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Apresentação

Este livro condensa os artigos aprovados, apresentados e debatidos no 
Iº ENCONTRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – 
CONPEDI, realizado entre os dias 08, 09 e 10 de outubro de 2014, em parceria 
com a Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona – Espanha. O evento teve 
como tema os “Actores del Desarrollo económico, político y social frente al Derecho 
del siglo XXI”. Para o evento foram submetidos e avaliados mais de quinhentos 
artigos de pesquisadores do Brasil e da Europa. Após as avaliações foram aprovados 
em torno de trezentos artigos para apresentação e publicação.

O principal objetivo do evento foi o de dar início ao processo de 
internacionalização e fundamentalmente, o de construir espaços para a inserção 
internacional e divulgação de pesquisas realizadas pelos Pesquisadores dos 
Programas de Pós-Graduação em Direito do Brasil, associados ao CONPEDI. A 
realização deste primeiro evento procurou estimular o debate e o diálogo sobre 
questões atuais do Direito envolvendo a realidade brasileira e espanhola.

Os artigos apresentados analisaram o papel dos “Actores del Desarrollo 
económico, político y social frente al Derecho del siglo XXI” praticamente em todas 
as áreas do Direito. Considerando a amplitude do tema, as diversas abordagens 
e buscando uma aproximação entre as áreas de conhecimento optou-se pela 
organização de seis grupos de trabalhos (GTs), que foram constituídos da seguinte 
forma: a) Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Derecho Internacional;  
b) Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho do Consumidor e Nuevas Tecnologías; 
c) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; d) Derecho Administrativo, Derecho 
Tributario e Derecho Ambiental; e) Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho e 
História del Derecho; f) Derecho Penal, Criminología e Seguridad Pública.

Além da promoção do intercambio entre as Instituições e profissionais da área 
do Direito do Brasil e Europa, a possiblidade de ampliar e difundir a produção 
cientifica no âmbito internacional e a melhoria dos indicadores dos Programas 
de Pós-graduação brasileiros, com a realização do primeiro evento internacional 
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a atual Diretoria do CONPEDI também cumpre com um de seus compromissos 
assumidos quando eleitos. A transcendência da realização deste primeiro evento 
internacional para os pesquisadores brasileiros da área do Direito se reflete no 
resultado final obtido. A publicação de 15 livros, através da Ediciones Laborum 
da Espanha em parceria com o CONPEDI, com todos os artigos apresentados 
e debatidos nos GTs representa uma expressiva conquista que trará importantes 
resultados para os programas de Pós-graduação brasileiros e, fundamentalmente, 
para a área do Direito.

Barcelona/Florianópolis, março de 2015.

Os Organizadores 
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(in) aplicabilidade da teoria da  
reserva do financeiramente possível  

na efetividade dos direitos 
fundamentais de segunda geração

Marcelo Negri Soares1

Eudes Vitor Bezerra2 

Resumo

O presente ensaio iniciou-se na premissa de que o Poder Judiciário tem o 
compromisso com a justiça e, para tanto, o princípio de tratamento equidistante 
dos demais Poderes tem necessidade de uma releitura. Nessa linha, não se pode 
olvidar de que a efetividade dos direitos humanos de segunda geração seja limitada, 
em absoluto, pela teoria da reserva do financeiramente possível. Portanto, com o 
fim de analisar o tema de fundo, então se trilhou as perspectivas doutrinárias em 
consonância com julgados de nossos Tribunais, para se concluir pela possibilidade 
de interferência do Poder Judiciário nos demais Poderes, com vistas à realização 
dos direitos sociais fundamentais. Destarte, será utilizado o método hipotético-
dedutivo e com aporte na pesquisa dogmática e jurisprudencial, sendo certo que 
a presente pesquisa tem como hipótese inicial, buscar, por meio de um estudo 
apurado acerca dos direitos humanos sociais, a análise da (in)aplicabilidade 
da teoria da reserva do financeiramente possível na efetividade dos direitos 
fundamentais de segunda geração. 

1 Doutor em Direito pela PUC-SP. Pós-Graduado em Direito pelo Mackenzie. Especialista 
em Direito Público. Graduado em Direito pela UEM – Universidade Estadual de 
Maringá-PR. Professor da Graduação e do Programa de Pós-graduação em Direito da 
Uninove e do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC-RJ. Membro do IBCJ e 
Cientista do DEPAC/BSGI. Foi Procurador Federal. Advogado em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília.

2 Doutorando e Mestre em Direito pela PUC-SP. Pós-Graduado em Direito e Processo Civil 
(UNISAL) e Pós-Graduado em Educação (UNINOVE). Advogado. Professor de Ensino 
Superior (Graduação e do Programa de Pós-Graduação em direito da Uninove). Orientador 
de Estágio de Direito no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Nove de Julho – 
UNINOVE. Membro efetivo da Comissão de Educação Jurídica da OAB/SP.   
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Palavras-chave

Direitos humanos; Reserva do possível; Direito Constitucional.

Abstract

This writing began on the premise that the judiciary has the commitment to 
justice and, therefore, the principle of equidistant treatment of other Powers needs 
a remake. Thus, one can not forget that the effectiveness of second-generation 
human rights is limited at all by the theory of reserve financially possible. In 
order to analyze the background theme, then walked doctrinal perspectives in 
line with our trial courts, ending the possibility of interference of the judiciary 
in other branches, aiming at the realization of fundamental social rights. Thus, 
the hypothetical-deductive method and input will be used in the dogmatic and 
jurisprudential research, given that this research has the initial hypothesis, to 
seek, through a refined study about social human rights, the analysis of the (in) 
applicability theory reserve financially possible the effectiveness of fundamental 
rights of the second generation.

Key words

Human rights; Reservation possible; Constitutional Law.

1. introdução

É cediço, que os direitos humanos não são frutos, somente, de um determinado 
acontecimento, eis que trata-se de um processo temporal e complexo no qual os 
direitos humanos vão se formando.

Nesta toada, impende lembrar que a primeira geração3 de direitos humanos, 
referente à liberdade individual, também denominado, direitos civis e políticos, 
culminou na ampliação de direitos sociais, os chamados direitos de segunda 

3 Nossa doutrina, especializada, prefere a expressão “dimensão”, porquanto o a expressão 
“geração” pressupõe um momento que sucede ao outro, e, em se tratando de direitos humanos, 
não ocorre o fenômeno da sucessão, mais sim um sobreposição de fenômenos, tal como ocorre 
com as dimensões.
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geração, inspirados pela bandeira da igualdade, resultando na efetividade dos 
direitos humanos de segunda geração sob a ótica da aplicação da limitação 
encampada na teoria da reserva do financeiramente possível.

Com o contrato social e a tripartição dos Poderes, ficou pacífico que o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário trabalham independentes e harmônicos 
entre si. Isto é, há proibição de interferência de um Poder na competência 
exclusiva de outro Poder.

Todavia, diante de políticas públicas necessárias, poderia o Poder Judiciário 
se imiscuir no âmbito de outro Poder, fazendo realizar as políticas públicas 
constitucionalmente garantidas (preenchida, portanto, a competência do 
Legislativo) e já implementadas com deficiências (caracterizada a omissão parcial 
do Executivo)? Essa indagação tem especial aplicação no campo da saúde, da 
educação, dentre outros serviços sociais de dependentes de políticas públicas. Eis 
o principal questionamento deste ensaio. 

Assim, através do método hipotético-dedutivo e com aporte na pesquisa 
dogmática e jurisprudencial, sendo certo que a presente pesquisa busca, por meio 
de um estudo apurado acerca dos direitos humanos sociais, a análise da (in)
aplicabilidade da teoria da reserva do financeiramente possível na efetividade dos 
direitos fundamentais de segunda geração.

Desta forma, no primeiro capítulo realizará um debate e definição conceitual 
da teoria da reserva do financeiramente possível. 

No segundo capítulo será abordada a questão da globalização e a onda 
humanista, para assim, no terceiro capítulo tratarmos da segunda “geração” 
do direito e a problematização de sua efetivação em decorrência da limitação 
financeira no orçamento estatal.

Em ato contínuo, analisaremos no quarto capítulo um julgado oriundo do 
Supremo Tribunal Federal do Brasil. Após, no quinto capítulo, abordaremos a 
teoria de Stephen Holmes e Cass Sunstein.

No sexto capítulo será realizada a análise da reserva do financeiramente 
possível e a efetivação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, ou 
seja, os denominados direitos de segunda geração.
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Por fim, são realizadas as conclusões na verificação da (in)aplicabilidade 
da teoria da reserva do financeiramente possível na efetividade dos direitos 
fundamentais de segunda geração.

2. teoria da reserva do financeiramente possível no 
direito brasileiro 

É cediço que os direitos sociais, econômicos e culturais são frutos das 
Constituições que deram sustentáculos ao denominado Estado social do bem-estar, 
reconhecidos, segundo a característica da historicidade dos direitos humanos, como 
direitos de segunda geração, ou seja, tratam-se de direitos que complementaram as 
liberdades civis e reconheceram a necessidade de estabelecer uma igualdade.

Segundo Canotilho4 os direitos sociais andam estreitamente associados a um 
conjunto de condições – econômicas, sócias e culturais – que a moderna doutrina 
dos direitos fundamentais designa por pressupostos de direitos fundamentais.

Busca-se, com os denominados direitos sociais, uma relação igualitária 
entre os membros da sociedade, e, para tanto, o Estado deve propiciar aos mais 
necessitados as mínimas condições para um existência digna, garantindo, assim, 
um verdadeiro Estado Democrático de Direito, como previsto no artigo 1º da 
Constituição Federal – CF5. 

Assim, os direitos sociais, com fulcro no princípio da igualdade, tem o escopo 
de inserir as pessoas menos favorecidas na vida social. Nesta toada, Sylvio Motta6 
argumenta:

4 Gomes Canotilho, 2003, p. 473.
5 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

 I - a soberania;
 II - a cidadania;
 III - a dignidade da pessoa humana;
 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
 V - o pluralismo político.
 Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
6 Motta Filho. 2007, p.332.
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“direitos sociais são aqueles que se direcionam à inserção das 
pessoas na vida social, tendo acesso aos bens que satisfaçam suas 
necessidades básicas. Visam ao bem-estar da pessoa humana. 
Têm especial preocupação com as camadas mais carentes da 
população e aqueles que, por uma outra razão, não podem obter 
esses benefícios de modo independente, como no caso de velhice, 
desemprego, infância, doença, deficiência física ou mental etc. De 
certa forma, procuram proteger os mais fracos, atendendo a uma 
finalidade de igualdade final ou uma vida condigna para todos”.

Todavia, para a efetivação dos direitos de segunda geração, necessário se faz 
investimentos públicos, isto é, os direitos sociais são concretizados por ato estatal.

O princípio ou teoria da reserva do financeiramente possível, no direito 
brasileiro, tem especial incidência no terreno da saúde e da educação, a origem 
deste princípio, não se relaciona exclusivamente à existência de recursos materiais 
ou financeiros suficientes para a efetivação dos direitos sociais, mas, sim, à 
razoabilidade da pretensão proposta frente à sua concretização. 

Nesta toada, a concretização dos denominados direitos fundamentais de 
segunda geração encontra-se na dependência de disponibilidade de recursos por 
parte do poder estatal.

Importante ressaltar, por oportuno, que constitui tarefa cometida 
precipuamente ao legislador ordinário a de decidir sobre a aplicação e destinação 
de recursos públicos, entretanto, não se trata apenas de uma atribuição ao Estado 
de uma obrigação constitucional, a afirmativa vai além, trata-se da garantia 
versada sobre o direito recíproco do estado e do homem. 

Sob essa vertente, podemos concluir que na realidade atual, o homem vive 
não apenas no Estado, mas também do Estado, ou seja, criou-se a ideia do Estado 
Provedor.

Para Coelho7 existe uma similitude dos arts. 196 e 205 da Constituição 
Federal do Brasil, eis que ambos proclamam que tanto a saúde quando a 
educação são direitos de todos e deveres do Estado, normas-tarefas ou meramente 
programáticas cuja concretização fica a depender das forças do Erário.

7 COELHO, 2009, p. 1420.
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Todavia, no Brasil é crescente a jurisprudência favorável à concretização dos 
direitos sociais que exigem investimentos públicos, ou seja, paulatinamente os 
Tribunais do Brasil, com o fito de concretizar os direitos sociais, vem refutando 
o princípio ou teoria da reserva do financeiramente possível, quando for justo o 
motivo, porquanto, não Pode o Estado se valer de tal argumento para se exonerar 
do cumprimento de suas obrigações constitucionais, pois se assim admitido 
fosse, seria o mesmo que aceitar a nulificação ou, ainda, aniquilação dos direitos 
constitucionais eivados de um sentido de essencial fundamentalidade8.

3. globalização e a onda humanística

O movimento de internacionalização dos direitos humanos foi, e continua a 
ser, lento e gradual. Alcançou grande avanço em diversas revoluções (americana, 
russa e francesa, para citar algumas), culminando na Declaração Universal dos 
Direito Humanos - DUDH (1948).9 

Importa frisar, que até o advento da DUDH os indivíduos não eram sujeitos 
de direitos além de suas fronteiras, eis que o objeto do Direito Internacional 
voltava-se, exclusivamente, aos direitos e deveres dos Estados. 

Nesse sentido, assevera Lindgren Alves10:

“Modificou o sistema ‘westfaliano’ das relações internacionais, que 
tinha como atores exclusivos os Estados soberanos, conferindo à 
pessoa física a qualidade de sujeito do Direito além das jurisdições 
domésticas. Lançou os alicerces de uma nova e profusa disciplina 
jurídica, o Direito Internacional dos Direitos Humanos”

Em verdade, os efeitos expansivos da internacionalização dos direitos huma-
nos continuam a ser sentidos, basta ver, por exemplo, a chamada “Primavera 

8 Nesta esteira de raciocínio o STF reconheceu ao portador do vírus HIV o direito ao acesso 
gratuito aos medicamentos necessários ao combate da doença – AGRRE nº 273.834-4, Rel. 
Ministro Celso de Mello.

9 Nesse sentido, “... a Declaração Universal de 1948 representou a culminância de um processo 
ético que, iniciado com a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento 
da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte 
de todos os valores, independentemente das diferenças de raça, cor sexo, língua, religião, 
opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.” 
(COMPARATO, 2004, p. 225.)

10 ALVES, 1999, p. 140.
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Árabe” que, mais recentemente, travando-se lutas sociais no Médio Oriente e no 
Norte de África, por meio de movimento revolucionário não menos sangrento, 
mas que, passada a tempestade, tende a proteger melhor seus cidadãos.

Assim, vai gradualmente se instalando, até mesmo em lugares tidos outrora 
como culturalmente impermeáveis, o espírito e a bandeira dos direitos humanos, 
ou seja, permitindo a penetração daquele conjunto mínimo de direitos e garantias 
afetos à dignidade humana e que exige a atuação efetiva do Estado,11 como 
principal responsável por ambientar tais condições da vida humana. 

Por outro lado, até mesmo em sociedades em que se tenham os direitos 
humanos legalmente reconhecidos, muitas vezes sua efetividade esbarra no em-
bate entre interesses (individuais e coletivos) em face do Estado. Nessa esteira, em 
pensamento oposto, mas confluente com essa ideia, à ausência dos aparatos dos di-
reitos humanitários, sobretudo na propalada omissão estatal,12 acaba por implicar 
em arbitrariedade do próprio Estado, autorizando a insurgência através do Poder 
Judiciário, como forma de adequar a atuação dos demais Poderes constituídos. E 
mais, para alguns direitos, como é o caso dos direitos humanos de segunda geração, 
nem mesmo a ausência de provisão orçamentária poderá ser oposta para legitimar a 
omissão da Administração Pública. Este último aspecto é o tema que pretendemos 
aprofundar um pouco mais neste ensaio. Antes, porém, entendemos prudente 
ambientar o conceito de “gerações” de direito, senão vejamos.

4. segunda “geração” do direito e a problematização 
de sua efetivação: limitação financeira no orça-
mento estatal

Na antiguidade não se conhecia a positivação dos direitos humanos, tal como 
elaborada nos dias atuais. Mesmo em Roma, a normatização do ius gentium era 
incipiente para dizer que haveria um trato humanitário, máxime porque havia 

11 MORAES, 2005, p. 21.
12 “A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição 

ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior 
gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita 
a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência 
de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental.” (STF - ADPF 45 MC / DF - Rel. Min. Celso de Mello - J. 29/04/2004 - DJ 
04/05/2004)
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distinção entre nacionais e estrangeiros. Na “era das trevas” (Idade Média) o 
Cristianismo e o sistema feudal fez proliferar o direito estanque, sem o cunho 
universalista. É a partir do surgimento do Estado Moderno (Renascimento, 
século XII), que se abre a possibilidade de titularização dos direitos humanos, 
sendo fortalecida pela implantação das monarquias absolutistas no século XV. No 
final do século XVIII, inspirados no Iluminismo, houve a positivação dos direitos 
humanos, o que já vinha sendo encartado desde as primeiras “declarações”.13 Nos 
séculos XIX e XX, com a era industrial e o desenvolvimento do pensamento 
econômico do modelo socialista em face ao capitalista, sobressaem valores 
econômicos, culturais e sociais. Mas o período entre guerras (após 1917)14 e o 
pós-guerra (1945) veio a alterar profundamente essa visão individualista, com 
esteio na construção de um modelo protetivo internacional.15 

Em breve síntese, eis a evolução do caos ao individualismo, onde se reconhece 
a necessidade de direitos humanos primários, chegando-se a um humanismo 
mais sofisticado, todos atuando ao mesmo tempo. 

Karel Vasak veio a sistematizar esse conhecimento, apresentando a tese 
das gerações de direito, em conferência ministrada em 1979, no Instituto 
Internacional de Direitos Humanos, em Estrasburgo. A sua inspiração se deu 
pelo lema da Revolução Francesa (1789): liberté, egalité, fraternité.16

13 Notadamente, desde a Magna Carta, de 1215, passando pela Petition of Rights, de 1628, 
o Habeas Corpus Amendment Act, de 1679, a Bill of Rights, de 1689, a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América, de 1776, a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789, a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787 e a 
Constituição Francesa de 1793 - a concepção liberal dos direitos humanos como limitadora 
da ação estatal em face do indivíduo, esteve presente. Não há que se olvidar que era o   “Estado 
concentrador de poderes e repressor do cidadão. Essa característica do liberalismo explica, 
portanto, o reconhecimento anterior dado aos direitos civis e políticos, em deferimento dos 
direitos humanos econômicos, sociais e culturais.” (LIMA JR., 2001, p. 19).

14 “o Direito Internacional Humanitário [direitos humanos de guerra], a Liga das Nações 
(1920) e a Organização Internacional do Trabalho (1919) situam-se como os primeiros 
marcos do processo de internacionalização dos direitos humanos”. Também a instalação do 
Tribunal de Nuremberg (1945-1946), a criação das Nações Unidas e a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, não apenas consolidam “a idéia da necessária limitação da 
soberania nacional como reconhece que os indivíduos têm direitos protegidos pelo direito 
internacional.” (PIOVESAN, Direitos humanos..., 2007, pp. 109 e 123.)

15 MORAES, 1997, p. 35.
16 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tese de “Gerações de Direitos Humanos” de 

Norberto Bobbio. In: Seminário Direitos Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional. 
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Assim, a primeira geração representa os direitos de liberdade individuais 
clássicas (típicos do Estado Liberal do século XVIII), trata-se da primeira categoria 
de direitos humanos, na época atual compreendidos como os direitos individuais e 
direitos políticos, e.g., de nacionalidade (art. 12, CF), civis (art. 5º, CF) e políticos 
(arts. 14 a 17, todos da CF). O Estado se obriga a abster-se, não agir, non facere, 
isto é, caráter negativo para satisfazer o direito. Se o Estado agir tolhendo o direito, 
incorrerá em violação. São exemplos a liberdade de manifestação de pensamento e 
de crença religiosa (direitos individuais, art. 5º, CF).

Já a segunda geração, os direitos de igualdade (ou liberdade positiva), impõem 
uma ação estatal, um facere, consubstanciada nos direitos econômicos,17 sociais 
e culturais. Tais direitos visam propiciar os mecanismos necessários para à 
efetivação dos direitos individuais. Se o Estado se omite, acaba por violar o 
direito. É exemplo o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à previdência social 
e à assistência aos desamparados (art. 6º da CF). 

Por sua vez, a terceira geração refere-se aos direitos de solidariedade ou direitos 
de fraternidade (nitidamente de titularidade coletiva ou difusa, incluídos também 
no art. 5º da CF), representa o progresso, paz, autodeterminação dos povos (arts. 
3º e 4º da CF), proteção consumerista (art. 48 da ADCT e CDC), ainda, o 
direito ao meio ambiente equilibrado e benfazeja qualidade de vida, incluindo 
demais direitos difusos (transindividuais, supraindividuais ou metaindividuais, 
225 e ss. da CF).

Exemplos outros poderiam ser destacados dos tratados internacionais. Observe-
se que, além dos textos positivados diretamente na Constituição Federal, o § 3.º 
do art. 5.º, introduzido pela EC 45, de 08.12.2004, é outra forma normativa com 
status de emenda constitucional, capaz de inserir no sistema normativo novas 
figuras com relação a direitos humanos, senão vejamos: “§ 3.º Os tratados e 

Evento Associado à V Conferência Nacional de Direitos Humanos. Brasília-DF: Câmara dos 
Deputados, paletra proferida em 25 de maio de 2000. Disponível em: http://www.dhnet.org.
br/ - acesso 21/03/2013.

17 “A justiça social passa ser o princípio estruturante da atividade econômica inserta no art. 170 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. É, na realidade, a adoção expressa de um novo credo 
em matéria constitucional, em que o paradigma adotado ultrapassa os sistemas das liberdades 
meramente formais desaguando nos direitos sociais econômicos. (...) Destarte, a Constituição 
garantista das liberdades formais converte-se na Constituição dirigente, para a promoção da 
justiça social.” (FACHIN, 2006, p. 171.)
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convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas à Constituição.”

Talvez melhor fosse falar em ondas do direito e não gerações, pois que não há 
sucessão entre elas, sendo que, embora tenha ganhado maior força em determinado 
período histórico, visualizando-se sua respectiva institucionalização interna e no 
âmbito internacional, todas elas convivem e atuam simultaneamente.

Terminologias a parte, ainda que seja defensável ampliar as gerações de direito, 
com foco nos avanços tecnológicos na área do biodireito, direito advindo da 
biogenética, projeto genoma, clonagem, transgênicos, dentre outros (redundando 
no direito à informação), bem como na corrida nuclear e armamentista (direito 
à pacificação mundial) e na corrida ao domínio do cosmos, planetas, galáxias 
(direito especial); as três gerações apresentadas já nos bastam para o presente 
estudo, haja vista que os aspectos de aprofundamento se encontram na segunda 
geração de direitos.

Frise-se que os direitos de segunda geração impõem uma ação estatal e seu 
não atendimento gera violação do direito. Mas seria escusável a não efetivação, 
por exemplo, do direito ao trabalho, do direito ao acesso à cultura, do direito 
à saúde ou da erradicação da pobreza, como tantos outros direitos de segunda 
geração, com motivação ou fundamento na escassez de recursos? É fato que não 
se pode fazer tudo quando as finanças não permitem, quando o orçamento, por 
mais esticado, não cobre toda a área exposta pelos direitos de segunda geração. 
Mas é igualmente fato que, em muitos casos, nada ou muito pouco se faz para 
adequar a previsão orçamentária.  

De que valem a subscrição do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966) e do Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Protocolo de San Salvador, de 1988), se o razoável é se escudar na falta de verbas 
para o custeio desses direitos humanos. Natural é que haja um planejamento 
orçamentário adequado, para que os direitos humanos sejam atendidos.18

18 “O Estado Orçamentário, que pelo orçamento fixa a receita fiscal e a patrimonial, autoriza a 
entrega de prestações de educação, saúde, seguridade e transportes e orienta a promoção do 
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Eis porque, via de regra, defendemos a inaplicabilidade da teoria da reserva 
do financeiramente possível, como limitação financeira à efetivação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais. Não se pode admitir a alegação da falta de 
recursos financeiros com habitualidade para se impor um calote em parte das 
obrigações estatais sobre os ditos direitos de segunda geração. O Poder Judiciário 
deve ser enérgico, para que possa “ajudar” os demais Poderes a tornar real o 
atendimento integral dos direitos humanos de segunda geração.19

desenvolvimento econômico, o equilíbrio da economia e da redistribuição de renda, é um 
Estado de Planejamento.” (TORRES, 1995, p. 51.)

19 Ainda que haja na jurisprudência sérias resistência a esse entendimento, sustentando que o 
princípio da reserva do possível torna inviável a condenação da Fazenda Pública no feito 
sub examine, destacando que o princípio em pauta determina que a Administração Pública 
só tem o dever de atuar quando presentes os requisitos idôneos à atividade administrativa. 
Inexistindo meios materiais, como recursos financeiros aptos a arrostar as despesas solicitadas, 
queda inviável a providência desejada (TJRS - Agravo de Instrumento: AI 70049350549 
RS - Vigésima Segunda Câmara Cível - Relator(a): Mara Larsen Chechi - Julgamento: 
30/09/2012 - DJ 17/10/2012), começa a despontar julgado favorável, senão vejamos, do voto 
do relator em julgado do TJMA constou: “E reexaminando o caso, tenho que a possibilidade 
de obter, por decisão judicial, prestação estatal individual está condicionada ao não 
comprometimento do Sistema Único de Saúde (SUS), incumbindo à Fazenda demonstrar, 
objetiva e fundamentadamente, a indisponibilidade financeira do Estado (CPC, art. 333 II). 
In casu, o Estado sequer contestou a ação, embora devidamente citado (fl. 32). À míngua de 
demonstração da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, não se pode presumir 
a existência de risco para o serviço público. Além da disponibilidade financeira, é preciso 
verificar a razoabilidade da pretensão (STF, ADPF-MC nº 45, Rel. Min. Celso de Mello). Nesse 
particular, releve-se que a outrora recém-nascida apresenta alergia alimentar, necessitando, 
segundo o gastroenterologista Dr. Aderbal Sabrá, fazer dieta à base de neocate, cujo consumo 
mensal previsto é de 15 latas/mês. Assim, não é lícito ao Estado demitir-se do encargo de 
tornar efetivos os direitos sociais, mormente o direito à saúde, razão pela qual a cláusula da 
“reserva do possível” nem poderia ser invocada no caso, pois o Requerido não demonstrou a 
ocorrência de justo motivo, objetivamente aferível, para se exonerar e, notadamente, porque 
essa conduta governamental negativa pode resultar na aniquilação do direito ao amparo à 
saúde. Privilegio, aqui, o respeito indeclinável pela vida e pela saúde humanas, advertindo o 
Estado do Maranhão do dever de “cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e 
não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais”, sob pena de aplicação de multa 
(CPC, art. 14).” Então sobreio a ementa assim vazada: “Sentença contra a Fazenda Estadual. 
Conhecimento da remessa. Saúde. Não é lícito ao Estado demitir-se do encargo de tornar 
efetivo o direito à saúde, impregnado de um sentido de essencial fundamentalidade, razão 
pela qual a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada. Apelação não conhecida. 
Remessa improvida. Unanimidade.” (TJMA - Apelação Cível nº 35053-40.2010.8.10.0001 
(8.406/2012 – São Luís) - Quarta Câmara Cível - Relator(a): Paulo Sérgio Velten Pereira - J. 
17/05/2012)  
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5. notícia do julgamento do agravo regimental no 
recurso especial n. 642536 ap, pelo supremo tribunal 
federal

Uma aplicação nítida da teoria da reserva do financeiramente possível, visando 
especialmente à efetividade dos direitos fundamentais de segunda geração, 
verifica-se no campo dos serviços sociais de saúde e das políticas públicas relativas 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Aliás, a responsabilidade pela promoção das 
políticas públicas de saúde é concorrente e solidária dos entes da Federação, com 
respaldo no artigo 23, inciso II, da CF/88.20

Sobre esse temário, seria possível ao Poder Judiciário, uma vez distribuída 
eventual ação civil pública, salvaguardar por decisão judicial o funcionamento 
de um hospital? Foi exatamente o que ocorreu no julgado pelo Colendo Supremo 
Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 642536 AP, 
de 05/02/2013, que, verificada a falta de manutenção em suas instalações e 
necessidade de renovação de equipamentos médico-hospitalares, bem como 
carência de renovação do quadro de pessoal (farmacêutico,  laboratorial e clínico, 
dentre outros), o Poder Judiciário atuou com energia, determinando  a promoção, 
em caráter emergencial, ao Poder Executivo, a execução das políticas públicas 
necessárias, físico e pessoal, ressalvando que o Poder Judiciário não pode criar 
políticas sociais e econômicas, mas, uma vez já existentes, cabe determinar o 
seu cumprimento. Isto porque, nesse contexto, resta evidente a existência de um 
direito subjetivo público à saúde. Sobreveio, então, a seguinte ementa:

“[...] A controvérsia objeto destes autos - possibilidade, ou não, 
de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de 
providências administrativas visando a melhoria da qualidade da 
prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública - foi 
submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na 
SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 
3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do 
“mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em 

20 Verbis: “Constituição Federal. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção 
e garantia das pessoas portadoras de deficiência.”.
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se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível 
em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário 
não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando 
que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente 
estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”21

Notadamente que o referido julgado do Supremo Tribunal Federal - STF, 
da lavra do Ministro Luiz Fux, é paradigmático, devendo ser observado seu 
conteúdo em futuras decisões da espécie. Faz alusão 

6. a teoria de stephen holmes e cass sunstein

Dispõe o art. 196 da Constituição Federal vigente que a “saúde é direito de 
todos e dever do Estado”. 22 Assim, a doutrina e precedentes dos Tribunais pátrios 
são titubeantes, ora com maior carga garantista, reconhecendo o dispositivo 
como prescritor de direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, 
passível de garantia pela via judicial; ora negando a sua aplicação automática, 
para indicar que tal dispositivo depende de regulamentação.

Não se cogita desnaturar o direito à saúde, que tem natureza prestacional; mas 
garantir e compatibilizar essa realidade de necessidade do desembolso financeiro 
(por vezes referido como reserva do possível) 23 com a premência do mínimo 
existencial.

21 STF - AG.REG. no Recurso Extraordinário: RE 642536 AP - Relator(a): Min. Luiz Fux - 
Julgamento: 05/02/2013 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação: acórdão eletrônico 
DJe-038 de 26-02-2013, p. 27-02-2013.

22 Texto integral do art. 196/CONSTITUIÇÃO FEDERAL: “A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.”

23 A expressão do direito alemão vorbehalt des móglichen originou-se no caso denominado de 
numerus clausus I, em que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, com base no 
artigo 12 da Constituição Alemã (v.g.: todo cidadão tem o direito à livre escolha de uma 
profissão), na demanda em que se discutia o direito ao ingresso de todos os interessados 
em curso superior (direito, medicina, farmácia e outras) versus o direito da instituição de 
ensino limitar as vagas ofertadas, assentou-se que o cidadão alemão somente poderá requerer 
do Estado prestação que tenha ressonância no limite do razoável. (TCONSTITUIÇÃO 
FEDERAL - Caso Numerus Clausus I: BVERFGE 33, 303, decisão do Primeiro Senado em 
18/07/72).
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Com esteio na doutrina norte-americana, Stephen Holmes e Cass Sunstein 
salientam que uma das características marcantes da realização dos direitos 
fundamentais é o dispêndio de verba pública, somente sendo possível o que seja 
factível financeiramente e, diante da escassez de recursos frente a custos públicos 
de maior ou menor necessidade, toma forma e expressão à preocupação com a 
seriedade na adequada alocação de tais verbas.24

De fato, poder-se-ia pensar que a relação de dependência econômica 
para efetivação dos direitos sociais implicaria em classificar o art. 196 da 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL dentre as normas programáticas, condicionada 
que estaria, portanto, à formulação de políticas públicas para se tornar obrigatória. 
Além disso, a intervenção do Poder Judiciário restaria sistemicamente vedada, 
porquanto representaria violação ao princípio da separação dos poderes e 
o princípio da reserva do financeiramente possível. Por fim, ainda poderia se 
arregimentar o fato de que o Poder Judiciário não deteria condições holísticas 
para analisar as consequências da destinação global dos recursos públicos, de 
modo que a eventual imposição, por decisão judicial, de alteração, supressão e 
inclusão, poderia fugir ao critério de justiça. 25

Todavia, esse pensamento é logo espargido, pois o Poder Judiciário não pode 
ser inerte na reprimenda da omissão das políticas públicas, diante da necessidade 
de concretização dos direitos sociais, isso porque, tais direitos são imperativos 
para a consumação da dignidade da pessoa humana. Nesse raciocínio, o mínimo 

24 Holmes e Sunstein, ilustrando com o exemplo do sistema penitenciário e os gastos do Estado 
com aparatos policiais e agentes, diz: ‘‘Rights are costly because remedies are costly. Enforcement 
is expensive, especially uniform and fair enforcement; and legal rights are hollow to the extent that 
they remain unenforced. Formulated differently, almost every right implies a correlative duty, and 
duties are taken seriously only when dereliction is punished by the public power drawing on the 
public purse’’. E continua, sob o títtulo “even the right against being tortured by police officers 
and prison guards’’, informando que, se não tem fiscalização (monitores e suspervisores), pode 
abrir oportunidade à arbitrariedades, como a confissão sob espancamento ou tortura. ‘‘A state 
that cannot arrange prompt visits to jails and prisons by taxpayer-salaried doctors, prepared to 
submit credible evidence at trial, cannot effectively protect the incarcerated against torture and 
beatings. All rights are costly because all rights presuppose taxpayer-funding of effective supervisory 
machinery for monitoring and enforcement’’. (HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The 
Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New York: W. W. Norton & Co., 1999, pgs. 
43 e 44).

25 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez & escolha: critérios jurídicos para lidar com a escassez 
de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 186.
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existencial desses direitos, corolário do princípio referido, não pode ser deixado 
à margem, fora do objeto de exame judicial. Após verificar, no caso concreto, o 
caos em que inserida as políticas públicas em determinados setores de primeira 
necessidade, aparece forçosa a inserção da judicialização do respectivo direito 
fundamental.

Saliente-se, por fim, que a omissão total em matéria de políticas públicas não é 
tema que serve ao que aqui propomos. O Poder Judiciário não se imiscui no campo 
da discricionariedade dos demais Poderes. A intervenção judicial é especialmente 
autorizada no cumprimento de políticas já estabelecidas, ou seja, com o fim de fazer 
cumprir obrigações constitucionalmente definidas e atribuídas a outros Poderes 
(políticas públicas pré-definidas), diante da constatação de deficiências concretas 
em sua realização, de modo a que a decisão judicial determine que o Poder específico 
tome as tomem providências inseridas no âmbito das suas competências e, como 
se trata de natureza mandamental (obrigação de fazer), sejam utilizados os meios 
coercitivos para que seja cumprida a decisão judicial, mesmo astreintes (fixação de 
multa diária) ou conversão em perdas e danos, com realização da política pública 
específicas a expensas do erário do respectivo Poder demandado.

7. reserva do financeiramente possível e a efetivação 
dos direitos humanos econômicos, sociais e cultu-
rais

O sistema legislativo tem pouco poder de mudar a realidade das coisas. Assim, 
cabe ao Poder Executivo atuar para tornar realidade à garantia dos direitos 
humanos de segunda geração, quais sejam, econômicos, sociais e culturais, que 
são de efetivação imediata, a começar por uma provisão orçamentária adequada. 

Nesse ponto, já é possível verificar que o orçamento público não se insere no 
campo discricionário, sendo ato vinculado, segue padrões legais, ou ao menos 
deveria seguir e, se não atender esses padrões legais, restará submetê-lo ao Poder 
Judiciário, pois estará presente a ilegalidade.26

26 O “eixo da questão é outro. A rigor, existe o dever da adoção de todas as diretrizes de ação 
governamental de cunho social que a Constituição estabelece. Se possível seu implemento, o 
administrador e o legislador não têm nenhuma margem de escolha. No entanto ... existe um 
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E ainda que se entendesse que o orçamento seria ato discricionário, mesmo 
assim, em questão de direitos humanos de segunda geração, estaria autorizada a 
sua derrogação judicial, pois sempre estaremos diante de “situações de urgência, 
irreparabilidade dos danos decorrentes da omissão e/ou deliberada resistência da 
autoridade responsável”,27 não se justificando adiar a efetivação do direito.28

A riqueza, as reservas dos cofres públicos e a capacidade de arrecadação 
do país são medidores da possibilidade dos gastos públicos,29 mas a falta de 
dinheiro não pode ser tolerada para justificar o adiamento da realização dos ditos 
direitos humanos de segunda geração. Em verdade, numa sociedade civilizada 
e organizada, os direitos humanos econômicos, sociais e culturais podem ser 
obstaculizados com fundamento na reserva do financeiramente possível, mas 
numa relação episódica e não como regra. Enquanto houver verba no orçamento 
para outras rubricas, que não sejam de necessidade primária, como o são tais 
direitos de segunda geração, o Poder Judiciário deverá atuar inclusive para 
determinar o remanejamento das verbas.

óbice material a essa imposição, com consequências jurídicas. Os recursos econômicos de que 
dispõe o Estado são limitados – nem sempre suficientes para o desenvolvimento simultâneo 
de todas as suas tarefas, inclusos os programas de ação social constitucionalmente previstos. 
É a chamada ‘reserva econômica do possível.’ E cabe aos poderes legislativo e executivo a 
distribuição orçamentária dos recursos a serem utilizados na diversas políticas públicas.” 
Grifos nossos. (TALAMINI, 2001, p. 143)

27 SALLES, 2003, p. 216.
28 Nesses termos, colaciona-se a seguinte ementa: “Civil. Processual Civil. Apelação Cível. 

Medicamentos. Competência Justiça Estadual. Solidariedade. Reserva do Possível Ante 
Direitos Fundamentais. Súmulas nº 01 e 02 do TJ/PI. 1. A obrigação de fornecer medicamentos 
é solidária entre os três entes da federação, não havendo que se falar em competência da União 
e em consequência da Justiça Federal, o que afasta por completo a alegação de incompetência 
absoluta da Justiça Estadual para o julgar o presente feito. 2. A cláusula da reserva do possível 
não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos. 3. A 
rede de saúde deve se amoldar às necessidades dos administrados e não o contrário. Recurso 
conhecido e improvido.” (TJPI - Apelação Cível: AC 201100010049898 PI - Relator(a): Des. 
Augusto Falcão - J. 12/09/2012 - 3a. Câmara Especializada Cível)

29 Nesse sentido, a doutrina: quanto aos “direitos fundamentais sociais, é necessário ter clareza, 
são direitos de satisfação progressiva, cuja realização encontra-se estreitamente ligada ao 
PIB (Produto Interno Bruto) e, portanto, à riqueza do país. (...) Daí a insistência na tese 
de que incumbe ao poder público consignar na peça orçamentária as dotações necessárias 
para a realização progressiva dos direitos. Não se trata de adiar sua efetividade. Trata-se de 
estabelecer de modo continuado as ações voltadas para sua realização num horizonte de 
tempo factível.” (CLèVE, 2006, pp. 34 e 37).



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 01  25

Outros eventos podem impedir a realização dos direitos humanos de segunda 
geração mas, em regra, não pode encontrar óbice financeiro, pois o orçamento 
estatal deve ser objeto de planejamento minudente, sob pena de responsabilização 
de seus agentes, sem prejuízo da realização compulsória determinada pelo 
Estado-juiz.

Assim, o fornecimento de medicamento disponível no mercado e indisponível 
na rede pública é corolário de justiça; como o é também a determinação 
compulsória de matrícula escolar, quando a instituição alega falta de vagas 
na rede pública; quando o Poder Público adia o pagamento de precatórios. O 
mandado de segurança e o pedido de intervenção tem sido eficaz na proteção 
desses direitos.30

Há um núcleo duro de direitos fundamentais que não se pode abrir mão, 
compõe um mínimo básico em que nem mesmo a escassez de recursos poderá ser 
oposta para se deixar de atender ao cidadão. 

Assim, ante a falta orçamentária, será lícito ao Poder Judiciário provocar parecer 
contábil na ação em que se pretenda ver atendidos tais direitos fundamentais e, 
mediante parecer orçamentário, determinar a realocação de verbas, determinar 
a suspensão temporária de obras, zelando pela boa gestão dos recursos públicos 
e pela integral efetivação dos direitos humanos, optando por um orçamento 
equilibrado e coerente com os ditames constitucionais. Não se está ferindo, com 
isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. XXII, pois os 
recursos existem, apenas foi submetido ao redirecionamento que melhor atende 
os anseios da sociedade.

30 Algumas vezes o Poder Judiciário é titubeante, veja-se, por exemplo, um julgamento por 
maioria de votos, favorável a tese aqui esposada: “Mandado de segurança. Fornecimento de 
medicamento. Súmula : rejeitaram a preliminar. Concederam a segurança, vencida a relatora, 
5º e 6º vogais. Isso posto, com a devida vênia, concedo a segurança, condenando o impetrado 
a fornecer os medicamentos indicados à autora, da forma prescrita pelo profissional da 
área médica, enquanto necessitar do tratamento. Determino, ainda, seja fixada, a título de 
astreints, multa diária de trezentos reais, por descumprimento da obrigação ora imposta. Por 
conseguinte, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 512 do STF. 
Custas processuais, ex lege.” (TJMG - Mandado de Segurança nº 1.0000.06.445407-7/000 
- Des. Relatora Albergaria Costa - Relator do Acórdão: Almeida Melo - J.: 07/03/2007 - DJ 
27/06/2007)
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Uma alocação de verba para reforma de gabinete ou para viagens rotineiras 
pode esperar, um remédio a cuja enfermidade se alastra não deve aguardar. Deve 
ser minimizado o sofrimento, pois a urgência a reclama. E não haverá óbice no 
valor de vulto que possa impactar o orçamento, pois a decisão judicial, em casos 
tais, deverá ser fulcrada em trabalho técnico que embase a procedência de tal 
pedido de remanejamento.31

Afinal, são tantos gastos realmente desnecessários,32 enquanto muitos esperam 
por saúde, pelo acesso ao ensino, dentre outras necessidades básicas que, muitas 
vezes, quando chegar, já será tarde. Quem está no hospital público não tem 
garantia de receber os cuidados mínimos. Não adianta o Poder Público alegar 
a reserva do financeiramente possível, pois os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, diante dos itens listados no orçamento, muito provavelmente, 
deporão contra tal argumentação.

Em casos tais, a relevância do fundamento da demanda, gizado em direitos 
humanos econômicos, sociais e culturais, e amparado no justificado receio de 
ineficácia do provimento final, a tutela específica da obrigação deve ser deferida, 
uma vez preenchidos os requisitos mínimos exigidos no art. 461, § 3º, CPC, para 
concessão, sendo igualmente fato a procedência final da ação.

Assim o fazendo, o Estado-juiz assume a sua função de ator principal na 
socialização de direitos, afastando a defesa do Poder Público com base na simples 

31 Assim, “não se pode olvidar que as políticas públicas, notadamente aquelas relacionadas ao 
incremento de serviços públicos ou satisfação de direitos sociais, demandam gastos vultosos 
e pesados, revelando-se imprescindível minucioso estudo acerca das implicação de um 
acréscimo em dado setor, em detrimento de outro. (...) Ante as peculiaridades do quadro 
acima exposto, conclui-se que, posto seja admissível a intervenção do Poder Judiciário na 
órbita do Poder Executivo, determinando o empreendimento de prestações positivas, que 
venham a atender as ânsias da sociedade, lastreadas em direitos subjetivos, essa interferência 
deve se circunscrever aos limites gizados pelo princípio da proporcionalidade.” (STF, STA 113 
- suspensão de tutela antecipada -  Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, j. em 22.03.2007, 
publicada em DJ 09.04.2007)

32 “Digno das Arábias - Num país onde milhões de pessoas ainda vivem abaixo da linha da 
pobreza, com uma enorme deficiência em educação e saúde, [uma comitiva do governo 
brasileiro] resolveu fazer uma caravana digna de príncipes árabes para assistir a uma missa. 
A caravana era de tal proporção que incluiu ministros, políticos, amigos, assessores e outros 
tipos de pessoas - e o povo brasileiro teve de pagar mais de 50 quartos em hotéis de altíssimo 
luxo, uma frota enorme de veículos, incluindo carros, limusines, caminhões para transporte 
de bagagem, etc.“ (MARTIGNONI, Marco Antônio. Jornal “O Estado de São Paulo”. Fórum 
dos Leitores, Caderno Opinião, 22 de março de 2013, p. A2.)
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alegação da cláusula da reserva do financeiramente possível, eis que imprestável 
para tal desiderato frente à qualidade dos direitos discutidos. Então se preserva 
a aptidão do Poder Judiciário na garantia da efetivação dos direitos humanos de 
segunda geração. 

8. conclusões

No período pós-guerra se acelerou a internacionalização dos direitos 
humanos, por muitos movimentos impulsionados pelo horror da guerra, sendo 
que o Brasil conta hoje com uma Constituição Federal bastante útil na proteção 
dos direitos humanos, sendo específica quanto àqueles de segunda geração: sejam 
econômicos, sociais ou culturais.

Todavia, a efetivação destes direitos ainda encontra obstáculos na própria 
Administração Pública que, por vezes, não realiza uma projeção orçamentária 
condizente com a realidade do País.

Assim, a alegação de falta ou escassez de recursos financeiros deve ser 
fiscalizada pelo Poder Judiciário e, em caso de verificação de irregularidades e 
abusos, ou que, de qualquer forma, se configure ilegalidades, então será o campo 
fértil para que o Poder Judiciário possa atuar na efetivação desses direitos. Poderá, 
inclusive, determinar o remanejamento de verbas de outra rubrica, com o fim de 
dar atendimento aos direito humanos de segunda geração. 

É fato que apenas em situações excepcionais, delimitadas pelo princípio da 
proporcionalidade, uma vez concretizada pela aplicação da cláusula da reserva 
do possível, será concebível arregimentar a tutela jurisdicional para obrigar 
a Administração Pública ao implemento de prestações positivas. Mas existem 
prestações, como as encampadas pelos direitos humanos de segunda geração, 
que justificam tal excepcionalidade. Mormente porque é preciso diferenciar a 
cláusula da reserva do possível, da cláusula da reserva do financeiramente possível. 
A diferença está que aquele é mais amplo e permite situações de oposição, mas 
esta não pode ser oposta contra a efetivação dos direitos de segunda geração que 
se firma sob a égide da razoabilidade. Afinal, são direitos que não podem esperar, 
e nesse sentido, os tribunais do Brasil tem firma jurisprudência pela refutação 
da teoria da reserva do financeiramente possível, quando for justo o motivo 
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do suplicante, porquanto, não Pode o Estado se valer de tal argumento para se 
exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, pois se assim fosse, 
seria o mesmo que aceitar a nulificação ou, ainda, aniquilação dos direitos de 
segunda geração.
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(re) pensando a qualidade da lei:  
o desafio brasileiro de legislar  

para o desenvolvimento
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Resumo

Este artigo aborda a necessidade de (re) pensar a lei como parte do processo de 
desenvolvimento de um país, neste caso, em especial, o Brasil. Assim, argumenta 
a respeito da seguinte questão: é possível pensar em desenvolvimento sem pensar 
na qualidade da lei? Na busca por uma resposta, 4 (quatro) pontos permeiam a 
questão: 1) o enfraquecimento do paradigma legalista e o desafio de legislar no 
século XXI; 2) a contribuição da legística para a qualidade da lei; 3) o processo 
legislativo brasileiro; 4) e, o programa brasileiro de aceleração do crescimento 
com o respectivo número de leis produzidas no curso de sua execução. O estudo 
tem uma abordagem qualitativa pautada em pesquisa bibliográfica e documental. 
O intuito final é disseminar reflexões acerca do papel da lei, uma vez que ela não 
se opera no vazio, ao contrário, insere-se em um sistema jurídico, atua sobre a 
realidade e, portanto, capacita e possibilita o desenvolvimento.

Palavras-chave

Lei; Legística; Desenvolvimento; Programa de aceleração do crescimento.

Abstract

This article discusses the need to (re) think the law as part of the development 
process of a country, in this case, particularly the Brazil. So, argues around the 
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following question: is it possible to think of development without thinking about 
the quality of law? Searching an answer, there is four aspects that involved the 
issue: 1) the weakening of the legalistic paradigm and the challenge of legislating 
in the 21st century; 2) the contribution of legistics for the quality of the law; 3) the 
Brazilian legislative process; 4) and the Brazilian program of growth acceleration 
with the respective number of laws enacted in the course of its implementation. 
The research is qualitative approach grounded in literature and documents. The 
ultimate aim is to disseminate reflections about the purpose of law, since it does 
not operate in a vacuum, rather, falls on a legal system operates on reality, and so 
empowers and enables the development.

Key words

Law; Legistics; Development; Growth acceleration program.

1. introdução

Reflexões em torno da função das leis na sociedade não são exclusivas de 
nosso tempo. Têm ocorrido regularmente, ao longo da história, dando origem a 
debates jurídicos, políticos, econômicos e sociais.

Soares (2012) afirma que a preocupação com uma maior efetividade do Direito 
e com leis que ofereçam condições de serem obedecidas, remonta tempos antigos 
e terminou por orientar toda a teoria que envolve a atividade de ação legislativa 
ou legislação moderna. Por meio de leis, diferenciavam-se povos, organizavam-se 
serviços, evitavam-se conflitos e evidenciavam-se hierarquias e as condições para 
a manutenção da ordem. Ou seja, as leis eram e são um indicador de civilidade.

Gonçalves (2009) complementa esta ideia, lembrando que a lei veio 
historicamente sobrepor, no plano formal, a generalidade ao particularismo e, no 
plano material, a igualdade ao privilégio. Entendida como a regra jurídica escrita 
e, numa acepção mais técnica, como a modalidade de regra escrita cuja formação 
obedece a um procedimento pré-definido, a lei continua largamente intocada na 
teoria e na prática político-constitucional como paradigma de ordenação social 
e de realização de justiça e “principal fonte do direito”, conforme a teoria geral.

Contudo, a sociedade atual sob muitas perspectivas diverge da sociedade 
liberal na qual foram arquitetadas as instituições políticas tradicionais, onde a 
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lei era um instrumento fundamental. É quase um lugar comum dizer que o 
Estado vê eclodir sua autonomia reguladora como consequência do processo de 
globalização. “O Estado perdeu um (sempre putativo) monopólio da regulação 
jurídica” (HESPANHA, 2009, p. 31).

Legislar no século XXI é seguramente mais complexo e exigente do que nos 
séculos passados, quer pelos temas tratados, quer pela necessidade de acompanhar 
a velocidade vertiginosa da evolução social, econômica e tecnológica, quer ainda 
pelo aumento dos atores legislativos e, finalmente, pela maior exigência dos 
destinatários da lei.

“Essa maior exigência dos destinatários da lei reflete-se não apenas no modo 
como a legislação é elaborada, mas também no modo como é aplicada e avaliada” 
(VARGAS; RIBEIRO, 2009, p. 28). 

Percebe-se que dada a crescente complexidade das atuações do Estado, a ação 
legislativa assumiu um caráter estratégico diante dos desafios em consolidar 
planos de governo e efetivar políticas públicas. Hoje, a lei é pré-requisito para o 
desenvolvimento de um país.

Neste sentido, o presente ensaio aborda a necessidade de (re) pensar a lei como 
parte do processo de desenvolvimento de um país, neste caso, em especial, o 
Brasil. A seguinte questão orienta o debate: é possível pensar em desenvolvimento 
sem pensar na qualidade da lei? Para respondê-la, os seguintes pontos são 
trabalhados: 1) O enfraquecimento do paradigma legalista e o desafio de legislar 
no século XXI; 2) A contribuição da legística para a melhoria da qualidade da 
lei; 3) O processo legislativo brasileiro e suas principais normas orientadoras; 
4) O programa de aceleração do crescimento com o respectivo número de leis 
produzidas no curso de sua execução. 

Almeja-se disseminar reflexões acerca do papel da lei como instrumento que 
pode e deve capacitar e possibilitar o desenvolvimento.

2. o enfraquecimento do paradigma legalista e o 
desafio de legislar no século xxi

Antes de tratar do esgotamento e da necessidade de superação do paradigma 
legalista, é preciso recordar alguns pressupostos que sustentam a lei como 
principal fonte do direito na sociedade moderna.
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O Direito Moderno possui qualidades formais: é positivado, histórico, 
modificável, contingente, coercitivo e ao mesmo tempo garantidor das 
liberdades. Nele, a lei tem papel importante e atua no controle social 
(HABERMAS, 1998).

Como bem recorda Repolês (2012), o século XIX foi o responsável pela 
construção da compreensão do direito como lei em sentido estrito, ou seja, como 
mandamento emanado do Poder Legislativo a partir de procedimentos pré-
ordenados. Nesse contexto, surgiu o movimento do constitucionalismo clássico, 
que consagrou o modelo de Constituições escritas, o movimento da codificação 
do direito e o conceito de ordenamento jurídico. Por conseguinte, todas essas 
ideias se tornaram pressupostos políticos e sociais do Estado de Direito.

O Estado de Direito oferece um quadro institucional rigoroso, no qual 
se manifestam, em simultâneo, certeza, compreensibilidade, razoabilidade, 
determinabilidade, estabilidade e previsibilidade (MIRANDA, 2009).

Certeza, como conhecimento exato das normas aplicáveis, da sua 
vigência e das suas condições de aplicação;

Compreensibilidade, como clareza das expressões verbais das 
normas e susceptibilidade de compreensão pelos seus destinatários 
médios;

Razoabilidade, como não arbitrariedade, adequação às necessidades 
coletivas e coerência interna das normas;

Determinabilidade, como precisão, suficiente fixação dos 
comportamentos dos destinatários, densificação de conteúdo 
normativo;

Estabilidade, como garantia de um mínimo de permanência das 
normas, por uma parte, e garantia de atos e de efeitos jurídicos 
produzidos, por outra parte;

Previsibilidade, como susceptibilidade de se anteverem situações 
futuras e susceptibilidade dos destinatários, assim, organizarem as 
suas vidas (MIRANDA, 2009, p. 95).

Um modelo efetivo de Estado de Direito não pode funcionar sem um correlato 
desenvolvimento do sistema democrático no qual existam procedimentos de 
comunicação e de relação entre o legislador e o legislado com transparência.
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Outro pressuposto que opera no modelo legalista é o de que a mensagem 
inscrita na lei é acessível3 a todos, posto que levanta uma pretensão de 
universalidade, abstração e generalidade. Ainda, o paradigma legalista pressupõe 
universalidade, generalidade e abstração da lei, supõe-se possível a padronização 
das relação sociais, e assim, espera-se de todos que ajam e sejam atingidos pela lei 
da mesma forma e no mesmo nível. A lei é igual para todos e é isso que a torna 
justa e capaz de ultrapassar desigualdades materiais concretas que são elementos 
contingentes frente à estabilidade do texto (REPOLÊS, 2012). 

Todos os pressupostos somam-se na elaboração do Direito moderno reduzido 
ao seu componente legal. A lei é a principal fonte de controle social porque é 
o Estado a única fonte de resolução de conflito social. Diante do abismo entre 
normas e fatos, entre facticidade e validade, como diria Habermas, enfraquece e 
entra em crise o paradigma legalista.

É no momento da resolução do conflito social que os contrastes entre a 
teoria e a prática do direito, frequentemente, aparecem, ocasião em que possíveis 
ordenamentos paralelos teimam em surgir e em cobrar do ordenamento jurídico 
estatal uma reinterpretação dele próprio em face à complexidade e à sobreposição 
de regras e de valores para a decisão. Nesses casos, o ordenamento estatal moderno 
reage buscando impor uma única decisão possível, dogmática e apegada ao máximo 
a sua própria tradição. Mas, essa tentativa está fadada ao fracasso na medida em 
que as pessoas a ela submetidas se negam a cumpri-la, negam-lhe legitimidade 
e eficácia e, por isso, tendem a fragilizá-la (CATTONI DE OLIVEIRA, 2012).

Daí a tese de Habermas (1998) de que não há Estado de Direito sem democracia 
e vice-e-versa. Os destinatários da lei devem se perceber como sujeitos de direitos 
privados e como cidadãos, co-autores que se veem na lei e passam a reconhecê-la. 
Os problemas de legitimidade só se solucionam pela percepção de que na verdade 
o direito faz parte da sociedade e representa a dinâmica interna dos processos 
político-sociais. 

3 A acessibilidade é aqui entendida em dois sentidos: em primeiro lugar, todos têm acesso ao 
texto, sabem que ele foi promulgado e que está vigente, conhecem o seu conteúdo e podem 
escolher adequar a sua conduta aos seus preceitos. Em segundo lugar, acessibilidade é 
entender o conteúdo em si, todos têm compreensão dos sentidos do texto, conseguem ler a sua 
mensagem e captar o que é esperado deles (REPOLÊS, 2012, p. 216-217).
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Nessa linha, Hespanha (2009) entende que o caráter democrático, no sentido 
plenamente inclusivo da palavra, depende em medida fundamental de uma boa 
feitura das leis, quanto à ponderação dos seus objetivos, quanto à auscultação 
dos plurais pontos de vista existentes na sociedade, quanto à acessibilidade da 
sua expressão em um texto, quanto à eficácia da sua aplicabilidade a todos e 
em benefício de todos. “Boas são as leis que consubstanciam um governo bom. 
Apenas bem feitas – reduzindo a expressão ao cumprimento de técnicas – já 
podem ser também as leis que exprimem um governo mau” (HESPANHA, 
2009, p. 31).

Na crise do paradigma legalista, duas ordens gerais de problemas atrelam-se à 
temática. A dinâmica de aplicação da lei encerra um caráter hermenêutico, e por 
isso, a definição dos sentidos do texto legal não é algo que se resolva no próprio 
texto, ao contrário, exige do intérprete instrumentos capazes de fazer frente a 
essa dinâmica. Encerra também um sentido prático já que se dirige à resolução 
de conflitos reais, do cotidiano de pessoas reais que não necessariamente se 
conduzem por preceitos de lógica formal, o que exige do intérprete o uso da razão 
prática ligado a vivência dos conflitos presentes e dos valores compartilhados pela 
comunidade capazes de servir de guia para a superação de conflitos. 

Por certo, os pressupostos do paradigma legalista ocultam as consequências 
políticas das escolhas justificadas conforme uma lógica formal jurídica que 
encontra certa aceitação do ponto de vista dos discursos técnicos especializados, 
mas que fracassa completamente do ponto de vista do enfrentamento do 
conflito social não técnico, político e social e que escancara as diferenças, as 
discriminações, o distanciamento entre os membros da comunidade e seu corpo 
técnico–jurídico.

Vários autores, na tentativa de enfrentar o paradigma legalista e superar suas 
limitações, debruçam-se sobre a construção de novas possibilidades, revendo os 
métodos da Ciência do Direito em direção a um novo paradigma e lançando-se 
sobre o desafio de criar mecanismos eficazes para legislar.

Habermas (1998), por exemplo, propõe o paradigma procedimentalista do 
Estado Democrático de Direito. Para ele somente as condições procedimentais 
da gênese democrática das leis asseguram a legitimidade do direito e isto 
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requer um aprendizado social de longo prazo. Lembra que nos paradigmas do 
Estado Liberal e do Estado Social buscou-se a garantia dos direitos privados 
com o desenvolvimento da autonomia privada, perdendo-se a coesão interna 
entre a autonomia pública e a autonomia privada. Tendo concluído pela 
eqüiprimordialidade e pela co-originariedade das autonomias pública e privada, 
Habermas defendeu a tese da coesão interna entre direito e democracia. Ao invés 
da velha dicotomia entre ambos, apresentada pelas doutrinas tradicionais, e 
estando o direito moderno despido de suas vestes transcendentais, a única maneira 
possível para pretender legitimidade, concluiu o autor, é que os destinatários da 
norma possam reconhecer-se como seus co-autores; ou seja, para ser legítimo, é 
preciso que o direito seja produzido de maneira democrática.

Mais do que isso, hoje, é preciso pensar no futuro da lei em um mundo 
global. Gonçalves (2009) alerta que a emergência de múltiplos foros de direito 
desconecta, na realidade, o direito em relação ao Estado. A soberania estatal e 
a democracia formal perdem peso como fundamentos únicos da legitimidade 
da norma legal. Consolidam-se duas perspectivas relativamente inovadoras na 
abordagem às formas de regulação: a admissibilidade de fontes de normatividade 
jurídica extra-estatais e a aceitação de processos de construção da autoridade 
mais dificilmente sustentáveis por dicotomias como governantes e governados, 
administração e administrados, público e privado. 

Na convivência entre diferentes espaços e agentes de regulação, um desafio 
importante passa naturalmente a ser o da inter-normatividade. A coexistência de 
diversas instâncias de regulação implica o reconhecimento mútuo entre ordens 
normativas baseado na partilha de objetivos e orientações comuns e na aceitação 
de metodologias diferentes para os alcançar. A lei precisa aceitar a legitimidade 
das normas de origem não-governamental e dialogar com elas.

Hespanha (2009) reconhece que há agora mais normas, para além das normas 
constitucionais, classicamente entendidas, a serem ponderadas pelo legislador. 
Sendo certo que, não existindo nenhuma lista fechada destas normas – ou sequer 
da sua tipologia – este fato implica um trabalho de identificação que não é fácil. 
O legislador tem que começar por determinar, de forma empírica e realista, o 
quadro das fontes do direito com que a lei vai conviver, bem como as hierarquias 
existentes no seio desse quadro.
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O autor destaca a descoberta do pluralismo pelos juristas e aponta para 2 
(duas) consequências. Por um lado, ao diálogo eleitoral e parlamentar substitui-se, 
de acordo com um sugestão teórica que vem de Habermas, um diálogo alargado a 
todo o espaço público, obedecendo a regras de validade – universalidade, inclusão, 
igualdade dos participantes, regulação, processualização, transparência e boa-fé. 
Outra consequência da descoberta do pluralismo, inspirada em Luhmann, é a ideia 
central de que a necessidade de reduzir a complexidade da vida gera sistemas que 
filtram e organizam em formas previsíveis a multiplicidade dos eventos sociais. O 
direito é um deles, coisa que os juristas há muito intuíram quando se referiam aos 
valores da previsibilidade e de segurança, como elementos centrais da eficiência 
do direito. Sai aqui praticamente de cena, na avaliação da qualidade do direito e 
portanto da lei, a sua legitimidade, em termos republicanos; para o seu lugar entra 
algo que parece constituir uma outra forma de formular o princípio democrático: 
a previsibilidade, a capacidade de gerar consensos, o potencial estabilizador.

Em suma, hoje, o desafio é qualidade da lei e uma maior adequação às 
necessidades econômicas, sociais e culturais dos países. Isso porque, a lei continua 
tenho uma função importante na dinâmica jurídica, mas não exatamente 
aquela atribuída pela teoria do direito no século XIX e parte do século XX. 
Essa mudança de perspectiva remete ao direito, à lei, como uma das estruturas 
fundantes da sociedade contemporânea, a ser necessa riamente observada no 
contexto da formação econômica, cultural e política das nações, em torno dos 
objetivos comuns de desenvolvimento (NUSDEO, 2010).

Delley (2004), acertadamente, afirma que antes de redigir4 a lei, é preciso 
pensá-la, sobre isso discute-se adiante.

3. pensando a lei: apontamentos sobre legística

Do cuidado com a qualidade da lei despontou a legística, matéria bastante 
abrangente e multidisciplinar, que inclui os mais diversos aspectos do fenômeno 

4 Compartilhando da ideia defendida por Soares (2012, p. 233), mas adequado seria usar o 
verbo “elaborar” que significa considerar o texto, mas também o contexto da lei. Mais do que 
redigir, elaborar remete-nos a uma dimensão de planejamento integrado do ato normativo, 
que, inclusive, considera seus aspectos comunicativo informacionais e não somente sua 
estrutura lógico-redacional, ou mesmo as condições de executoriedade e efetividade do futuro 
ato normativo.
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legislativo e que leva igualmente em consideração perspectivas de cunho teórico 
e também dimensões e ações práticas e pragmáticas.

“Pode-se definir a legística como uma metodologia da concepção da ação 
pública e de sua tradução normativa, que procura determinar as melhores 
modalidades de elaboração, de redação, de edição e de aplicação das normas” 
(FLÜCKIGER; DELLEY, 2007, p. 36).

O ideal de melhor legislar não é novo. Platão mesmo demonstrou a necessidade 
de revisar regularmente as leis para adaptá-las ao seu tempo. O Iluminismo 
prestou grande atenção a tais reflexões, e basta citar Montesquieu, na França, 
Filangieri5, na Itália, e Bentham6, na Inglaterra. Mais tarde, no século XIX, 
essa discussão desenvolveu-se na Alemanha, especialmente com Savigny. Nesse 
período, a discussão restringiu-se essencialmente a uma perspectiva jurídica, e 
concentrou-se, sobretudo, em questões relativas à redação legislativa.

Na primeira metade do século XX, o tema da legislação despertou pouco 
interesse. Nesse período, juristas e advogados estavam basicamente interessados 
na aplicação e na interpretação da legislação e tinham um interesse muito 
reduzido em sua criação e elaboração. A situação começou a se modificar na 
década de 1960, quando o foco do interesse científico, mais uma vez, voltou a se 
orientar para a legislação, tanto para sua preparação, quanto para sua aplicação 
e seu impacto sobre a vida em sociedade7. A principal abordagem ou perspectiva 
jurídica, na época, expandiu-se de modo a incluir outras disciplinas, como 
as ciências políticas e administrativas, a economia, a linguística, a psicologia, 

5 Gaetano Filangieri escreveu “Science de la législaton”. Teorizou sobre a avaliação legislativa, 
caminho crucial para a racionalização do processo legislativo.

6 Jeremy Bentham interessava-se de perto pela elaboração das leis e confeccionou a primeira 
obra de legística formal, com o título “Nomography of the art of inditing Laws”.

7 Na tentativa de resumir a história da Legística, 5 (cinco) períodos específicos podem ser 
identificados: período filosófico, ocorrido durante as duas ou três primeiras décadas, logo 
após o Iluminismo; período de maior insistência nos aspectos formais de redação; um terceiro 
período, bastante prolongado, de desconsideração da produção legislativa, mesmo entre 
juristas e advogados; um quarto período, na década de 60, quando houve o renascimento 
da Legística e uma mudança de ênfase para a legística material ou para a metodologia da 
legislação, graças a Peter Noll; um quinto período, o atual, no qual há uma abordagem mais 
abrangente da legislação, baseada nos conhecimentos, nos conceitos e na metodologia de 
várias disciplinas científicas, de forma que a Legística deixou de ser domínio de juristas e 
advogados (MADER, 2009, p. 46).
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entre outras. Peter Noll, um advogado criminalista suíço, teve um papel 
fundamental nesse processo (MADER, 2009).

Soares (2007) recorda que, nos anos 70, a preocupação com a efetividade 
das leis ganhou espaço não só nas discussões teóricas sobre a legislação, 
mas integrou a agenda política de países desenvolvidos e com democracias 
consolidadas. Dentre as várias questões que motivaram a perspectiva da 
melhoria da lei como motor para a consecução de políticas públicas, a autora 
aponta a necessidade de um planejamento legislativo, a constatação de que o 
governo cada vez mais legislava e que a legislação era o braço da implementação 
de programas.

“Em termos pragmáticos, isto significou uma atenção à fase pré-legislativa: 
a opção por uma ação legislativa deveria considerar os ônus para os cidadãos, 
empresas e administração pública” (SOARES, 2007, p. 138).

De maneira didática, Mader (2009) divide os campos de interesse da 
legística em 8 (oito) áreas principais:

a) Metodologia legislativa, também chamada de legística material. A 
metodologia legislativa trata do teor normativo da legislação ou, mais 
especificamente, propõe uma forma metódica de se elaborar o seu teor 
normativo. Também procura desenvolver ferramentas de uso prático, 
que venham a facilitar as diferentes etapas analíticas, a sequência de 
passos inerentes à abordagem metodológica;

b) Técnica legislativa ou legística formal. Trata dos aspectos formais e 
legais da legislação: os diferentes tipos de atos normativos, as instituições 
jurídicas, a estrutura formal dos atos normativos e a forma por meio da 
qual novas leis são introduzidas ou integradas no arcabouço normativo 
preexistente;

c) Redação legislativa propriamente dita, ou seja, a forma de se expressar o 
teor normativo do conteúdo das leis, concernente, especificamente, aos 
aspectos linguísticos;

d) Comunicação, que tem relação com a redação legislativa e que inclui 
as diferentes formas de se publicarem oficialmente as peças legislativas, 
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além de uma ampla gama de atividades de informação8 e comunicação em 
torno da legislação;

e) Procedimento legislativo, processo de preparação, aprovação e execução 
de uma lei deve seguir vários níveis e regras, que podem influenciar 
consideravelmente na qualidade formal e material da legislação. A adoção 
de um ou outro procedimento pode contribuir para aprimorar a legislação 
ou, ao contrário, limitar sua abrangência, reduzindo-lhe a eficácia9.

f) Gestão de projetos legislativos, a preparação de legislação não é mais 
considerada um privilégio de advogados particularmente talentosos 
que redigem o texto normativo como se fossem autores a redigir seus 
romances ou poemas. Esse conceito, que ainda predominava na primeira 
metade do século XX e que implica uma percepção literária do trabalho 
legislativo, encontra-se hoje totalmente desatualizado. Na maioria dos 
casos, a preparação de legislação é uma tarefa na qual têm participação 
várias pessoas, várias unidades administrativas. É uma tarefa que tem de 
ser realizada, é claro, dentro de um prazo específico. Em outras palavras, 
é plenamente legítimo considerar que os princípios e as técnicas de gestão 
de projetos podem ser aplicados de forma bastante útil na preparação da 
legislação. Portanto, é necessário que os especialistas em legística estejam 
familiarizados com tais conceitos e ferramentas relativos à gestão de 
projetos; 

g) Sociologia empírica da legislação que se atém ao processo político que 
antecede o processo de aplicação e execução da lei. Ela vem descrever e 
analisar a prática legislativa;

8 A informação e a divulgação do conhecimento sobre a norma existente são pré-requisitos 
para a atuação daqueles que, entre os vários grupos de interesse, observam a legislação, seja 
a área administrativa, os tribunais, os indivíduos ou as empresas. Todos esses grupos de 
interesse devem agir de acordo com a lei. Assim, devem ser providos das informações e dos 
conhecimentos necessários sobre o material abordado nas peças legislativas (MADER, 2009, 
p. 48).

9 Em tal contexto, uma das questões relativas a procedimentos que deve ser tratada, por 
exemplo, é a necessidade ou não de um amplo processo de consulta pública antes dos projetos 
de lei serem discutidos no parlamento. Outra questão é saber como os diferentes ministérios 
devem trabalhar em cooperação, quando está sendo preparada uma proposta de legislação 
(MADER, 2009, p. 48).
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h) Teoria da legislação que tece reflexões críticas e avalia as funções da 
legislação, funções estas que, pelo menos até certo ponto, têm-se modificado 
como resultado da transformação do papel do Estado na sociedade.

O objetivo da legística é aprimorar a qualidade da legislação ou tornar as leis 
melhores. Seria um equívoco, porém, limitar a legística a assuntos e objetivos 
puramente práticos. Sua ambição também abrange a possibilidade de haver uma 
melhor compreensão do fenômeno legislativo, bem como de seus impactos na 
realidade social. Os propósitos, tanto práticos quanto teóricos, da legística têm 
caráter complementar. Os progressos nessa área somente poderão ser feitos se 
ambos os aspectos forem levados em consideração simultaneamente.

Alguns alertas sobre o ato de pensar a lei, sobre a legística precisam ser feitos. 
Pois bem, preparar a legislação não é uma atividade científica, ou seja, a legística 
não é uma disciplina científica em sentido estrito, não é uma ciência. Ela é, 
até certo ponto, calcada no conhecimento científico, mas ainda permanece em 
grande parte baseada numa experiência prática e artesanal.

Os especialistas em legística, de dentro ou de fora da administração, não são 
os legisladores, mas auxiliares dos tomadores da decisão política. Os legistas não 
podem e não devem assumir o papel do legislador. O que podem e devem fazer 
é garantir que o legislador tenha à mão toda a informação útil ou necessária para 
tomar decisões qualificadas, baseadas em evidências. 

Do ponto de vista da legística, algumas tendências são preocupantes. O 
aumento acentuado da quantidade de legislação, por exemplo, está parcialmente 
relacionado com o fato de que os legisladores estão a cada dia mais inclinados 
a elaborar leis cada vez mais detalhadas porque não confiam na legislação ou 
porque consideram que os tribunais precisam desse detalhamento. 

Outro problema é a aceleração do processo legislativo e a instabilidade 
cada vez maior da legislação, a vida muito curta da lei. Estabilidade é essencial 
à legislação e precisa ser garantida para que esta possa cumprir realmente sua 
função fundamental perante a sociedade.

Apesar desses alertas, os países estão cientes do fato de que uma boa legislação é 
elemento essencial para uma boa governança. Um arcabouço institucional estável 
e regras legais que respondam adequadamente às necessidades socioeconômicas 
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e às expectativas da população são as melhores garantias para segurança, justiça 
social, desenvolvimento econômico e bem-estar.

4. o ofício de legislar no brasil: algumas normas 
orientadoras do processo legislativo

Ao longo dos anos, a maioria dos países, seja de civil law, seja de common 
law, acumulou um grande estoque de leis, de atos normativos e isso gerou (e vem 
gerando) vários problemas, tais como: “a) dificuldades na interpretação-aplicação; 
b) distanciamento entre a lei e o cidadão provocado por falhas de compreensão e 
de acesso ao texto; c) incerteza acerca do direito vigente, sobretudo em sistemas 
normativos complexos” (SOARES, 2007, p. 138).

Por este motivo, a preocupação com a qualidade da legislação, do aumento do 
seu nível de eficácia, foi expressa em inúmeros estudos, políticas de boa legislação, 
desenvolvimento de metodologias e de sistemas de tecnologia da informação a 
serviço da atividade de legislação (SOARES, 2012).

Em 2007, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) publicou o “Relatório sobre a Reforma Regulatória: Brasil – Fortalecendo 
a Governança para o Crescimento”10. O trecho abaixo do Relatório da OCDE 
demonstra parte dos problemas enfrentados no Brasil, no tocante à legislação:

Com um importante número de instrumentos legais produzido 
anualmente, hoje o Brasil tem mais de 3,5 milhões de normas 
nos níveis federal, estadual e municipal, as quais foram emitidas 
após a promulgação da Constituição Federal em 1988.16 Mais 
de 68% do estoque de atos normativos federais foram anulados 
com a Constituição, mas os demais instrumentos legais ainda são 
motivo de confusão, pois existem textos obsoletos, parcialmente 
desatualizados ou sobrepostos a outras normas legais. Isso levou 
à incerteza legal e conflito, criando custos desnecessários para 
empresas e cidadãos. Desde 1998, a Lei Complementar nº 95 está 

10 O relacionamento entre o Brasil e a OCDE aprofundou-se a partir de 1999, ocasião em que 
o Conselho da OCDE decidiu criar um programa direcionado ao Brasil. A permanência do 
país no BRICS (Building Better Global Economic) também contribuiu para isso. O Brasil não 
é membro da organização, mas participa de comitês, grupos de trabalhos, fóruns, sendo, em 
alguns, observador ad hoc.
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em vigor, e determina que as secretarias especiais e os ministérios, 
bem como as entidades da administração indireta, adotem 
medidas para fazer a seleção e a consolidação dos decretos e de 
outros instrumentos legais em suas áreas de responsabilidade. 
Entretanto, poucas propostas para a consolidação legal têm sido 
feitas desde então (OCDE, 2007)11.

Em verdade, o processo legislativo brasileiro é bastante complexo. Existem 
no Brasil cerca de 5 mil entes legiferantes em 3 (três) ordens normativas distintas 
– União, Estados e Municípios –, muitas vezes com competências concorrentes. 
Ao lado disso, a Administração Pública também legisla para dar condições e 
aplicabilidade à lei (SOARES, 2009, p. 57).

O Brasil, atualmente, enfrenta fenômenos interessantes que colocam o ofício 
de legislar em lugar de destaque. O Poder Executivo legisla, o Poder Legislativo 
cumpre seu mister em clima de desconfiança, por falta de credibilidade, e o Poder 
Judiciário também inova com criações legislativas.

A desconfiança no Poder Legislativo pode ser exemplificada na pesquisa da 
Vox Populi sobre confiança em instituições políticas, referente aos anos de 1993, 
2003 e 2006. Com base em entrevistas, para o brasileiro médio, a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e o Congresso Nacional possuíam percentuais 
consideráveis para as respostas “confia pouco” e “não confia nunca”.

Fonte: Vox Populi apud Soares (2009, p. 60).

11 OCDE. Relatório sobre a Reforma Regulatória. BRASIL – Fortalecendo a governança para o 
crescimento. 2007. Disponível em: <http://www.regulacao.gov.br/>. Acesso em: 20 nov. 2013.
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De fato, a questão da técnica legislativa só entrou formalmente na pauta do 
Poder Executivo Federal Brasileiro, na década de 90, em 1992, com a publicação 
da primeira edição do Manual de Redação da Presidência da República, cuja 
segunda parte é integralmente dedicada a questões de elaboração legislativa.

Seis anos depois, em 1998, foi sancionada a Lei Complementar n. 95, 
em observância ao disposto no art. 59, §1º da Constituição Federal de 1998, 
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e consolidação das leis. 
Conquanto não esgote a potencialidade da legística, a norma sintetiza algumas 
soluções importantes para a qualificação da ação legislativa.

A iniciativa foi importante para garantir o princípio da responsabilidade, 
impedindo, em tese, que se trabalhe de modo aventureiro na hora de legislar. No 
entanto, o descumprimento das normas da Lei Complementar n. 95, de 1998, 
não gera invalidade do ato, como está expresso no art. 1812, ao final do texto.

Em 2002, o Decreto n. 4.176 regulamentou a Lei Complementar n. 95. O 
Anexo I do Decreto trouxe questões que devem ser analisadas na elaboração de 
atos normativos no âmbito do Poder Executivo, uma espécie de check list que 
prepara o resumo do impacto da futura legislação. Tem influência da list blue do 
Direito Alemão, cujo fim é realizar um diagnóstico da situação-problema e um 
prognóstico em relação às variáveis de impacto.

O Anexo I contém este importante instrumento de avaliação de impacto, mas 
conta com baixo grau de internalização na rotina legislativa brasileira.

A Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, denominada Lei de Acesso 
à Informação, com âmbito de incidência sobre o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário, veio depois para reorientar não só a difusão da informação jurídica, 
especificamente de natureza legislativo-parlamentar, mas o circuito de informa-
ções necessário a uma justificação da própria existência do ato (SOARES, 2012).

Assim, os órgãos com competências normativas, ao final do seu processo 
hermenêutico para a densificação dos atos normativos de sua competência, devem 
conformar sua atividade de gestão da elaboração legislativa à Lei Complementar 
n. 95/1998, ao Decreto n. 4.176/2002 e também à Lei n. 12.527/2011.

12 Art. 18. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular 
não constitui escusa válida para o seu descumprimento.
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Essas normas orientadoras do processo legislativo brasileiro giram, na verdade, 
em torno de determinados objetivos: otimização do contraditório, densificação 
dos princípios constitucionais e avaliação do caso concreto.

Lembre-se que a “lei não se opera no vazio, ela se insere em um sistema jurídico 
e atua sobre a realidade” (SOARES, 2009, p. 63). Portanto, não adianta criar 
uma norma se não existe uma cultura receptiva a ela. O ofício de legislar precisa 
ser fomentado por essas boas práticas, por esses regramentos que se prestam a 
apoiar o legislador, não só no âmbito federal, mas no estadual e no municipal.

5.  repensando a lei: legislar para desenvolver

Em um país como o Brasil que possui um número expressivo de leis e normas, 
que tem o ofício de legislar como rotina nos três Poderes, Executivo, Legislativo 
e Judiciário, as razões que impulsionam a criação do Direito, a criação da lei, 
precisam ser investigadas. Caupers (2009) tratou de algumas dessas razões e suas 
consequências. 

Para Caupers (2009), razões jurídicas, razões políticas, razões substanciais e/ou 
razões oportunísticas são as que levam o cidadão comum a preocupar-se e perguntar: 
por que razão se fez, ou se pretende fazer, uma lei; por que razão se fez a lei agora 
e não em momento anterior ou por que razão não se deixou a iniciativa legislativa 
para mais tarde ou, ainda, por que se legislou em um certo sentido e não em outro.

Para entender um pouco melhor essas razões, Caupers (2009) afirma que 
as razões jurídicas são ditadas pela coerência lógica inerente ao ordenamento 
jurídico, por exemplo, razões de natureza constitucional, patentes quando a lei 
visa concretizar imperativos ditados pela lei fundamental. As razões políticas são 
ditadas pela intenção de cumprir um dever político, constante do programa do 
governo ou do programa eleitoral, da força política maioritariamente sufragada 
pelo eleitorado. As razões substanciais, por outro lado, são ditadas para tentar 
resolver uma determinada questão de natureza social, econômica, organizativa, 
dando resposta pronta e adequada a problemas13 graves e ocorrências imprevisíveis. 

13 Um problema, no sentido de circunstância que suscita uma intervenção legislativa, resulta 
de uma espécie de desfasamento entre a realidade, tal como é percepcionada pelos decisores 
legislativos, e a perspectiva destes sobre aquilo que deveria ser a realidade (CAUPERS, 2009).
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Por último, as razões oportunísticas que são conjunturais, senão mesmo acidentais, 
que visam satisfazer opinion makers.

Ao lado disso, as diversas razões que podem conduzir à publicação de uma 
lei implicam, consequentemente, em um grau de constrangimento da decisão 
legislativa. Tratando-se de concretizar um imposição constitucional, a falta da 
lei pode gerar uma situação de omissão, um decaimento no dever de assegurar 
a execução da Constituição. Se as motivações para a adoção da lei, porém, não 
forem jurídicas, mas de índole política, o governo – e o parlamento – disporão de 
maior liberdade, já que a decisão legislativa é relativamente livre. As motivações 
substanciais deixarão grande liberdade aos órgãos com competência legislativa. 
Ainda, as motivações oportunísticas que se encontram totalmente à disposição 
do legislador, poderão transformar a lei essencialmente em um instrumento 
político, conferindo-lhe um papel simbólico.

Sim, é preciso responsabilidade no momento de elaborar a lei, criar o direito. 
Caso isso não ocorra, perde a lei seu estatuto e importância como referencial de 
acompa nhamento e influência sobre os processos de desenvolvimento, por conta 
das dificul dades teóricas das quais sofre o próprio direito na sua metodologia 
e definição, como produto cultural e histórico que é, adquirindo contornos 
diferenciados e próprios de cada espaço em que se propõe a estabelecer a sua 
função de controle social.

Mais do que pensar a lei, pensar em suas razões, na sociedade atual, repensar 
a lei significa enfrentar a crise do paradigma legalista, assegurar formal e 
materialmente a autodeterminação dos indivíduos, fomentar o contraditório 
entre os diferentes repertórios dos impactados pela lei, perceber a legislação 
como aglutinadora e como instrumento em constante diálogo com a política, 
resgatar a confiança no Direito, e, essencialmente, entender cada lei como parte 
integrante do projeto de desenvolvimento do país, projeto este traçado no Estado 
Democrático de Direito pela Constituição.

Antes de discutir o caso brasileiro, as dificuldades de pensar e repensar a 
lei como instrumento de desenvolvimento, é relevante e necessário mencionar 
algumas compreensões em torno da palavra “desenvolvimento”, as dificuldades 
de aplicação e a noção adotada neste ensaio.
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Com grande frequência, o desenvolvimento é compreendido como crescimento 
econômico. Entretanto, essa é uma definição simplista. Deve-se adotar um 
ponto de vista mais abrangente, pois o desenvolvimento traz consequências 
econômicas, sociais, ambientais, culturais e políticas. Hoje existe, de comum 
acordo, a noção de que não há um definição única e não contenciosa em torno 
de desenvolvimento, já que não pode e não deve ser definido de forma neutra. 

Para Karpen (2009), o desenvolvimento é um termo normativo em vários 
sentidos. Em primeiro lugar, cobre as percepções de uma direção desejada das 
mudanças sociais. Em segundo lugar, o termo é baseado em teorias que tratam 
dos motivos para o não desenvolvimento. Em terceiro lugar, traz em si asserções 
afirmativas de grupos sociais que tentam promover mudanças. 

Ademais, o desenvolvimento é um termo normativo porque inclui também as 
decisões em torno das medidas que são necessárias para dar início às mudanças 
sociais e apoiá-las. Por outro lado, a noção de desenvolvimento depende da 
mudança que ocorre nos vários períodos da história e é sempre um resultado de 
comparação. O desenvolvimento pode se concentrar na democratização política 
e na reconciliação. Pode focalizar ainda em fatores sociais, ou seja, percepções em 
torno de progresso e de ideologia.

No mundo globalizado é de suma importância um acordo sobre o que é o 
desenvolvimento, já que programas nacionais e internacionais de auxílio a países 
em desenvolvimento dependem exatamente dessa definição, de saber o que é o 
desenvolvimento e em que ponto se encontra.

Os indicadores utilizados para avaliar o desenvolvimento são, primeiramente, 
fatores econômicos, como crescimento, emprego renda “per capita”, produto 
interno bruto. Outros indicadores são os relativos a mudanças estruturais e sociais 
e à modificação dos valores sociais como educação, instrução, saúde, distribuição 
justa de riqueza, governança eficaz, bem como administração e independência 
política e econômica (KARPEN, 2009).

A reflexão em torno do que significa desenvolvimento não pode deixar 
de mencionar sua consolidação como um direito no âmbito internacional, 
na segunda metade do século XX. O reconhecimento do desenvolvimento 
como direito humano inalienável ocorreu em 14 de dezembro de 1981, diante 
da manifestação da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, em 
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Assembleia Geral da ONU. Depois, em 1986, foi aprovada a Declaração sobre o 
Direito ao Desenvolvimento por meio da Resolução 41/128, a qual reconheceu 
o desenvolvimento como processo econômico, social, cultural e político 
abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a população 
e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa 
no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes.

Segundo Salomon (2008), o direito ao desenvolvimento é considerado como 
um direito síntese, pois integra um conjunto de direitos humanos, tendo como 
objetivo último a promoção e aplicação desses outros direitos. Reclama uma 
estrutura favorável para sua realização que habilita para o exercício de outros 
direitos. Atente-se para uma configuração programática que, a despeito da base 
alargada, não deve ficar restrita ao campo das boas intenções.

Uma característica do direito ao desenvolvimento é que se baseia em uma 
abordagem de responsabilização, tratando-se menos de estabelecer um novo 
direito e mais de designar responsabilidades, criando um campo de ação que 
consiga dar melhor efetividade a direitos já existentes. Isso reforça o entendimento 
como um direito matriz, anterior, preliminar e basilar, sem o qual um rol extenso 
de outros direitos não poderá ser executado.

Essa compreensão do desenvolvimento como direito humano contribuiu 
para transformar a sua dimensão conceitual e procedimental, tornando-o como 
um processo, que deve ser ao mesmo tempo plural, participativo e efetivamente 
democrático, demandando a opinião e o efetivo posicionamento de todos aqueles 
afetados pelas chamadas “decisões de desenvolvimento”, que abrangem planos e 
programas de governos e/ou de empresas.

A par deste reconhecimento, o conceito de desenvolvimento é controverso, em 
relação ao seu conteúdo, às características e às possibilidades de aplicação. Neste 
trabalho, a concepção adotada é a de Sen (2000), na obra “Desenvolvimento 
como liberdade”. O foco do autor está nos países ditos periféricos e na forma de 
enxergarem necessi dades acerca do desenvolvimento, o qual ultrapassa e alarga as 
fronteiras do mero crescimento econômico.

Para Sen (2000), problemas críticos dessas nações – como pobreza, fome, 
desnutrição decorrente de necessidades alimentares insatisfeitas, violação de 
liberdades básicas e políticas, desprezo pela condição das mulheres, ameaças ao 
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meio ambiente e à sustenta bilidade da vida econômica e social – são condicionantes 
da demanda por um tipo de desenvolvimento que pressupõe a ampliação das 
liberdades básicas, com inclusão social e promoção dos direitos fundamentais. 

O verdadeiro desenvolvimento, portanto, consistiria na remoção de restrições 
à liberdade de escolha racional das pessoas, incluindo-se neste rol a educação, a 
saúde e a participação política. Seria imposta aos Estados nacionais a necessidade 
de instituições capazes de promover o “desenvolvimento mediante o estímulo às 
liber dades instrumentais básicas – econômica, social e política –, com a interação 
entre oportunidades econômicas e políticas, serviços sociais, transparência, e 
segurança protetora” (SEN, 2000, p. 14).

A liberdade é fator crucial no desenvolvimento, pois é capaz de orientar duas 
razões de análise: a) a eficácia do desenvolvimento depende da liberdade das 
pessoas e das instituições que as garantam, em especial no tocante à garantia dos 
direitos humanos; b) a avaliação deste processo deve ser feita sobre os níveis de 
alargamento destas liberdades. 

A partir da concepção de desenvolvimento como liberdade, são estabelecidos 
al guns fundamentos teóricos para o resgate da necessidade de novas abordagens 
centradas no contexto local de cada país e no pluralismo jurídico. Seguindo 
o desiderato proposto na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das 
Nações Unidas, Sen (2000) afirma que o desenvolvimento consiste na eliminação 
de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas 
de exercerem ponderadamente sua condição de agentes. 

Toda esta abordagem sobre o que é o desenvolvimento permeia a temática 
proposta, pois se defende que é possível desenvolver o Estado baseado em 
legislação de qualidade. A lei planejada e pautada nos recursos disponibilizados 
pela legística torna-se peça chave na condução de programas, políticas, ações 
governamentais que ambicionem um salto na satisfação das demandas sociais e 
no incremento do desenvolvimento.

A seguir, o caso brasileiro é utilizado para demonstrar os prejuízos causados 
pela baixa qualidade da legislação e pela falta de harmonia entre leis e propostas 
de desenvolvimento. De maneira especial, é abordado o último modelo de 
desenvolvimento nacional praticado pelo Governo Federal, o Programa de 
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Aceleração do Crescimento (PAC), evidenciando-se o tamanho do impacto 
regulatório do programa.

5.1. o programa brasileiro de aceleração do cresci-
mento e a qualidade das leis: é possível pensar em 
desenvolvimento sem pensar na qualidade das leis?

O processo de constitucionalização recente brasileiro, em 1988, foi 
responsável por uma nova percepção do desenvolvimento, a partir de uma ótica 
distinta daquela que havia marcado a era desenvolvimentista, na década de 70, 
cuja prioridade absoluta era o crescimento econômico. Com a Constituição 
Federal de 1988, a tônica do debate incorporou, necessariamente, as dimensões 
da ética, da equidade e da sustentabilidade, objetivando a construção do bem-
estar coletivo.

A Constituição Federal de 1988 instaurou princípios de amplas liberdades 
políticas no país. Liberdades de organização, de expressão, de imprensa, de 
participação e ampla liberdade de formação de partidos políticos. Tratava-
se, antes de tudo, de sepultar o legado autoritário, mas se tratava também do 
fortalecimento dos valores democráticos, da amplitude dos direitos de contestação 
pública e da liber dade de oposição (DINIZ, 2010).

Sob esse ponto de vista, o desenvolvimento adquiriu uma valoração 
enriquecida pela principiologia constitucional, que valoriza o desenvolvi mento 
com sustentabilidade, a essencialidade da participação social e a eliminação de 
desigualdades regionais.

Nesse novo processo de desenvolvimento, cujo fundamento, por conseguinte, 
é o teórico-normativo, “as abordagens contemporâneas propõem um enfoque 
alternativo que resgata a relevância do papel regulador, indutor e, sobretudo, 
coordenador do Estado” (DINIZ, 2010, p. 18).

Aqui, o pensamento de Sen (2000) pode ser transportado, no con texto 
brasileiro, para o debate constitucional da promoção dos direitos sociais e das 
polí ticas públicas de inclusão, delineadas e asseguradas no Estado Democrático 
de Direito Brasileiro, equilibrado pelo amplo capítulo “Da ordem econômica” 

(FIGUEIREDO, 2011). 
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Na Constituição Federal de 1988, as concepções públicas do direito e as 
formulações de políticas públicas respectivas ganharam o condão de ampliar o 
alcance das instituições diretamente e para um grupo muito maior de envolvidos 
nos processos de desenvolvimento.

Pretensamente superada a era desenvolvimentista, cuja prioridade absoluta 
era o crescimento econômico, três décadas depois, de posse de todos os 
valores e objetivos fundamentais da Constituição Federal de 198814, lançou-
se outra grandiosa proposta de desenvolvimento, um programa de aceleração 
do crescimento, com políticas para todos os Estados e praticamente todos os 
Municípios brasileiros.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado em 2007 pelo 
Governo Federal Brasileiro. À época, o então Presidente da República Luís Inácio 
Lula da Silva estava no primeiro ano de seu segundo mandato. Hoje, o PAC 
encontra-se na segunda versão, PAC 2, sob a batuta da Presidenta Dilma Rosseuff 
e está em curso. 

O PAC lançou-se prevendo medidas institucionais para a melhoria do 
ambiente de investimentos no país e vários projetos infraestruturais. Voltado 
para a dinamização da economia nacional, ao propor investimentos setoriais 
em transportes, energia, saneamento, pavimentação, mobilidade urbana, saúde, 
entre outros, trouxe à tona o debate recorrente da relação entre Estado-capital-
meio ambiente-sociedade e da questão de quem, de fato, se beneficia com esses 
investimentos. 

Os estudos sobre o PAC têm conduzido à constatação de que os vultuosos 
investimentos previstos e aplicados, até agora, deram sinais de reprodução 
da lógica de intervenção estatal calcada na implantação de grandes projetos 
infraestruturais que priorizaram e priorizam, largamente, o crescimento econô-
mico (CASTRO, 2001). O programa é, infelizmente, um bom exemplo do 
distanciamento entre retórica e prática, já que o discurso defensor de uma 
pretensa sustentabilidade ambiental do desenvolvimento não amadureceu diante 
da falta de planejamento e cuidado com os potenciais impactos socioambientais 
negativos.

14 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] II – 
garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.
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O PAC não foi objeto de planejamento sistemático e efetivo, não contou com 
a adequada participação da sociedade na definição dos seus encaminhamentos, 
ações, metas, indicadores e na definição dos investimentos. Reproduz contradições 
históricas nos processos de apropriação dos bens ambientais desencadeando um 
desenvolvimento socialmente excludente e predatório. 

No tocante ao tema “Regulação”, várias leis foram alteradas para atender 
demandas do PAC e o impacto legislativo, até o momento, é extremamente 
negativo. Para conhecimento, quando o PAC foi lançado, um conjunto de medidas 
legislativas foram anunciadas, dentre elas, leis, medidas provisórias e outros 
documentos normativos. O destaque, por ocasião do PAC 2, foi para o Regime 
Diferenciado de Contratações (RDC), Lei n. 12.462/2011, que introduziu um 
novo modelo de licitação que pode ser utilizado em todos os empreendimentos 
da 2ª fase do PAC, supostamente, desburocratizando o processo e diminuindo o 
custo das obras.

Para investigar a quantidade de ações legislativas necessárias para a execução 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi realizado um levantamento 
nos portais eletrônicos do Poder Legislativo Federal, a saber: a) Sítio: www2.
camara.leg.br; b) Sítio: www.senado.gov.br. 

Nesses sítios, as palavras “Programa de Aceleração do Crescimento” e “PAC” 
foram utilizadas para a busca de legislação federal, em sentido geral, abarcando, 
leis, medidas provisórias e decretos. O parâmetro temporal aplicado foi de 
28/01/2007, data de lançamento do PAC, a 30/09/2013, data de conclusão da 
pesquisa. A estratégia voltou-se para a indicação do quantitativo de legislação 
federal alterada e/ou inovada no ordenamento jurídico brasileiro com o fito de 
respaldar as ações do PAC.

Desde o lançamento do programa, em 2007, até o dia 30/09/2013, 120 (cento 
e vinte) ações legislativas foram “necessárias” para a execução do programa, que 
ainda está em andamento.

O cenário é preocupante. Em 2007, estimava-se que o número de leis no 
sistema judiciário brasileiro era da ordem de 3.510.804 normas, segundo o 
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (AMARAL, 2007). Destaque-se 
que essas mais de 3,5 milhões de normas nos níveis federal, estadual e municipal, 
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contabilizadas até 2007, foram emitidas após a promulgação da Constituição 
Federal em 1988. E, isso porque mais de 68% do estoque de atos normativos 
federais foram anulados com a atual Constituição.

Na tabela retirada do Relatório da OCDE “Brasil – Fortalecendo a Governança 
para o Crescimento” demonstram-se as regulamentações adotadas no Brasil após 
a Constituição Federal de 1988.

Fonte: OCDE, RELATÓRIO SOBRE A REFORMA REGULATÓRIA: BRASIL – 

FORTALECENDO A GOVERNANÇA PARA O CRESCIMENTO, 2007, p. 33.

Esses números remetem ao fato de que os instrumentos legais ainda são 
motivo de confusão, já que existem textos obsoletos, parcialmente desatualizados 
ou sobrepostos a outras normas legais. Tal realidade, por outro lado, também 
conduz à incerteza legal e conflito, criando custos desnecessários para empresas e 
cidadãos. O que dizer dos 665 bilhões de reais15, até agosto de 2013, movimentados 
pelo PAC com o respaldo de mais de cem ações legislativas.

15 Fonte: <http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco>.
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Ora, como podemos pensar em desenvolvimento econômico, em um plano 
de aceleração do crescimento, se não houver planejamento legislativo e qualidade 
das leis produzidas? O desenvolvimento econômico só será sustentável, factível e 
contínuo se estabelecida uma relação entre a atividade econômica e a atividade 
legislativa que cria as políticas públicas (SOARES, 2009, p. 60).

Legislar é uma decisão política, é um processo político, por este motivo, a lei 
está sujeita a condicionamentos políticos, sociais e econômicos. A lei não pode 
ser vista como um objetivo em si mesma, mas faz parte, necessariamente, de um 
processo de desenvolvimento social.

Esta quantidade de leis feitas para a execução do PAC suscitam o debate em 
torno de quantidade e qualidade das leis brasileiras, o que se relaciona também 
com a capacidade e a disposição de se seguir normas. Reforçam a ideia de que leis 
que são eficientes hoje podem se tornar ineficientes amanhã, devido a variadas 
mudanças da sociedade, e que se não revisadas podem conduzir a um sistema 
regulatório altamente oneroso.

Como já afirmado, vários estudos ressaltaram a necessidade do Brasil 
buscar a eficiência da legislação e a concepção da lei como instrumento para o 
desenvolvimento. As proposições, recomendações elaboradas pelos organismos 
internacionais têm influenciado, sim, a adoção de algumas medidas para o 
aperfeiçoamento da legislação brasileira como a Lei Complementar n. 95/1998, o 
Decreto n. 4.176/2002 e a Lei n. 12.527/2011. Porém, isso não tem sido suficiente, 
especialmente, porque essas normas orientadoras do processo legislativo não 
foram internalizadas pelos agentes públicos ou como se diz “não pegaram”.

A proliferação legislativa provocada pelo PAC oriunda, sobretudo, do Poder 
Executivo, para viabilizar a política pública de desenvolvimento, tem desafiado 
os brasileiros quanto à confiança na efetividade dos atos normativos, quanto à 
socialização de seu conhecimento e quanto à consolidação democrática.

6. conclusões

A questão proposta no início deste ensaio, “é possível pensar em desenvolvimento 
sem pensar na qualidade da lei?” demanda uma resposta negativa, pois não é 
possível separá-los sem danos. 
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De maneira articulada, conclui-se que: 

a) A lei faz parte da sociedade e representa a dinâmica interna dos processos 
político-sociais. Atualmente, precisa aceitar a legitimidade das normas de 
origem não-governamental e dialogar com elas;

b) O desafio é qualidade da lei e uma maior adequação às necessidades 
econômicas, sociais e culturais dos países. Isso porque, a lei continua 
tenho uma função importante na dinâmica jurídica, mas não exatamente 
aquela atribuída pela teoria do direito no século XIX e parte do século XX;

c) Antes de elaborar a lei, é preciso pensá-la. Os países estão cientes do fato 
de que uma boa legislação é elemento essencial para uma boa governança. 
Um arcabouço institucional estável e regras legais que respondam 
adequadamente às necessidades socioeconômicas e às expectativas da 
população são as melhores garantias para segurança, justiça social, 
desenvolvimento econômico e bem-estar;

d) Mais do que pensar a lei, pensar em suas razões, na sociedade atual, 
repensar a lei significa enfrentar a crise do paradigma legalista, assegurar 
formal e materialmente a autodeterminação dos indivíduos, perceber a 
legislação como aglutinadora e como instrumento em constante diálogo 
com a política, resgatar a confiança no Direito, e, essencialmente, entender 
cada lei como parte integrante do projeto de desenvolvimento do país;

e) O desenvolvimento é direito humano e deve ser libertador, plural, 
participativo e efetivamente democrático, demandando a opinião e o 
efetivo posicionamento de todos aqueles afetados pelas chamadas “decisões 
de desenvolvimento”, que abrangem planos e programas de governos e/ou 
de empresas;

f) É possível desenvolver o Estado baseado em legislação de qualidade. A lei 
planejada e pautada nos recursos disponibilizados pela legística torna-se 
peça chave na condução de programas, políticas, ações governamentais que 
ambicionem um salto na satisfação das demandas sociais e no incremento 
do desenvolvimento.

Em suma, legislar para o desenvolvimento demanda uma opção política e 
uma escolha metodológica. A opção política surge no momento de pensar a lei, 
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ocasião em que se opta por um viés puramente econômico ou abre-se o caminho 
para uma perspectiva libertadora, incorporando os conceitos de cooperação, 
solidariedade, confiança, identidade e etnicidade. A escolha metodológica é 
consequência da opção política e o caminho da lei se torna mais fechado ou 
mais aberto para o exercício do contraditório entre os envolvidos. Quanto mais 
aberto for o caminho, mais próximo se estará de um respaldo público, coletivo, 
portanto, de um desenvolvimento libertador.

Portanto, a lei deve ter algo a mais, para além de sua legitimidade formal. O 
exemplo brasileiro do Programa de Aceleração do Crescimento demonstra o quão 
prejudicial pode ser o afastamento entre o desenvolvimento e a lei. Os programas 
de governo não devem ser peças técnicas cheias de intenções, sem previsão 
concreta de impactos positivos e negativos. O país tem pela frente a reflexão 
sobre modelos processuais de elaboração legislativa e de política pública que 
possam maximizar o contraditório dos envolvidos e permitir uma transparência 
de informações e impactos. 

Os agentes públicos imbuídos da atividade legislativa devem se preocupar cada 
vez mais em incorporar ao processo de elaboração das leis procedimentos específicos 
de planejamento, avaliação e estudo que sejam capazes de dar mais consistência e 
qualidade à legislação, atrelando-a sempre com o desenvolvimento almejado para o 
país, que se espera seja o mais garantidor de liberdade quanto possível.
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a conciliação como política: 
compromisso ou imposição no caminho 

da justiça de transição no brasil?

Katya Kozicki1
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Resumo

A proposta do artigo é refletir sobre o conceito de conciliação política e sua 
influência dentro do atual modelo de justiça de transição brasileiro. Parte-se da 
ponderação de  Debrun (1983) de que a conciliação política é um arquétipo 
político-ideológico que vem se renovando em momentos cruciais da história 
nacional, a exemplo, do movimento abolicionista no século XIX e, hodiernamente, 
no debate que envolve a implementação de uma justiça de transição brasileira. 
Defende-se que a conciliação política no Brasil pode ser compreendida sob 
duas modalidades: imposição ou compromisso. A lei de anistia de 1979 foi 
um típico exemplo de conciliação imposição, enquanto as leis abolicionistas e 
justransicionais são caracterizadas como formas de conciliação compromisso. 
Conclui-se que o lento avanço que vem caracterizando a justiça de transição no 
Brasil decorre da dificuldade em romper com este arquétipo, o qual reforça e 
vem justificando o compromisso estatal com a dimensão reparatória em prejuízo 
das dimensões da verdade e da justiça quanto aos crimes cometidos durante a 
ditadura militar brasileira.    

Palavras-chave

Democracia; Justiça de transição; Conciliação.

1 Mestre e doutora em Direito. Professora dos programas de graduação e pós-graduação em 
Direito da PUCPR e UFPR. Visiting researcher associate, Center for the Study of Democracy, 
University of Westminster, Londres, 1998-1999. Visiting Scholar, Benjamin N. Cardozo 
School of Law, Nova York, 2012-2013. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.

2 Mestre e doutorando em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista 
em sociológica política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Membro do Ministério 
Público do Estado do Piauí.



62 volume 01

i encontro de internacionalização do conpedi

Abstract

The proposal of the article is to think about the concept of political conciliation 
and its influence inside the current Brazilian model of transitional justice.     
Starting from the ponderings of Debrun (1983) that political conciliation is a 
political-ideological standard that has been renewing itself in crucial moments of 
the national history, such as the abolitionist movement during the XIX century 
and, most recently, during the debate which involves the implementation of 
a Brazilian transitional justice.  It is defended that the political conciliation in 
Brazil may be understood under two modalities: imposition or commitment. 
The amnesty law of 1979 was a typical example of imposing conciliation, while 
the abolitionist and justransitional laws are characterized as conciliation commit- 
ment procedures. Thus, we can conclude that the slow progress that has charac-
terized the transitional justice in Brazil originates from the difficulty of disrupting 
with this archetypal, which reinforces and justifies the state commitment with 
the reparative dimension to the detriment of the dimensions of truth and justice 
regarding the crimes perpetrated during the Brazilian military dictatorship. 

Key words

Democracy; Transitional justice; Conciliation.

1. introdução

Em março de 1977 José Sarney3, Senador da República pelo estado do 
Maranhão e vice-líder do governo Geisel no Senado, ponderava em um 
pronunciamento no Congresso Nacional sobre a importância política do que 
veio a ser conhecida na historiografia brasileira como a missão Portela4.

3 Presidente do Brasil entre 21 de abril de 1985 a 14 de março de 1990.
4 No pronunciamento o ex-presidente José Sarney fazia um balanço das dificuldades e da 

resistência que a missão Portela vinha enfrentando dentro do Congresso Nacional, sobretudo, 
por parte do MDB, partido de oposição ao regime. Destacava o parlamentar a necessidade 
de que fosse encontrado “um consenso, um denominador comum dentro dos dois partidos, 
que têm a responsabilidade de defender as instituições políticas mais representativas da 
Nação”. Em nova matéria, do jornal Tribuna da Imprensa, do dia 1º de dezembro de 1978, o 
então senador voltava a tratar da necessidade de consenso em torno da abertura política e da 
distensão que vinha ocorrendo. 
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A missão Portela, que tinha essa denominação em virtude de ser conduzida 
pelo senador piauiense Petrônio Portela, tinha como um dos objetivos principais 
colaborar para o projeto de distensão política iniciado em 1974, caracterizado por 
Geisel como um processo “lento, gradual e seguro”, e que durou aproximadamente 
11 anos.

José Sarney, nesse recorte histórico, ao defender a necessidade de uma maior 
compreensão quanto ao papel desempenhado pela missão Portela, em verdade, 
renovava no cenário político daquela época a discussão sobre uma prática que 
sempre socorreu e esteve em compasso com as necessidades políticas do país.

A conciliação, o acordo, o consenso, sempre caracterizou o fazer político 
brasileiro não sendjçoko uma novidade que surge na redemocratização, mas 
uma realidade com um caminho histórico e institucional, tendo galgado 
reconhecimento e teorização com o passar do tempo.

Se no aspecto sociocultural ao brasileiro é tributada a pecha de ser um 
“homem cordial”5, sendo a cordialidade uma característica nacional, o jeitinho 
e a malandragem expressões da brasilidade, algo que já foi tão bem retratado e 
estudado por literatos, ideólogos e cientistas sociais6, no país e no estrangeiro; no 
campo político a conciliação surgiu como uma decorrência do caráter moderado 
e aglutinador das elites, estando ínsito na formação histórico-político brasileira.

5 A expressão homem cordial foi utilizada pela primeira vez por Ribeiro Couto, romancista e 
jornalista brasileiro, em carta endereçada ao embaixador mexicano no Brasil Alfonso Reyes. 
Essa expressão acabou sendo trabalhada sociologicamente por Sérgio Buarque de Holanda, 
na obra Raízes do Brasil, ganhando popularidade e gerando acirrados debates no meio 
intelectual brasileiro daquela quadra. Entre os intelectuais que polemizaram a forma como 
vinha sendo tratada a expressão “homem cordial”, que em Buarque significava “aquilo que 
vem do coração”, destaca-se o poeta Cassiano Ricardo que a interpretou como “bondade” 
ou “homem bom”, iniciando-se uma acessa polêmica entre os autores nas páginas da revista 
Colégio de São Paulo. Informa Bezerra (2005, p.128) que “Escritores e estudiosos de áreas 
diversas já se detiveram na compreensão do conceito de ́ homem cordial .̀ Oswald de Andrade 
tratou do assunto em Do Pau-Brasil à Antropofagia e às Utopias, no capítulo intitulado ´Um 
aspecto antropofágico da cultura brasileira: o homem cordial .̀ Entre outros, estudaram 
o tema o historiador inglês Peter Burke, o cientista político Gabriel Cohn, o professor de 
literatura Alcir Pécora, Antônio Candido e, mais recentemente, o professor de literatura João 
Cezar de Castro Rocha, em O Exílio do Homem Cordial”. 

6 Textos literários importantes como: “O homem que sabia javanês”, de Lima Barreto, “ a teoria 
do medalhão”, de Machado de Assis, “memórias de um sargento de milícias”, de Manuel 
Antônio de Almeida, bem retratam esta malandragem e cordialidade que envolvem o jeitinho 
brasileiro. Roberto Damatta em Carnavais, malandros e heróis – para uma sociologia do 
dilema brasileiro, faz uma boa análise sociológica do jeitinho brasileiro.
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A história testemunha que nos momentos sensíveis e de grande turbulência 
social, que em outros países redundou em rupturas e na adoção de novas 
experiências políticas, no Brasil houve uma preferência por medidas mais 
moderadas, por alterações parciais, por reformas incompletas, evitando-se, a 
todo custo, mudanças bruscas a desequilibrar o status quo existente.

Conciliação é palavra mestra neste cenário, ocupando um local de destaque 
em praticamente todos os momentos decisivos da história nacional algo que 
possibilitou, nas palavras do historiador José Honório Rodrigues7, que se criasse 
no Brasil uma política da inércia, ou seja, uma política voltada para a inação, para 
o não fazer, adiando-se o necessário e o exigível, sendo que o “que era impossível 
deixar de fazer, fazia-se, o mais lenta e gradualmente”.

Essa realidade, que vem desde a chegada dos portugueses às terras brasileiras, 
ganhará um notável impulso no império, notadamente, no segundo reinado com 
o debate sobre a abolição da escravatura no Brasil, o qual mobilizou amplos 
setores da sociedade novecentista.

O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, levando mais de meio século 
para pôr termo a essa mazela social que atingia mais de um milhão de escravos, 
a maioria nascidos no país, fato que desonrava a nação e a colocava em uma 
posição vexatória perante a comunidade internacional da época.

O caminho da abolição da escravatura no Brasil foi bastante lento, refletindo 
a dificuldade que as elites nacionais sempre tiveram ao se posicionar perante 
questões de relevo e repercussão social, preferindo uma posição de cautela e 
protelando uma decisão definitiva. 

7 Segundo Rodrigues (1965, p.12): “Procurei contar em Conciliação e Reforma no Brasil: Um 
desafio Histórico-Político (Rio, 1965), onde também defendi o voto do analfabeto, a história 
da política de conciliação, que existiu sempre em nosso processo político em fase de arbítrio, 
da tutela da maioria pela minoria e da crueza com que esta tratou aquela. Na verdade, o Brasil 
desconhece problemas agudos de minorias, mas sempre conheceu um outro, crônico e grave, 
que é o abandono a marginalização de seu povo pela minoria dominadora. A história cruenta, 
a existência de dois partidos, um gozando de todas as graças pelo seu incondicionalismo 
total ao Poder e ao statu quo – o Conservador- e outro bastante igual, que chegou ao cúmulo 
de conciliar escravidão e liberalismo- o Liberal, alternam-se no Poder, com prevalência do 
primeiro, e que não fizeram o que deveriam fazer. Resistiram sempre às mudanças, mesmo 
quando necessárias; criaram uma política da inércia, o que era impossível deixar fazer, fazia-
se, o mais lenta e gradualmente, como foi a abolição da escravidão, que nos trouxe a desonra 
de sermos o último país a adotá-la”.
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Hoje ao se discutir os crimes cometidos pelo regime militar, no período de 
1964-1985, a história se repete, pois é a inércia e a falta de desvelo que vem 
caracterizando a adoção de medidas de justiça de transição no Brasil, havendo 
uma grande dificuldade em se avançar no tema.

Esta tendência já encontrou ressonância na mais alta instância judicial 
brasileira, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento da 
ADPF nº 153/DF8 que tratou da validade ou não da lei de anistia brasileira. O 
STF com base no argumento de que houve um “acordo” entre as partes envolvidas 
decidiu pela improcedência do pedido formulado pelo Conselho Federal da OAB 
não possibilitando uma revisão da lei nº 6.683/79.

A proposta do artigo é apresentar algumas reflexões sobre a conciliação 
enquanto uma tradição política brasileira, questionando a sua influência e 
importância para o desenvolvimento do debate justransicional no país, o qual, 
até o presente momento, vem se demonstrando bastante tímido e hesitante.

2. a conciliação enquanto um arquétipo político-
ideológico brasileiro

Michel Debrun, pensador francês que viveu muitos anos no Brasil, dedicou 
boa parte de sua obra a compreensão da história e da política brasileira, ao 
modo como se deu a formação institucional do país, propondo novas e originais 
interpretações, a exemplo, do que denominou como os arquétipos9 políticos-
ideológicos brasileiros.

8 O Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2010, decidiu pela improcedência da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 153/DF, proposta pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e reconheceu como válida a 
Lei de Anistia brasileira, entendendo que o perdão dado aos agentes públicos que cometeram 
delitos teria feito parte de um acordo da sociedade da época.

9 Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2009, p. 87): “Arquétipos são os elementos antigos que 
tiveram a função de criar as condições para a compreensão da alma humana. Os povos 
antigos, na origem da civilização, quando se deparam com o mistério da existência (como 
o reconhecimento da morte, a noção de infinito etc.) buscaram a compreensão possível do 
fenômeno ou da dúvida. A explicação é geralmente alegórica e está na base da elaboração 
dos mitos, das tradições e das religiões. As formas figurativas e resumidas dessas explicações 
da alma humana se consolidam no que Jung chama de arquétipo. É o caso do arquétipo da 
mãe, que pode ser identificado no mito inca da Pachamama. Trata-se da mulher que seria a 
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O autor, ao explicitar o que seriam esses arquétipos políticos-ideológicos, 
sustentava que a história brasileira possuía traços políticos permanentes que se 
renovavam no tempo, mas que sempre se faziam presentes, ainda que de forma 
latente e velada, constituindo uma tradição política nacional:

Segundo Debrun (1983, p.17):

Se é assim talvez seja possível, embora a ideia seja à primeira vista 
bastante reacionária, sugerir a existência de arquétipos políticos 
brasileiros. Ou melhor, de arquétipos políticos-ideológicos, isto é, 
de formas permanentes de pensamento e ação política. Formas 
que são sempre ao menos latentes. Uma ou outra, porém, fica 
sempre no centro da cena política. Seja porque domina o “espaço 
político verbal’, como foi durante a segunda metade do século XIX 
e a república Velha, o caso do liberalismo – já desalojado, este, 
do éspaço político real` pela ćonciliaçãò . Seja porque domina 
o espaço político real, como justamente a ‘conciliação´ desde 
os anos de 1850 até os anos 20 deste século, aproximadamente. 
A partir dos anos 20 (ou mesmo dos anos 10, se lembrarmos a 
presidência de Hermes da Fonseca) e até o momento, ‘conciliação’ 
e autoritarismo ‘desmobilizador’ se revezam no papel hegemônico 
efetivo, em que pese o brilho verbal episódico do liberalismo, por 
exemplo quando da elaboração da carta de 34 ou na pregação – 
antes e pós 64 – da UDN ‘moralizante’.

A conciliação, o autoritarismo mobilizador10, o autoritarismo desmobilizador11, 

mãe original, a primeira mãe, e que simboliza a fertilidade. Qualquer visitante que percorra a 
região de Cusco, onde se encontram as ruínas de Machu-Picchu, poderá comprar esculturas 
que representam esta figura lendária. É o mesmo arquétipo que está configurado na figura da 
Virgem Maria para os católicos, que seria a mãe original porque é a mãe de Deus”.

10 O autoritarismo mobilizador pode ser definido pela busca do apoio das massas populares 
aos projetos políticos das elites dominantes. Este arquétipo pode ser identificado, dentre 
outros momentos históricos,  no movimento integralista. Silva (2004, p.88) informa que 
“assim como nos anos 30 tivemos o integralismo e a ideologia da ŕecristianização’ pregada 
pelos pensadores católicos, nos anos 50 e 60 presenciou-se o mobilizacionismo do ISEB e dos 
CPCs.”.

11 O autoritarismo desmobilizador é, ao lado da conciliação, a segunda mais importante 
estratégia política utilizada pelas elites políticas no Brasil. Para Silva (2004, p. 90) este 
arquétipo “destaca o suposto amorfismo da sociedade brasileira, além da irracionalidade 
do comportamento coletivo dos grupos dominados. Para evitar a desagregação da ordem, 
decorrência lógica da ausência de direção no âmbito da sociedade civil, o Estado surge como 
instituição redentora”.
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o liberalismo “à brasileira”12 e o messianismo13 seriam as espécies do que 
Debrun (1983)  identificava como os arquétipos políticos-ideológicos brasileiros, 
afirmando que esses  “são, assim, ao mesmo tempo irredutíveis entre si e parentes 
próximos. Isto é, indefinidamente substituíveis uns aos outros, dependendo das 
circunstâncias que apontam para a predominância momentânea ou durável de tal 
ou qual deles” Debrun (1983, p. 17).

Esses arquétipos se fizeram presentes em diferentes momentos da história 
brasileira, influenciando o modo como as elites conduziram e levaram a efeito as 
decisões políticas, mas ressalta o autor que a conciliação é o arquétipo dominante, 
a forma mais recorrente do agir político nacional.

Tal fato é facilmente constatado quando, como informa Martins (2010), a 
história registra que ocorreram mais de 100 atos normativos (decretos imperiais, 
leis, decretos-lei, decretos legislativos, etc.) concedendo variados tipos de anistia 
no Brasil entre 1654 e 1979 a movimentos insurrecionais, revolutas populares e 
tentativas de golpes tanto militares, quanto civis que visaram instaurar uma nova 
ordem política e afastar os poderes constituídos.

O grande número de dispositivos indica que a via pactuada constituiu uma 
preferência nacional e serviu para reequilibrar as forças políticas em oposição, 
pois os movimentos contestatórios, na maioria das vezes, foram liderados por 
elites dissidentes que estavam ávidas em exercer alguma parcela de poder. 

No que se atine ao período ditatorial de 1964-85, fase que duraria 21 anos 
na história nacional, é possível afirmar, baseado na leitura de Debrun (1983), 

12 O liberalismo à brasileira é definido como o arquétipo que dominou até o reinado de D. 
Pedro II, quando foi substituído pela conciliação. Para Silva (2004, p. 88) “O liberalismo 
era autêntico, mas válido para pouquíssimos. Constituía o apanágio de homens que, por 
não terem inquietações quanto à ordem socioeconômica, podiam se dedicar a problemas 
puramente políticos, e observar as regras do jogo democrático”.

13 O messianismo é denominado por Debrun (1983) como o “arquétipo dos oprimidos”. 
Decorre para o autor do “caráter vertical da estrutura de autoridade brasileira, refletido 
na estrutura de poder, tem suscitado durante muito tempo a marginalização quase 
total de certos grupos. Não admira que esses grupos, quando não adotaram religiões 
de resignação, tenham escolhido a revolta incondicional e/ou os sonhos milenaristas 
que são mais utopias, no sentido de Mannheim, do que propriamente ideologias. E que 
isso se tenha repetido ‘arquetipicamente’, em resposta a acentuações da marginalização” 
Debrun (1983, p.139).
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que o autoritarismo desmobilizador14, o segundo arquétipo político-ideológico 
brasileiro mais utilizado, foi preponderante e serviu de referencial para muitas 
das medidas adotadas durante o desenrolar do regime militar.

O Estado brasileiro de 1964-1985 teve na renovação do pensamento 
autoritário15 e na ideologia da segurança nacional16 os seus pilares de sustentação, 
propiciando que as elites castrenses levassem a termo políticas públicas 
educacionais, censórias, econômicas, bem como realizassem grandes inves-
timentos em propaganda política, no afã de moldar o imaginário social para 
a implantação do seu projeto de nação, havia como afirma Fico (1997, p.74) “o 
anseio pelo Brasil grande”.

O autoritarismo desmobilizador fomentou representações positivas do 
Brasil, do “Brasil potência”, do Brasil “país do futuro”, estratégias que serviram 
para desarticular socialmente a população e estimular a confiança no regime, 
notadamente, durante o governo Médici em que ocorreram altos índices de 
crescimento econômico. Os militares buscaram como afirma Fico (1997, p.19) 
construir uma “visão otimista sobre o país que se contrapõe e ofusca outra de 
cunho pessimista”.

Essa reinvenção do otimismo17 tornava a dominação do regime militar 
ainda mais legítima, mais eficaz, realidade que somente vai ser alterada com 
os problemas econômicos decorrentes do fim do “milagre econômico” e com as 
mudanças no panorama político internacional18.

14 O pesquisador Julian Borba oferece uma contribuição ao tema no artigo O “autoritarismo 
desmobilizador” no Brasil: estrutura de argumentação, trajetória e atualidade. Disponível em 
http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_details 
&gid=887&tmpl=component&Itemid=170. Acesso em 13.06.2014.

15 No âmbito das ciências sociais existem várias análises do que se denomina como o pensamento 
autoritário brasileiro. A obra ideologia autoritária no Brasil 1930/1945, de autoria de Jarbas 
Medeiros, é um clássico na matéria. Vale também a leitura de Ricardo Silva em A Ideologia 
do Estado Autoritário no Brasil.

16 É de autoria do padre Joseph Comblin, religioso belga que viveu muitos anos no Brasil, a obra 
A Ideologia da Segurança Nacional um estudo minucioso desta doutrina que, nas palavras 
de Comblin (1979), propõe uma extraordinária simplificação do homem e dos problemas 
humanos, pois tornam a guerra e a estratégia a única realidade e a resposta para tudo.

17 Expressão que serve como título do livro de Carlos Fico, originalmente sua tese de doutorado, em 
que analisa a propaganda política, realizada pelo regime militar, durante o período de 1969-1977.

18 A eleição de Jimmy Carter para presidente dos Estados Unidos da América (1977-1981) 
significou uma mudança significativa de postura deste país em direção a uma política de 
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É durante o governo Geisel e a sua política de distensão lenta, gradual e segura 
que se sinaliza o restabelecimento da conciliação como arquétipo predominante, 
pois ocorreram mudanças políticas que propiciaram um espaço para o diálogo e 
a composição.

Nas palavras de Couto (1998, p.134):

É com Geisel que a ditadura começa a ser progressivamente 
desmontada. Apesar da densa concentração de poder nas mãos 
do presidente, a oposição cresce. A sociedade civil renasce 
politicamente, inclusive como força fundamental do processo de 
abertura. A censura à imprensa diminui e depois acaba. A linha 
dura contida, o aparelho de repressão política controlado. Não 
obstante recuos, desvios e casuísmos, a liberalização política se 
impõe e avança significativamente.

Havia o interesse do retorno à normalidade democrática, da transferência 
do poder político, desejo que era compartilhado tanto pelas elites civis quanto 
militares, inclusive essas últimas já ressentiam falta de legitimidade para o 
exercício do poder político e, sobretudo, os problemas internos de hierarquia e 
disciplina gerados pela politização excessiva em seus quadros.

Há de ficar claro que em Debrun (1983) o arquétipo-político da conciliação 
não significa o que se entende tradicionalmente por conciliação política, ou seja, 
um acordo entre antagonistas que possuem um peso político equivalente, mas, 
ao contrário, é um instrumento de exercício da dominação, da imposição da 
vontade de uma parte que é dominante sobre outra já dominada, significando 
um fechamento do espaço deliberativo e do diálogo. 

A seguinte passagem de Debrun (1983, p. 15) ajuda a visualizar essa situação 
menciona:

Mas o que está focalizado, sobretudo, nesta série de ensaios é a 
conciliação a nível político. “Conciliação” e que falaremos sempre 
entre aspas. Pois não corresponde ao que geralmente se entende por 

promoção e defesa dos direitos humanos. Um exemplo que bem ilustra a política americana 
a partir do governo Carter foi a concessão de asilo político ao ex-governador Leonel Brizola, 
um dos maiores opositores do regime militar, em setembro de 1977 quando foi expulso do 
Uruguai.
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conciliação política, a qual está concebida como um acordo entre 
atores – grupos ou indivíduos – de um peso mais ou menos igual. 
Ou, pelo menos, nenhum dos dois poderia esmagar o outro. Ora, 
a ideia apresentada à sociedade neste livro é que a “conciliação”, 
no Brasil, sempre pressupôs o desequilíbrio, a dissimetria dos 
parceiros, e não seu equilíbrio. Tanto a nível micropolítico do 
engenho, da fazenda, da empresa, da repartição pública etc, como 
no nível macropolítico da constituição e manutenção do poder 
central, a “conciliação” não se desenvolveu para evitar brigas 
incertas e custosas entre contendores de força comparável. Mas, ao 
contrário, para formalizar e regular a relação entre atores desiguais, 
uns já dominantes e os outros já dominados. E para permitir que 
os primeiros explorassem em seu proveito a transformação dos 
segundos em sócios caudatários. 

A partir do modelo analítico proposto por Debrun (1983) pode-se deduzir 
a existência de duas espécies de conciliação política baseados no arquétipo da 
conciliação no Brasil: 1º) A conciliação impositiva que não é verdadeiramente 
um acordo, mas uma imposição de vontade de uma das partes sobre a outra, 
algo reiterado na política pátria; 2º) A conciliação compromisso, decorrência 
de um acordo político entre contendores com recursos equilibrados, realidade 
que ocorreu poucas vezes na história nacional, mas que pode ser identificada no 
processo de abolição da escravidão no Brasil, no século XIX, e na atual discussão 
sobre a justiça de transição no Brasil.

A lei de anistia de 1979, base jurídica que permitiu o avanço do processo 
de distensão do regime militar no Brasil, é um típico exemplo de conciliação 
impositiva, pois não se tratou de um acordo político, não decorreu da vontade 
livre dos envolvidos, mas foi oriunda das imposições do regime militar para o 
avanço da democratização no país.

Logo no início do governo Figueiredo foi aprovada a lei de anistia, a qual 
decorreu de um intenso processo legislativo em que foram apreciadas 305 emendas 
e 09 substitutivos ao texto originário. Houve grande discordância dos parlamentares 
a vários pontos do projeto apresentado e uma forte reinvindicação, por parte da 
sociedade civil, para a aprovação de uma anistia ampla, geral e irrestrita.  

Em que pese todo o entusiasmo que precedeu a aprovação da lei de anistia 
prevaleceu, com algumas pequenas alterações, o projeto de lei originário do 
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Executivo concebendo uma anistia restrita, de cunho bilateral, e que garantiu 
imunidade aos agentes estatais que haviam cometidos os mais diversificados 
delitos em nome da Segurança Nacional.

3. o movimento antiescravista: emancipacionismo e 
abolicionismo no século xix

A campanha pela abolição da  escravidão mobilizou amplos setores da 
sociedade novecentista brasileira, tendo ocorrido um longo percurso até a 
assinatura da lei áurea, em 1888, que pôs fim nesta que foi uma das maiores 
batalhas cívicas já travadas no Brasil.

A abolição da escravatura, entretanto, não decorreu apenas de uma lei, mas 
sim de um conjunto de leis que, lenta e gradualmente, foram libertando e dando 
novo tratamento jurídico a partes da população escrava. Essa manumissão 
progressiva se deu em compasso com o avanço dessa discussão na sociedade e no 
parlamento imperial e todas as dificuldades daí decorrentes.

Se em outros países da América do Sul a questão escravocrata foi resolvida 
no bojo dos respectivos processos de independência no Brasil, que continuou a 
ser a única Monarquia em um continente cercado de Repúblicas, nada foi feito 
no sentido de tornar o escravo cidadão, havendo uma preferência por mantê-lo 
na condição de propriedade privada, de objeto de livre disposição do seu senhor.

Não obstante o descaso, os negros buscaram contribuir para a superação 
da escravidão, utilizando estratégias e formas de resistência e, ainda, exercendo 
protagonismo em vários momentos históricos.

Somente no século XIX que, efetivamente, emerge esse debate na arena 
política brasileira, o qual foi incitado pela posição da Inglaterra que, em 1834, 
aboliu a escravidão em suas colônias e exigia do Brasil o fim do tráfico negreiro. 
Outro dado histórico importante foi a revolução escrava no Haiti19 que derrotou 
as forças militares de Napoleão e se tornou a primeira nação livre da América 
Latina e a primeira República negra do mundo.  

19 O livro os jacobinos negros, de autoria de C.L..R. James, faz um amplo relato de todo o 
processo revolucionário que ocorreu no Haiti. 
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O medo do “haitianismo”, a pressão britânica e o atraso institucional brasileiro 
em lidar com o problema da escravidão fez surgir, no ordenamento jurídico 
imperial, atos normativos que buscaram afinar as reivindicações antiescravistas 
com os reclamos dos proprietários de escravos, dando início a um processo que 
levou mais de 50 anos20 para ser concluído.

4. a conciliação como compromisso e a trajetória 
das leis abolicionistas no brasil

O movimento antiescravista no Brasil passou por diferentes etapas, 
predominando uma tendência em equilibrar a necessidade de pôr fim à 
escravidão com o direito de propriedade exercido pelos senhores de escravos. Um 
dado curioso e que merece ser destacado é que muitos partidários da abolição 
eram filhos de grandes proprietários de escravos, logo defendiam uma abolição 
gradual21 que assegurasse o binômio liberdade/direito de propriedade.

20 Vários foram os tratados com a Inglaterra para colocar fim ao tráfico negreiro e permitir o 
patrulhamento da costa brasileira pelos navios ingleses. Sobre este ponto informa Jaci Maria 
Ferraz de Menezes , no artigo Abolição no Brasil: A Construção Da Liberdade, que “A história 
dos tratados com a Inglaterra para o final do tráfico e o patrulhamento da costa brasileira 
pelos navios da Armada Britânica é bastante longa. Tem início ainda sob a Regência do 
Príncipe D. João, depois da chegada da família real portuguesa no Brasil, fugindo da invasão 
francesa. Antes mesmo da Independência são editados onze atos contra o tráfico, assinados 
pelo Príncipe Regente D. João e obedecendo às determinações resultantes das pressões da 
Inglaterra. Estes foram: 1- Tratado de 26 de fevereiro de 1810; 2- Alvará de 17 de novembro 
de 1813. Carta De Lei de 08 de junho de 1815. 4 - Carta De Lei de 08 de junho de 1815. 5 - 
Decisão de 28 de novembro de 1816. 6 - Decisão de 17 de fevereiro de 1817. 7 - Carta De Lei 
de 08 de novembro de 1817. 8 - Carta De Lei de 09 de dezembro de 1817. 9 - Alvará de 26 de 
janeiro de 1818. 10 - Decreto de 18 de agosto de 1818. 11 - Decreto de 09 de outubro de 1819. 
Logo após a Independência, em dezembro de 1822, é baixada a primeira Resolução a respeito 
do Tráfico, remetendo-se ainda aos Tratados com a Inglaterra. No entanto, somente a partir 
de 1826 surgem Atos legais do Império do Brasil (a Comissão só reaparece em 1828). São eles: 
1 - Carta De Lei de 23 de novembro de 1826. 2 - Carta De Lei de 12 agosto de 1827. 3 - LEI 
de 07 de novembro de 1831. Declara Livres todos os escravos vindos de fora do Império”. 
Disponível em http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/36/art07_36.pdf. Acesso 
em 22.03.2014.

21 O sociólogo Teófilo de Queiroz Júnior no texto, Abolicionismo, Um Processo em Questão, 
bem ilustra esta situação ao explicar que “A pressão exercida pelos interesses dos senhores 
de escravos influiu muito nas propostas gradualistas de abolição. Um exemplo que ajuda a 
entender que não era só na esfera legislativa e político-partidária que ela se exercia é dado 
pela experiência de Francisco Antônio Brandão Júnior. Esse positivista brasileiro escreveu 
um livro, em 1865, intitulado A escravatura no Brasil e o publicou na Europa, onde estudou. 
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É justamente este espírito de moderação, de consenso, que serve de fio con-
dutor do conjunto de dispositivos legais que foram editados, durante o período 
imperial, para o tratamento jurídico da escravidão. Houve um número reduzido 
de leis nessa quadra histórica, o que se justifica pela dificuldade em debater um 
tema que estava em descompasso com os desígnios dos proprietários rurais.

Deve-se pontuar ainda que a primeira metade do século XIX foi uma fase 
agitada da história nacional, vários acontecimentos geraram instabilidade política 
e social, a exemplo, da proclamação da Independência em 1822, do primeiro 
reinado de D. Pedro I, das revoltas e insurreições do período regencial, do golpe 
da maioridade, etc. que obstaram uma discussão mais direta sobre a questão da 
abolição, o que somente ocorrerá depois de 1850.

Acrescentem-se dois episódios do cenário internacional importantes para o 
avanço das leis abolicionistas no Brasil: 1º) O fim da escravidão no sul dos Estados 
Unidos da América, decorrência da guerra de secessão, que durante muito tempo 
serviu como o principal argumento dos escravistas no Brasil e 2º) O advento 
da guerra do Paraguai, 1864-1870, em que o exército brasileiro arregimentou 
escravos em suas fileiras que lutaram ao lado de homens livres.

Costa (2008) distingue 03 fases na evolução das ideias abolicionistas no 
Brasil, as quais têm por elemento central as leis promulgadas durante o período 
imperial para tratar dos cativos. 

A primeira fase é a da proibição do tráfico negreiro, 1850-1871, em que se 
buscou pôr fim ao contrabando de escravos da África para o Brasil pela adoção 
da lei Eusébio de Queiroz (1850).

Essa lei foi um reflexo da pressão da Inglaterra pelo fim do tráfico oceânico, 
bem como decorrência do não cumprimento da lei promulgada em 07 de 
novembro de 1831, durante a regência do Padre Feijó, a famosa “lei para inglês 

A proposta oferecida era a transformação dos escravos em servos de gleba, como na Idade 
Média, a fim de que chegasse à abolição de um modo suave e pacífico. Reconhecendo que 
o escravo era propriedade legítima de seu senhor, Brandão Júnior defendia a indenização 
àqueles cuja propriedade fosse prejudicada em decorrência de lei emancipadora. Toda esta 
prudência de que se revestia a sua proposta, porém, não bastou para poupá-lo da reação de 
sua família. Ele foi acusado de ingratidão: graças á regalia de filho de senhor de escravos ele 
estudara na Europa. Agora, não necessitando de escravos para viver, passava a defender o fim 
da escravidão, com o que expunha a sua família à ruína”.
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ver” que declarava que eram livres todos os escravos que entrassem no Brasil a 
partir da data de sua promulgação.

Comentando o não cumprimento da lei de 1831, pois o tráfico negreiro 
continuou a ser realizado ilegalmente com apoio de autoridades e da população, 
informa Costa (2008, p. 26):

Vários recursos foram adotados pelos negreiros para burlar a lei. 
Escravos eram desembarcados em praias remotas onde não havia 
nenhuma fiscalização. Bandeiras falsas eram hasteadas nos navios 
negreiros com o objetivo de confundir os perseguidores britânicos 
e as autoridades brasileiras. A conivência das autoridades era 
assegurada mediante propinas ou ameaças. Quando tudo falhava 
e algum juiz mais cioso de suas funções pretendia exercer seu 
papel, punindo os contrabandistas, verificava que a maioria da 
população acobertava o contrabando. Uns faziam por interesse, 
outros por razões de família ou por amizade, outros ainda por 
receio de represália ou até mesmo por indiferença.    

A lei Eusébio de Queiroz acabou com o tráfico negreiro no Brasil ao impor 
uma fiscalização mais rígida e maior empenho do governo imperial no combate  
a essa prática, decretando-se também medidas que visaram controlar a transmissão 
e venda de escravos no mercado interno.

A segunda fase tem início com a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 12 
de maio de 1871, logo após o fim da guerra do Paraguai, bem como, no plano 
internacional, com o fim da escravidão no sul dos Estados Unidos da América. 

Alguns autores identificam esse momento como o despertar de um 
sentimento nacional antiescravista22, pois apesar de haver muita resistência a essa 

22 É o caso de Osório Duque-Estrada, autor da letra do hino brasileiro, que na obra Abolição 
(Esboço Histórico) 1831-1888, publicada em 1918, faz uma observação pertinente sobre este 
momento histórico e que vale a transcrição: “Ocupamo-nos apenas com mais detalhe da meia 
conquista de 1871, que teve a vantagem de despertar o sentimento nacional e desvendar ao 
país a fortaleza negra do escravagismo impenitente, onde se encastelou durante cerca de vinte 
anos a resistência férrea dos Paulinos, dos Cotegipes, dos Andrades Figueiras e dos Saraivas; e, 
com mais amor e cuidado, da fase militante e revolucionária do verdadeiro abolicionismo, que 
começa em 1879, com o movimento emancipador de Joaquim Nabuco, sobe de intensidade, 
em 1883, com a ação demolidora de José do Patrocínio e da Confederação Abolicionista, 
empolga a nação inteira em 1885 com o ministério Dantas e a efervescência dos comícios 
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lei, sob o argumento de que constituiu mais uma artimanha política do que 
propriamente uma conquista de direitos, não há como negar que esta possibilitou 
um acirramento da discussão sobre a questão servil no Brasil.

No mesmo sentido é a opinião de Costa (2008, p. 57):

O projeto foi finalmente convertido em lei a 28 de setembro de 
1871. Esta passou  a ser conhecida na história sob o rótulo de 
Lei do Ventre Livre. Toda a agitação em torno de sua aprovação 
produzira grande mobilização popular. Em curto tempo, o debate 
sobre a emancipação dos escravos passara das salas de conferência e 
dos ambientes fechados das associações abolicionistas e instituições 
“acadêmicas” para as praças públicas. Para muitos jovens, que 
iniciavam sua carreira política e literária nesse período, a discussão 
em torno da Lei do Ventre Livre foi um batismo de fogo. Eles se 
identificaram com a causa da emancipação e das reformas e nos 
anos que se seguiram continuaram a lutar por elas. A lei do Ventre 
Livre não poria fim ao debate sobre a abolição. Seria apenas um 
primeiro passo em sua direção.

A Lei do Ventre Livre foi o ápice da política gradualista que vinha sendo 
praticada, pois com a aprovação da lei o governo imperial controlava o processo de 
emancipação, pondo em prática o que defendia D. Pedro II quando se dirigindo 
à Assembleia Imperial, na fala do trono de 22 de maio de 1867, exortou que fosse 
dada a devida atenção a questão do elemento servil.

Precisa é a ponderação de Menezes (2009, p.90) sobre este momento histórico 
no Brasil:

Finda a Guerra, o próprio governo leva a debate a Lei de Ventre 
Livre que não só a declara livres os filhos de escrava que nascem daí 
em diante, como prevê e regulamenta outras formas de libertação. 
A ideia que nela está contida e que vai ser a tônica daí em diante 
é a gradualidade do processo, o respeito à propriedade escrava (na 
medida em que prevê a indenização), a ideia de emancipação como 
caminho, e, mais que tudo, o controle do Estado sobre o processo, 

em que troveja constantemente a palavra fulminadora de Rui Barbosa, conquista ao mesmo 
tempo a Escola Militar e o Exército, provocando o êxodo dos escravos, e tem, por fim, o seu 
epílogo fatal na alvorada luminosa de 13 de maio de 1888” Duque-Estrada (2005, p. 22).
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não só de libertação, como de integração do liberto na sociedade. 
É flagrante a preocupação com a segurança do trabalho (não 
deve faltar mão de obra), bem como com a segurança física dos 
“cidadãos” face a uma possível ameaça representada pelo liberto. O 
projeto da Lei do Ventre Livre sofre enorme oposição, dentro e fora 
do Parlamento, por estar extinguindo a ideia da hereditariedade 
da condição de escravo. Enxergava-se um atentado ao direito de 
propriedade.

A terceira fase ocorre com a lei Saraiva-Cotegipe de 1885, a lei dos 
sexagenários, editada em um momento de plena campanha abolicionista que 
envolvia toda a sociedade. Por ocasião da promulgação da lei dos sexagenários 
já haviam sido criadas, pelo país, diversas sociedades e associações que lutavam 
contra a manutenção do sistema escravista.

 A lei dos Sexagenários e as críticas que lhe foram dirigidas possibilitou um 
impulso final para o êxito do movimento abolicionista, o qual se deu com a 
assinatura da lei áurea, em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel.

Vencido este resgate histórico, percebe-se que o processo que levou a 
abolição no Brasil teve na oposição de ideias o seu elemento central, pois os seus 
antagonistas (escravistas e não escravistas) ocupavam os mais altos cargos do 
império, a exemplo, do abolicionista Joaquim Nabuco, deputado imperial por 
Pernambuco, e José de Alencar, escritor e deputado pela província do Ceará, um 
árduo defensor da escravidão.

Na defesa de suas posições utilizaram os meios de que dispunham para 
influenciar seus pares e a opinião pública, realizando sofisticados discursos, 
contra e a favor da abolição, da tribuna do parlamento imperial, escrevendo e 
publicando cartas nos jornais da época.

Retomando-se Debrun (1983) é possível identificar que o arquétipo da 
conciliação, nesse momento histórico, funcionou muito mais como um 
compromisso do que como uma imposição, pois as leis abolicionistas foram 
decorrentes da discussão que envolveu toda a sociedade novecentista não estando 
restrita a um pequeno grupo com poder de decisão. 

O gradualismo e a moderação que caracterizaram as leis abolicionistas 
decorreram do arranjo institucional da época, pois a uma sociedade escravista 
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interessava manter o elemento servil, o que limitou bastante o horizonte do legislador 
imperial, havendo em cada etapa do processo uma renovação do compromisso 
com a manutenção da escravidão à custa de novas concessões aos negros. 

As leis abolicionistas tiveram um caráter dúplice, pois ao mesmo tempo em 
que representaram conquistas sociais e políticas para os escravos possibilitavam 
um fôlego novo para a continuidade do sistema escravista, mantendo privilégios 
e impedindo uma solução final para a escravidão no Brasil.

5. a conciliação na lei de anistia: acordo ou impo-
sição?

A conjuntura política dos anos 70 quando já se encontrava em vigência o 
processo de distensão do regime militar, iniciado no governo Geisel, fomentou 
um debate nacional quanto à edição de uma lei de anistia que permitisse o início 
do processo de redemocratização do país. 

A campanha da anistia mobilizou amplos setores daquela quadra histórica, 
propondo uma extensa pauta de reivindicações e de demandas sociais, decorrência 
de anos e anos de intensa repressão política, sendo bastante elucidativas as 
palavras de Kucinski (1982, p. 109):

A campanha da anistia respondia a uma necessidade objetiva das 
diversas correntes políticas de oposição, todas elas desfalcadas 
de quadros e com militantes presos ou exilados. Respondia 
também à necessidade de expiação coletiva das várias categorias 
de profissionais liberais em relação às perseguições a seus colegas 
durante os “dias negros” da repressão. Assim, professores 
universitários; advogados exigiam a readmissão dos poucos juízes 
e procuradores que o regime expeliu da magistratura.

O movimento pela anistia contava, além disso, com a militância 
direta e dedicada dos familiares dos atingidos pela repressão, um 
pequeno exército de vários milhares de pessoas dispostas a tudo. A 
repressão política tinha essa particularidade, ausente nas guerras 
convencionais, de criar cinco ou dez novos inimigos para cada um 
que eliminava.

A lei nº 6.883/79 não foi fruto de um acordo entre os atores envolvidos, mas 
sim o resultado da imposição do regime militar estabelecido, o que caracteriza es-
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ta lei de anistia como uma conciliação impositiva, ou seja, um acerto de vontades 
que tem no arbítrio e não na liberdade o seu substrato valorativo. 

Há de se acrescentar que esta lei é um típico exemplo das chamadas leis 
de autoanistia, categoria jurídica já reconhecida pela jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)23, ou seja, são espécies normativas 
promulgadas por governos ditatoriais visando eximir suas responsabilidades por 
graves delitos praticados durante o regime militar respectivo.

O caráter de autoanistia da lei nº 6.883/79 foi reconhecido pela CIDH em 
outubro de 2010, na decisão proferida no caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil, 
quando foi declarada a incompatibilidade de suas disposições com a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos.

Quanto à alegação das partes a respeito de que se tratou de uma 
anistia, uma autoanistia ou um “acordo político”, a Corte observa, 
como se depreende do critério reiterado no presente caso (supra par. 
171), que a incompatibilidade em relação à Convenção inclui as 
anistias de graves violações de direitos humanos e não se restringe 
somente às denominadas “auto anistias”. Além disso, como foi 
destacado anteriormente, o Tribunal, mais que ao processo de 
adoção e à autoridade que emitiu a Lei de Anistia, se atém à sua 
ratio legis: deixar impunes graves violações ao direito internacional 
cometidas pelo regime militar252. A incompatibilidade das leis de 
anistia com a Convenção Americana nos casos de graves violações 
de direitos humanos não deriva de uma questão formal, como sua 
origem, mas sim do aspecto material na medida em que violam 
direitos consagrados nos artigos 8 e 25, em relação com os artigos 
1.1. e 2 da Convenção. 

O arbítrio e a feição de autoanistia, presentes na origem da lei nº 6.683/79, 
permitem inferir de que essa representou uma conciliação por imposição, ou seja, 
uma prática conciliatória do possível, do que era alcançável, mas não desejável 
naquele contexto político específico.

23 A Corte Interamericana de Direitos Humanos já estabeleceu uma sólida jurisprudência pela 
invalidade jurídica das denominadas lei de autoanistia, as quais se encontram em descompasso 
com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. São exemplos paradigmáticos os casos 
Bairros Altos Vs. Peru, La Cantuta Vs. Peru, Almonacid Arellano Vs. Chile. A Corte decidiu 
que havia a necessidade dos Estados reclamados adequarem as suas legislações internas aos 
ditames da Convenção Interamericana, não podendo as leis de autoanistia criar embaraços à 
responsabilização dos agentes estatais responsáveis por violações de direitos humanos. 
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6. as leis justransicionais brasileiras e a conciliação 
como compromisso

A tenacidade com que uma instituição ultrapassada como a escravidão foi 
defendida pode ser comparada, em termos históricos, com o que vem ocorrendo 
em relação ao estabelecimento de uma justiça de transição e a pretensão de punir 
os agentes públicos responsáveis por graves violações de direitos humanos durante 
o regime militar brasileiro.

Se o surgimento das leis abolicionistas se caracterizou pela moderação e pelo 
gradualismo que impediram a adoção de medidas mais arrojadas, percebe-se que 
a mesma lógica vem conduzindo a feitura das leis que versam sobre medidas 
justransicionais no Brasil.

O que molda a similaridade entre estes dois momentos distintos da história 
nacional é a conciliação, prática política como largo emprego na vida institucional 
brasileira, fundada nas concessões recíprocas e na busca de soluções pacíficas para 
conflitos estabelecidos algo que, como já dito, bem caracteriza o fazer político 
brasileiro.

Se a conciliação impositiva norteou a produção da lei de anistia dadas as  
circunstâncias políticas existentes no fim da década de 70, valendo a lógica do 
possível e não do desejável, o mesmo não pode ser dito do atual momento por que 
passa a discussão sobre a  justiça de transição no Brasil.

Superada a fase da consolidação democrática no país é visível a existência 
de condições institucionais para o avanço da discussão, o que tem sido feito, 
exitosamente, com a concretização de medidas de cunho reparatório e de 
produção da memória sobre o período militar. 

Verifica-se que a lei nº 6883/79, a lei de anistia, pode ser considerada como 
a primeira iniciativa justransicional brasileira, pois apesar de ser a base jurídica 
do processo de transição político brasileiro, estipulou algumas providências 
reparatórias iniciais, tais como, a restituição de direitos políticos aos perseguidos 
políticos e o direito de retorno ou de reversão ao serviço público para os servidores 
públicos civis e militares.

Abrão e Torelly (2011, p.120) aduzem que:
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A reparação aos perseguidos políticos é uma conquista jurídica 
presente desde a promulgação da Lei de Anistia brasileira (lei n. 
6.683, de 1979) – marco legal fundante da transição política brasileira 
–, que previu, para além do perdão aos crimes políticos e conexos, 
medidas de reparação como, por exemplo, a restituição de direitos 
políticos e o direito de reintegração ao trabalho para servidores 
públicos afastados arbitrariamente. É fundamental compreender 
que a Lei de Anistia no Brasil é fruto de uma reivindicação popular 
e constitui-se também em um ato de reparação.

Em 1985 foi editada uma emenda constitucional à constituição de 1969, a EC 
nº 26/85, que previu, dentre outros assuntos, a restituição dos direitos políticos 
aos dirigentes, representantes de organizações sindicais e líderes estudantis e, 
ainda, ampliou direitos aos já reparados pela lei nº 6.683/79. 

Em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a nova Constituição Federal 
que, no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 
reconheceu o direito à reparação aos atingidos por atos de exceção, institucionais 
ou complementares, nos seguintes termos:

É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 
1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, 
em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos 
de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram 
abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 
1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 
1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, 
posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço 
ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos 
nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e 
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares 
e observados os respectivos regimes jurídicos.

Durante os governos Fernando Collor de Melo24 e Itamar Franco25 não houve 
a adoção de nenhuma política pública ou medida administrativa a promover 
a justiça de transição no país, pois em virtude do Impeachment26 de Collor de 

24 Governo Fernando Collor de Melo (15.03.1990 – 02.10.1992).
25 Governo Itamar Franco (29.12.1992 – 1º de janeiro de 1995).
26 Processo que culminou com a renúncia do então presidente Fernando Collor de Melo 

decorrente da prática de atos de corrupção e tráfico de influência.
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Melo houve uma séria instabilidade institucional, não havendo espaço na agenda 
política para essa discussão, a qual somente avançou no governo Fernando 
Henrique Cardoso27 com a edição das leis nº 9140/95 e nº 10559/02. 

Em 1995 surge a lei nº 9.14028, pela qual foi criada a Comissão Especial 
de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), que tinha por missão o 
reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro por mortes e 
desaparecimentos de opositores do regime militar, bem como facilitar a 
localização dos restos mortais das pessoas que estavam listadas no anexo da lei.

Essa lei dispôs, no art. 1º, que são reconhecidas como mortas, para todos os 
efeitos legais, as pessoas que tenham participado, ou tenham sido acusadas de 
participação, em atividades políticas no período de 02 de setembro de 1961 a 05 
de outubro de 1988 (art. 1º, alterado pela Lei nº 10.536 de 2002).

Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso foi editada a lei n° 10.559/02, 
que regulamentou o art. 8º do ADCT da Constituição Federal de 1988. Essa 
lei criou a Comissão de Anistia (CA), direcionada a examinar os requerimentos 
decorrentes de atos de exceção, a exemplo das torturas, das prisões ilegais, das 
demissões e transferências arbitrárias por motivos políticos, dos sequestros, dos 
banimentos e dos exílios.

A lei nº 10.559/02 trata do regime do anistiado político, estabelecendo vários 
direitos a todos aqueles que sofreram prejuízos durante os anos de exceção. 
A lei avança ao estabelecer não só reparação econômica, mas também outras 
formas reparativas, tais como: a declaração de anistiado político, a contagem de 
tempo para fins de aposentadoria, garantia de retorno a curso em escola pública, 

27 Governo Fernando Henrique Cardoso (1º de janeiro de 1995 – 1º de janeiro de 2003)
28 D Àraujo (2012, p. 578) avaliando o contexto tardio em que surge a lei nº 9.140/95, dentro 

do processo justransicional brasileiro, sustenta que “apenas em  fins de 1995 foi criada a 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério da 
Justiça. A Comissão foi incumbida de pesquisar e elencar as pessoas mortas ou desaparecidas 
em decorrência de participação, ou de acusação de participação, em atividades políticas 
classificadas como ilegais pela ditadura, no período de 1961 a 1979, período coberto pela Lei 
de anistia. Com essa Comissão, 16 anos depois da anistia, o governo brasileiro reconhecia 
que havia desaparecidos no país, mas estabelecia que a responsabilidade por esses fatos não 
recairia sobre a instituição militar, sobre o governo, ou sobre seus executores diretos, mas sim 
sobre o Estado. O Estado brasileiro reconhecia que havia cidadãos desaparecidos e mortos 
em decorrência de conflitos políticos, que cadáveres foram encobertos, e dispunha-se a 
regularizar a situação legal dessas pessoas e a amparar suas famílias. Tardiamente, começava-
se o processo de reparação”.
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o registro de diplomas universitários obtidos no exterior e a reintegração dos 
servidores públicos civis e dos empregados públicos à época demitidos.

É importante ressaltar que as leis mencionadas têm por enfoque uma dimensão 
reparatória, não trazendo dispositivos que possam ensejar a responsabilização de 
agentes estatais por violações de direitos humanos durante o período ditatorial, 
reforçando o conjunto de medidas reparatórias então existentes.

Ambas as leis, que sistematizaram importantes instrumentos de justiça de 
transição, permitiram a promoção do tema, sendo significativo o trabalho que 
tanto a Comissão de Mortos e Desaparecidos (CEMDP), quanto a Comissão 
de Anistia (CAN) vêm realizando na recuperação da memória e na reparação 
dos danos cometidos durante o regime militar. O trabalho destas comissões 
sinaliza que houve a adoção de uma política pública justransicional que enfatiza 
as medidas reparatórias, o que deve ser percebido como uma característica do 
peculiar processo justransicional brasileiro.

A conciliação agora não é mais a impositiva de 1979, mas a conciliação 
compromisso, ou seja, um acordo quanto à adoção de importantes medidas 
justransicionais de cunho reparatório e de produção de memória, mas que não 
vêm permitindo um avanço em outras dimensões da justiça de transição.

O Brasil estabeleceu, mediante o Ministério da Justiça, um dos maiores 
programas de reparação justransicional do mundo, mas não avança no tema da 
responsabilização, ou seja, não consegue descobrir e punir os responsáveis pelas 
violações que vem indenizando, o que se tornou ainda mais difícil com a decisão 
do STF no julgamento da ADPF nº 153/DF.

Se a lei nº 6683/79 estipulou algumas medidas reparatórias, as leis que a 
seguiram aumentaram o campo da reparação, possibilitando ainda construir 
uma memória oficial sobre os fatos ocorridos, mas não vêm conseguindo romper 
com o acordo que, se não esteve na base da lei de anistia, hoje se faz presente nas 
atitudes governamentais e legislativas que impedem a obtenção da verdade e a 
punição dos responsáveis.

Esta linha argumentativa é evidente quando da leitura do art. 2º da lei nº 
9140/95, que criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que estipula que a 
aplicação das disposições desta Lei e todos os seus efeitos orientar-se-ão pelo princípio 
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de reconciliação e de pacificação nacional, expresso na Lei nº 6.683, de 28 de agosto 
de 1979 - Lei de Anistia. 

Seguindo a tendência reparatória e de produção de memória o governo Lula, 
iniciado em 2003, incrementou as formas de reparação simbólica, promovendo 
várias medidas29 que tiveram amplo alcance social, mas sem avançar na agenda 
verdade e punição.  

Foram ainda apresentados os dois projetos de lei que ensejaram a Lei nº 
12.528/2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade (CNV), e a Lei nº 
12.527/2011, referente ao Acesso a Informações Públicas, sancionadas no governo 
Dilma Rousseff. 

É de se salientar a grande expectativa que cercou estas leis e as possibilidades 
abertas para o avanço e aprofundamento do modelo justransicional brasileiro, 
sobretudo, pela instalação e funcionamento da Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) que se deu a partir de maio de 2012.

A atuação que a CNV vem tendo no Brasil mais se assemelha a um órgão 
burocrático da estrutura governamental, a qual não vem promovendo uma 
discussão envolvente sobre o ocorrido na ditadura militar brasileira. A Comissão 
optou por uma postura tímida e retraída, o que, sem dúvida, é muito prejudicial 
e não condiz com os objetivos para os quais foi idealizada.

A CNV não tem atribuições jurisdicionais ou persecutórias. Ela 
colhe informações, documentos e realiza diligências, visando 
efetivar o direito à memória e à verdade histórica.

Porém, para alcançar esse intuito, a CNV precisará, muitas vezes, 
preservar suas linhas de investigação, bem como observar o sigilo 
de documentos, dados e determinadas informações, na forma da 
lei. Ao final do seu mandato, em maio de 2014, a CNV divulgará 
relatório circunstanciado e suas recomendações30.

29 São exemplos das políticas levadas a cabo pelo governo Lula: o projeto Direito à Memória 
e à Verdade, com o registro oficial das mortes e desaparecimentos, o projeto Marcas da 
Memória e as Caravanas da Anistia. Foi criado também o projeto Memórias Reveladas que 
disponibiliza na internet um amplo acervo com arquivos da época e diversas publicações do 
período 1964-1985 no Brasil.

30 Comissão da Verdade define estratégias de funcionamento e estrutura. Disponível em http://
www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/72-comissao-da-verdade-define-estrategias-de-
funcionamento-e-estrutura. Acesso em 10.04.2014
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O procedimento da CNV em adotar o sigilo31 de suas atividades, divulgando 
um relatório final, é mais um dado negativo que vem a reforçar a atualidade do 
paradigma da conciliação política no debate justransicional brasileiro.

A conciliação atual não é mais a impositiva, que deu origem ao falacioso acordo 
da anistia, mas se expressa pelo compromisso reiterado, em plena democracia, 
de promover reparação sem alcançar justiça e verdade sobre os graves delitos 
ocorridos no Brasil de 1964-1985. O desafio é romper com esta tradição política 
brasileira que atrasa um verdadeiro acerto de contas.

7. conclusões

Do mesmo modo que no Brasil do século XIX houve uma ferrenha luta cívica 
pela questão da abolição da escravatura, englobando setores sociais importantes, 
o atual período histórico possibilita questionar os desdobramentos e os ganhos 
democráticos do estabelecimento de uma justiça de transição para lidar com as 
graves violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar de 1964-
1985. 

O Brasil é um dos países que menos avançou em matéria de justiça de transição, 
pois apesar dos esforços do governo no estabelecimento de políticas públicas 
reparatórias e de promoção da memória, previstas em legislação específica, nada 
foi feito no sentido de punir os agentes públicos que cometeram crimes em nome 
do regime, da Segurança Nacional, mantendo-se os poderes da República inertes 
e silentes a esse fato. 

Essa postura omissiva adotada, não obstante, não é uma novidade da história 
recente, mas sim uma decorrência de um modo de fazer política, de uma tradição 

31 Oliveira e Meyer (2012, p) realizam uma crítica a esta posição da Comissão Nacional da Verdade, 
nos seguintes termos: Chama a atenção, contudo, que boa parte das sessões de depoimento 
perante a CNV tenham acontecido sob o acolhimento de uma exigência dos próprios depoentes: 
a manutenção de um sigilo (PORTAL TERRA, 2012a, p. 1). Grupos de direitos humanos 
e familiares de desaparecidos políticos têm sido enfáticos em criticar tal prática. A CNV 
teria chegado ao ponto de, no caso do depoimento do médico legista Harry Shibata, colher 
assinatura a um termo de compromisso que impediria o depoente de dar entrevistas ou prestar 
informações, logo após tê-lo ouvido sob sigilo. A ideia seria a de que tais garantias deixariam 
o depoente mais “à vontade” – contraditoriamente, neste caso, a própria Comissão relataria 
alguma decepção com a postura do depoente (ESTADO DE MINAS, 2012, p. 1). Disponível 
em http://reidespecial.org.br/?CONT=00000344#. Acesso em 10.04.2014.
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que tem raízes sólidas e profundas na vida institucional brasileira, expressando 
uma percepção própria e parcial dos problemas nacionais.

A conciliação, denominada por Debrun (1983) como o principal arquétipo 
político brasileiro, se renova constantemente no cenário político nacional, 
imprimindo um ritmo próprio e cadenciado no jogo dos interesses públicos, no 
lobby de diversos grupos organizados, na tomada e no adiamento das decisões 
políticas de relevância nacional.

Se a conciliação no século XIX foi a maior responsável por um processo 
legislativo que levou mais de 50 anos para alforriar o negro, a pergunta é quantos 
anos ainda serão necessários para que se obtenha a verdade e, sobretudo, a 
punição dos agentes estatais diretamente ligados com a repressão e a barbárie que 
caracterizou a ditadura militar no Brasil? Há um horizonte otimista quando se 
fala de uma justiça de transição brasileira, considerando que o modelo adotado é 
prioritariamente reparatório e memorialista?

A proposta do artigo foi justamente lançar uma luz sobre esses questionamentos, 
partindo de uma reflexão sobre a noção de conciliação política, e introduzir as 
categorias conciliação imposição e conciliação compromisso. A conciliação é 
uma prática largamente empregada na tradição política nacional e que, de forma 
reiterada, vem influenciado e moldando este peculiar paradigma de justiça de 
transição brasileiro que evita o dilema de punir, assumindo um compromisso de 
reparar e produzir memória.
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a construção axiológica dos direitos 
humanos como plataforma plural, 

socioambiental e emancipatória

Franclim Jorge Sobral de Brito1 
João Batista Moreira Pinto2

Resumo

O presente estudo busca apontar, primeiramente, os limites dos Direitos 
Humanos a partir da crítica de Hannah Arendt à cidadania, como pressuposto 
de admissibilidade ao arquétipo político-jurídico que açambarca o sujeito 
de direitos. Em seguida propor-se-á novas matizes teóricas para ultrapassar o 
problema ora suscitado, a partir do deslocamento da função de Estado, no que pe-
sa a efetividade dos Direitos Humanos, para outra, de sociedade, a partir de uma 
plataforma plural, socioambiental e emancipatória do sujeito, agora constituído 
axiologicamente como comunidade de reconhecimento e de ação legitimadora 
da sua condição política. Pesa-se uma nova afirmação: Direitos Humanos como 
projeto de sociedade.

Palavras-chave

Direitos Humanos; Sociedade; Sujeito; Emancipação.

Resumen

El presente estudio busca identificar, en primer lugar, los límites de los 
Derechos Humanos desde de la crítica de Hannah Arendt a la ciudadanía, 

1 Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional - PUC-RIO. Mestre em Direito 
- ESDHC. Graduado em Direito e em Filosofia. Professor da Escola Superior Dom Helder 
Câmara. Pesquisador conveniado à FAPEMIG. 

2 Pós-doutor - Université de Paris X, Nanterre. Doutor em Direito Público - Université de 
Paris X, Nanterre. Mestre em Direito - Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre 
em Filosofia - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Graduado em Filosofia e em 
Direito. Professor do programa de pós-graduação strito sensu na Escola Superior Dom Helder 
Câmara. Coordenador dos grupos de pesquisa em Direitos Humanos, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade e Os Direitos Humanos como projeto de sociedade. 



90 volume 01

i encontro de internacionalização do conpedi

hipótesis de aceptación a la admisibilidad del arquetipo jurídico y político que 
se agrega al sujeto de los derechos. Adelante, se propone nuevos matices teóricos 
para superar el problema, a veces planteada por el desplazamiento de la función 
del Estado, al ponderar la efectividad de los Derechos Humanos; y a otro, de 
la sociedad, desde una plataforma plural, socioambiental y de emancipación del 
sujeto, constituido axiológicamente a través del reconocimiento de la legitimación 
de la acción de su comunidad y estatus político. Se pesa una nueva declaración: 
Derechos Humanos como un proyecto de sociedad.

Palabras clave

Derechos Humanos; Sociedad; Sujeto; Emancipación.

1. introdução

O ser humano é criado para louvar seu Criador na condição de criatura. Essa 
constatação apregoada pela mística cristã nos faz pensar que a criação não é algo 
estático, que se deu num determinado momento e acabou, mas, ao contrário, é 
algo dinâmico que vai se criando e formando à medida que novas exigências vão 
surgindo, ou seja, que novas perguntas se irrompem no cenário complexo que 
estamos inseridos. 

Outra constatação interessante é que este humano foi criado com uma 
finalidade: – para –, a de possibilidade de ser constantemente recriado, isto é, 
conforme descobre o fim para o qual foi criado, ele se torna móvel e a novidade 
da recriação ocorre. Nesse ciclo do ser e do para acontece o milagre do existir, que 
é o reconhecimento da criatura a partir de duas atitudes concretas: a esperança 
e a gratidão. O Esperar – o ser – e o agradecer – o para– esculpem a criatura à 
semelhança do Criador que, por sua vez, desabrocha-se na atitude concreta de 
acolhida do Outro; lugar manifesto do sagrado ou do criado.

É nessa dialética da existência que o homem postula seu lugar no mundo, 
buscando forjar ser semelhante ao Outro para se gratificar da presença e, uma vez 
inserido nessa dinâmica, erigir o edifício comum da existência que o possibilitará 
ter uma visão integrada da realidade. Quiçá a participação nessa construção 
aconteça também numa via de mão dupla, pois precisará, num primeiro 
momento, locupletar-se da força individual para e em seguida, descobrir-se 
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necessitado de se somar à força coletiva, capaz de completar o empreendimento 
de se fazer humano.                        

Nesse contexto de ser pessoa, dispomo-nos a esta pesquisa, inspirando-nos 
na magnânima liberdade, igualdade e fraternidade que pressupõem os direitos 
humanos no intuito de construir um caminho, que descortina o percurso do 
homem na busca de sua afirmação histórica no espaço público, sendo que, tanto 
o homem, quanto o espaço em que está inserido vêm se transformando e se 
complexificando no decorrer dos séculos. Tendo que, ambos, reinventarem-se a 
partir de cada novo obstáculo que se desponta no caminho.

Para investigar sobre o homem e o caminho em que se entrecruzam, 
serviremo-nos da pesquisa analítico-indutiva e dialético-hermenêutica. A 
primeira se justificará na construção de vários matizes que o homem forjou em 
favor de sua importância na conjunção político-jurídico; a segunda abordará as 
contradições desse constructo, apresentando novas propostas interpretativas de 
sua consideração imersa num contexto social amplo. 

Estabelecidas as bases dos direitos do homem desde a antiguidade até a 
contemporaneidade, proporemos uma construção axiológica desses direitos 
como possível plataforma emancipatória. No entanto, a construção será a 
partir da desconstrução. Ou seja, partiremos da reflexão de Hannah Arendt 
sobre os direitos humanos, contida na sua obra Origens do Totalitarismo, 
para desconstruir, a partir de sua crítica, as bases dos direitos humanos de 
cunho estatal. Dessa proposta, surgirão os dois elementos chaves de sua 
argumentação: o sujeito de direitos e a cidadania. Para cada qual, trataremos 
de expor argumentos factíveis à doutrina contemporânea, fortalecendo o 
posicionamento arendtiano face aos desdobramentos hodiernos. Por fim, 
apresentaremos alguns caminhos de emancipação, preparando o pretexto de 
um novo texto no contexto do século XXI. 

2. o pressuposto aredtiano: o estado da arte 

Hannah Arendt, embora não sendo jurista, inaugura uma reflexão inédita so-
bre os direitos humanos ao elucubrar sobre a trágica experiência do totalitarismo 
no século XX. Seu pensar arvora-se na construção de uma análise sistemática 
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sobre os horrores que acometeram a Alemanha e a URSS, por meio de seus 
respectivos representantes Adolf Hitler e Josef Stalin.

O entendimento arendtiano sobre direitos humanos é político, isto é, está 
centrado nas teorias que buscam fundamentá-lo no mundo comum dos homens; 
ora, sua crítica quanto à ineficácia desses direitos está localizada na crise do 
Estado-nação e na sua abordagem sobre o fenômeno totalitário. Nesse caso, para 
melhor compreendermos a crítica da autora supracitada, será necessário analisar, 
inicialmente, o seu conceito de política, bem como seus conceitos correlatos de 
ação, pluralidade e cidadania; sendo que este último será abordado numa seção 
específica. Constitui-se, no entender da autora, no âmbito da compreensão desses 
elementos, que a política e o direito devem atuar e buscar sua efetividade.

Seu esforço por compreender o mundo naquele momento circunscrito aos 
massacres “legais” dos Estados totalitários assentar-se-á na descartabilidade da 
vida humana, praticada nos campos de concentração. É nesse cenário histórico-
político que estará estabelecido os alicerces do que permeará toda sua reflexão 
sobre política e liberdade. Para tanto, resgatará conceitos chaves da filosofia 
política que, diferentemente da filosofia fundacional, preocupa-se com as querelas 
da vida humana, do viver junto dos homens.

Tendo os gregos como ponto de partida para seu raciocinar, é necessário 
voltarmos nossa atenção para Platão na República, a fim de se construirmos 
um “fio de ouro” a partir do pensamento da autora, que vê na contemplação o 
absoluto filosófico e, de certo modo, uma abstração às realidades visíveis: “foi 
Platão o primeiro a usar as ideias para fins políticos, isto é, introduzir padrões 
absolutos na esfera dos assuntos humanos” (ARENDT, 1993, p. 92). Desse 
modo, ela se posiciona de maneira contrária, uma vez que acusa a filosofia de 
promover certo devaneio das realidades vigentes, visto que se considera acima das 
questões puramente humanas, detentora de verdades universais desencarnadas 
do contexto social. Tal é sua rixa com a filosofia que chegará a negar o título 
de filósofa, dizendo-se teórica política, justamente pela sua ânsia de que toda a 
reflexão esteja contextualizada no plano humano.

Até aqui, se desponta a primeira característica arendtiana importante na 
compreensão de seu posicionamento frente aos direitos humanos, qual seja: de 
que somente a reflexão no mundo ou a partir do mundo e das demandas humanas 
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e sociais, poder-se-á arrazoar sua legitimação. Não existe para ela o “poder tudo” 
se este não está radicado na crueza mundana, pois qualquer ponderação que se 
insira na problemática hodierna contemplativa ou metafísica será uma justificação 
vazia de sentido e sem vinculação com a práxis da vida.

Na mesma esteira, coaduna-se Castoriadis (1986) ao afirmar que “uma 
grande parte das dificuldades do pensamento político moderno está relacionado 
à persistente influência dominante da filosofia teleológica (isto é, platônica)” 
(1986, p. 69). Nesse sentido, segundo o autor,

o postulado operativo de que existe uma ordem ‘racional’ e, 
portanto, ‘significativa’ do mundo, com sua implicação necessária 
de que existe uma ordem das coisas humanas ligada à ordem do 
mundo, o que se poderia chamar de ontologia unitária, infestou a 
filosofia política, de Platão ao liberalismo moderno e ao marxismo. 
(CASTORIADIS, 1986, p. 69).

Pois se a filosofia se presta a encontrar as verdades eternas por meio da essência 
das coisas, no afã de explicar sua realidade e a relação entre os homens, esta 
restará alijada da política estrita, embora tenha se estabelecido, sobretudo na 
Grécia, no ambiente democrático de discussão e construção coletiva com a 
tentativa platônica de cunhá-la sob o signo das verdades absolutas e etéreas. Com 
grande perspicácia, Arendt (1986) se manterá crítica a esse postulado platônico e 
buscará construir um raciocínio baseado na multiplicidade dos arranjos sociais, 
sem desprezar suas singularidades.

De outro modo, a tradição política ocidental, a seu ver, buscou se afirmar na 
verdade e não na ação ou no discurso participativo dos cidadãos. O pensamento 
se distanciou e se distinguiu da ação; houve uma tentativa de eliminá-la sobre 
o argumento de sua incerteza e fragilidade; sugere, para tanto, a eliminação do 
trabalho na concepção clássica, sendo a obra executada à maneira daquele, mas 
perdendo a dimensão do uso, ao invés, são consumidos como se fossem bens de 
consumo.

A ação, para a autora, aponta para o engessamento da capacidade criativa 
de agir, de iniciar processos novos e espontâneos, no que se refere aos assuntos 
humanos. “Estou fazendo o que não sei que estou fazendo” (WERNHER 
VON BRAUN, apud ARENDT, 2010, p. 266). Assim, “a incerteza, mais que a 
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fragilidade, passa a ser o caráter decisivo dos assuntos humanos na era moderna.” 
(ARENDT, 2010, p. 289)

Disso decorre um desprezo com a liberdade humana: o homem se 
vê enredado num processo de vitimização, mais do que de agente 
do que fez. Embora a essência da ação seja a liberdade é aí que 
se sente menos livre, uma vez atado à responsabilidade de seu 
ato. Acusar-se-á a liberdade de induzir o homem à necessidade. 
E a condenar a ação, o começo espontâneo de algo novo, porque 
seus resultados caem em uma rede predeterminada de relações. 
(ARENDT, 2010, p. 292)                          

Arendt (2010) pontua que liberdade e soberania são excludentes por não se 
imiscuírem na pluralidade das relações humanas, ao passo que pluralidade é 
condição indispensável ao exercício da ação. Há um jogo sutil que açambarca 
conceitos importantes para se entender como se constituiu a vertente política 
na reflexão arendtiana, que se evidência da sua análise acerca da banalidade do 
mal. Pois duas são as balizas do pensamento político da autora: a liberdade e 
a opressão. A primeira se situa no pensar, no agir; a segunda, na violência, na 
omissão. Mas ambas querem constituir uma representação radicada na realidade 
e com pressupostos de validade plural.

Dessa maneira, coloca-se diante do epicentro epistemológico que é ressaltado 
pela dubiedade do agir humano, que ao afirmar uma dimensão, busca negar a 
outra e vice-versa na medida em que se tenta evitar a imprevisibilidade da presença 
e da ação de outros. Resta com isso, demonstrar a importância da dimensão 
política como plataforma de liberdade – enquanto incapacidade do homem para 
confiar em si mesmo e para ter fé absoluta em si próprio –; pluralidade e realidade 
– enquanto incapacidade de permanecer como senhores únicos do que fazem. 
Os dois assuntos estão entremeados pelo conceito de ação que, por sua vez, são 
representados nesta dupla obscuridade que corresponde a uma liberdade que foi 
dada em uma condição de não-soberania.

A soberania é um tema instigante para Hannah Arendt (2010) uma vez que, 
segundo a autora, se afirma em desconformidade com a pluralidade. Pois se é a 
ação característica do político como capacidade do sujeito de gerir a própria vida, o 
imperativo da soberania promove a desigualdade e o desequilíbrio do espaço social. 
Diante disso, ela distingue liberdade e soberania, colocando-as contrapostas.



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 01  95

Se a soberania e a liberdade fossem a mesma coisa, nenhum 
homem poderia ser livre; pois a soberania, o ideal da inflexível 
autossuficiência e autodomínio, contradiz a própria condição 
humana da pluralidade. Nenhum homem pode ser soberano 
porque a Terra não é habitada por um homem, mas pelos homens 
– e não, como sustenta Platão, porque a força limitada do homem 
o faça depender do auxílio dos outros. (ARENDT, 1989, p. 246). 

Ainda segundo Arendt (2010), esta sempre será ilusória no que diz respeito 
ao ser humano por negar a pluralidade, condição da ação e, por conseguinte, 
do político. Se o reconhecimento só é válido entre iguais, a soberania é um 
ideal inalcançável do ponto de vista do poder que é diferentemente da força, a 
capacidade de agir em concreto com outros, que surge no campo da ação. Nessa 
esteira, leciona ainda Comparato (2006) que,

entre os modernos, o indivíduo, independente em sua vida privada, 
só é, mesmos nos Estados mais livres, soberano na aparência. Sua 
soberania é restrita, quase sempre suspensa; e se em períodos 
fixos, mas raros, durante os quais, ainda cercado de precauções 
e obstáculos, ele vem a exercer essa soberania, é tão somente para 
abdicá-la. (2006, p. 648-649).

Assim, nota-se que a política para o pensamento arendtiano deve conter os 
pressupostos da ação, que por sua vez se desdobra na pluralidade, liberdade e 
não-soberania. Abre-se aqui uma fresta à alteridade, tema que será tratado 
subsidiariamente na sua obra. Será na pluralidade do espaço público que se 
constituirá a cidadania e que será tratado mais adiante.

Depois dessa primeira aproximação a algumas considerações da autora, 
sobretudo aquela que se refere à política, ponto alto da hermenêutica que 
pretenderemos investigar a partir de sua tematicidade dos direitos humanos, 
partiremos para analisar sua abordagem sobre o “fim dos direitos do homem”, 
seguindo sua perspectiva crítica.

3. o fim dos direitos humanos?

A referência textual que pretendemos explorar, no afã de se discorrer 
criticamente sobre a questão dos direitos do homem, está contida especificamente 
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na obra Origens do Totalitarismo, parte II, item 5 e Arendt(2011) a inaugura, 
afirmando:

Nada talvez ilustre melhor a desintegração geral da vida política 
do que esse ódio universal vago e difuso de todos e de tudo, sem 
um foco que lhe atraísse a atenção apaixonada, sem ninguém 
que pudesse ser responsabilizado pelo estado de coisas – nem 
governo, nem burguesia, nem potência estrangeira. (ARENDT, 
2011, p. 301).

A pensadora alemã pretende tratar dos displaced persons3 através de uma 
severa crítica aos direitos humanos que se tornaram inócuos diante de apátridas 
europeus do pós-guerra. Sua crítica se concentra no conceito jurídico de homem, 
ou seja, na medida em que a Declaração dos Direitos do Homem o afirmou 
como fonte da lei, tornando-o inalienável, irredutível e indivisível, colocando-o 
no patamar de único soberano em questões legais. No entanto, esta afirmação se 
referiu a um “homem abstrato que não existia em parte alguma.”; o povo e não o 
indivíduo representa a imagem do homem. (ARENDT, 2011, p. 325).

Assim, a perda da cidadania nacional implica na inacessibilidade do direito 
humano; a primeira leva à segunda. Com isso, tais direitos não passam de slogans 
usados pelos protetores dos subprivilegiados: um direito de exceção. Pois eles se 
mostraram inexequíveis mesmo nos Estados que se baseavam neles, porque, se 
se viam sem cidadania, estavam irremediavelmente sem direitos; “a questão dos 
direitos humanos foi associada à questão da emancipação nacional”. Esclarece a 
autora que,

os direitos do homem, afinal, haviam sido definidos como 
“inalienáveis” porque se supunha serem independentes de todos 
os governos; mas sucedia que, no momento em que seres humanos 
deixavam de ter um governo próprio, não restava nenhuma 
autoridade para protegê-los e nenhuma instituição disposta a 
garanti-los. (ARENDT, 2011, p. 325).

Nessa esteira, a cidadania para Arendt (2011) ocupa uma importante dimensão 
para se pensar no sujeito local enquanto instância de legitimidade política e 

3 Tradução livre: pessoas deslocadas.
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jurídica. Será a partir da cidadania, entendida como encapsulamento do Estado 
ao homem, que se desdobrará seu pensar político com as devidas consequências. 
No entanto, para compreendermos a gênese de seu pensamento, precisaremos 
voltar a Karl Marx (1991), na sua crítica à generalidade e abstração do homem 
moderno, conforme aponta que

o Estado anula, a seu modo, as diferenças de nascimento, de 
status social, de cultura e de ocupação, ao declarar o nascimento, 
o status social, a cultura e a ocupação do homem como diferenças 
não políticas, ao proclamar todo membro do povo, sem atender 
a essas diferenças, coparticipante da soberania popular em 
base de igualdade ao abordar todos os elementos da vida real 
do povo do ponto de vista do Estado. Contudo, o Estado deixa 
que a propriedade privada, a cultura e a ocupação atuem a 
seu modo, isto é, como propriedade privada, como cultura e 
como ocupação, e façam valer sua natureza especial. Longe de 
acabar com essas diferenças de fato, o Estado só existe sobre tais 
premissas [...] Todas as premissas desta vida egoísta permanecem 
de pé à margem da esfera estatal, na sociedade civil, porém, 
como qualidade desta. Onde o Estado político já atingiu seu 
verdadeiro desenvolvimento, o homem leva, não só no plano do 
pensamento, da consciência, mas também no plano da realidade, 
da vida, ou dupla vida, uma celestial e outra terrena, a vida da 
comunidade política, na qual ele se considera um ser coletivo, 
e na sociedade civil, em que atua como particular; considera 
os outros homens como meio e converte-se em joguete de 
poderes estranhos. O Estado político conduz-se em relação à 
sociedade de modo tão espiritualista como céu em relação a terra 
[...] o homem é considerado um ser genérico, ele é o membro 
imaginário de uma soberania imaginária, acha-se despojado de 
sua vida individual real e dotado de uma generalidade irreal. 
(MARX, 1991, pp. 25-27)

Será a partir da concepção supracitada e baseada na formulação revolucionária 
de direitos dos Setecentos, que Arendt (2011) resgatará a dimensão da pluralidade 
como indispensável à esfera política e ao governo das vidas humanas. Será em 
Marx (1991) que ela encontrará a afirmação de que os direitos humanos não 
podem ser uma instância de transformação da sociedade, uma vez que se servem 
exclusivamente à hegemonia social, econômica e política do capitalismo, isto é, 
não se busca o homem no direito, mas o direito no homem.   
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Sua preocupação gravita no acesso ao status político-jurídico que possibilitará 
a fruição legal. Arendt (2011) formula, com formidável sensibilidade, o conceito 
de um direito a ter direitos no sentido de que todas as expectativas políticas do 
homem, que desde a antiguidade grega, entendida como Pólis, concretiza-se na 
participação social. (ARENDT, 2011, p. 330)

Ademais, a autora abaliza para outra consequência ainda mais grave, quando 
se refere aos desdobramentos do aniquilamento da cidadania, com a perda do 
lar. Ela ainda alega que “o homem pode perder todos os chamados Direitos 
do Homem sem perder a sua qualidade essencial de homem, sua dignidade 
humana. Só a perda da própria comunidade é o que o expulsa da humanidade”. 
(ARENDT, 2011, p. 331).

Fato é, para a autora supracitada, de que a cidadania é condição para se ter 
direitos.

[...] não apenas como um fato e um meio, mas sim como um 
princípio, pois a privação da cidadania afeta substancialmente a 
condição humana, uma vez que o ser humano privado de suas 
qualidades acidentais – o seu estatuto político – vê-se privado de 
sua substância, vale dizer: tornado pura substância, perde a sua 
qualidade substancial, que é de ser tratado pelos outros como 
semelhante. (ARENDT, 2011, p. 332).

Sem olvidar de que a Declaração dos Direitos do Homem foi um marco 
decisivo na história ocidental, atribuindo ao homem sua maioridade e o 
inserindo na tríade: Direitos-Homem-Soberano, na esteira dos contratualistas 
modernos, Arendt (2011) aponta que este homem é um ser vago, ou seja, padece 
do reconhecimento institucional. Dessa maneira, o direito a ter direitos significa 
viver numa estrutura onde se é julgado pelas ações e opiniões e de um direito 
de pertencer a algum tipo de comunidade organizada. Daí surge uma séria 
dicotomia, conforme ela mesma afirma que os direitos do homem não passam 
de uma credencial estatal de pertencimento ao próprio Estado, para, desde aí, 
usufruir da condição de pessoa. Há uma inversão, na qual o Estado antecede o 
sujeito; o Estado ultrapassa o homem.  

Diante disso, a massa apátrida produzida pelas guerras mundiais, que não 
dispunham dos direitos nacionais via-se, por consequência, sem direitos humanos, 
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conforme se afirmou acima. Embora inalienáveis, eram inexequíveis sempre que 
havia pessoas que não eram cidadãos. Serão os “sem lugar”, isto é, aqueles que 
não gozam de um pertencimento a um lugar concreto e, concomitantemente, à 
sociedade.

Foi desta maneira que os ‘displaced persons’ tornaram-se o 
refugo da terra, pois nem o país de origem nem qualquer outro os 
aceitavam, passando os refugiados a dever suas vidas não ao direito, 
mas à caridade. Daí a impossibilidade destes desprivilegiados 
recorrerem aos direitos humanos. Foi esta situação que deu início 
à ruptura, pois trouxe seríssimas consequências jurídicas num 
contexto que veio a se caracterizar pela mudança do padrão de 
normalidade do sistema interestatal até então vigente. (LAFER 
apud ARENDT, 1999, p. 149).

O miolo da crítica arendtiana está na sua constatação dessa suposta caridade 
que o Estado pode (não significa que o faz) proporcionar a pessoa não levando 
em consideração a sua situação como tal. Ou seja, não será pela via da legalidade 
que ocorrerá o reconhecimento da pessoa, mas pela benevolência do Estado. Há 
uma inversão na ordem estabelecida, na qual o sujeito se excluiu da plataforma 
política e, uma vez excluído, tornar-se-á indiferente, transparente. Arendt (2011) 
afirma ainda, que nem o marginal sofrerá tal exclusão, por não se tratar de uma 
punibilidade, no primeiro caso, mas de uma completa falta de reconhecimento.

A análise da pensadora, no que diz respeito à invisibilidade do indivíduo, é 
paradoxal à sua dignidade. Ora, se na concepção cristã o homem era o cume da 
criação, tendo Deus o criado à Sua própria imagem e semelhança, atribuindo-o 
uma dimensão sagrada, invertendo, conforme afirma Hannah Arendt (2011), 
com a imortalidade do homem à mortalidade do mundo, este homem chegará 
a contemporaneidade ávido pela sacralidade mundana, a qual terá o poder de 
lhe conferir identidade e participação na vida social. “Parece que o homem que 
nada mais é que um homem perde todas as suas qualidades que possibilitam aos 
outros, tratá-lo como semelhante”. (ARENDT, 2011, p. 334).  

A grande preocupação de Arendt (2011), nas suas diversas abordagens acerca 
da condição humana, foi a manipulação política que descortinou a cidadania na 
sua tríplice dimensão: civil, política e social, frustrando a expectativa dos direitos 
fundamentais. Ora, seguindo sua teoria, onde não há cidadania não haverá 
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fruição político-jurídica. Ela coloca em evidência a fragilidade da doutrina dos 
direitos do homem em confronto com a fragilidade do modelo de democracia 
instaurado pelas revoluções modernas. 

Para a pensadora, os direitos do homem constituem uma questão política em 
que a conquista pela garantia de direitos iguais tem como resultado a igualdade, 
sendo esta, portanto, uma consequência da organização humana, através do 
reconhecimento da diversidade.

Não importa como tenham sido definidos no passado (o direito à 
vida, à liberdade e à procura da felicidade, de acordo com a fórmula 
americana; ou a igualdade perante a lei, a liberdade, a proteção 
da propriedade e a soberania nacional, segundo os franceses); não 
importa como se procure aperfeiçoar uma fórmula tão ambígua 
como a busca da felicidade, ou uma fórmula antiquada como o 
direito indiscutível à propriedade; a verdadeira situação daqueles 
a quem o século XX jogou fora do âmbito da lei mostra que esses 
são direitos cuja perda não leva à absoluta privação de direitos. 
(ARENDT, 2011, p. 329).

Arendt (2011) acena que a maior frustração dos direitos humanos não está na 
perda dos direitos daqueles que por meio da cidadania são contemplados, mas 
aqueles que não revestidos pela proteção do Estado estão completamente fora 
do sistema de direitos. No entanto, a estes os direitos humanos não alcançam. 
Ao referir-se a um homem abstrato as declarações, revolucionárias ou não, 
mostraram-se frágeis, pois se se perdiam os direitos nacionais iam junto os 
direitos humanos. Este está condicionado àquele e, desse modo, transforma-se 
num direito de exceção, conforme vislumbramos anteriormente. 

O direito se traveste não daquilo que é bom para a pessoa, mas para o povo – 
fragmentado e pulverizado na ordem social –. Esse argumento, inclusive, justificará 
os crimes contra os direitos humanos, especialidade dos regimes totalitários, uma 
vez que o todo supera as partes, ou seja, o Estado (caricatura do povo) supera o 
indivíduo. Surge com isso, uma hermenêutica jurídica comprometida: o bom 
supera o justo; e vale lembrar a citação de Arendt (2011) sobre Hitler: o direito é 
aquilo que é bom para o alemão. Mas de que alemão está se referindo? Daquele 
que o Estado reconhece aleatoriamente, ou por uma classificação subjetiva e 
preconceituosa?
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Parece não haver ingenuidades na abordagem arendtiana sobre os direitos 
humanos; sua análise é fundamentada, em síntese, na subsunção do espaço 
público, a partir de duas categorias-eixo: o sujeito e a cidadania. Para que 
possamos nos aproximar de um caminho de emancipação desse lugar, teremos de 
contextualizar esses dois elementos centrais à luz da modernidade e, em seguida, 
encontrar onde eclode o conflito que Arendt (2011) faz ecoar.     

4. a falência da pessoa como sujeito de direito

Tratar a questão da falência do sujeito no horizonte dos direitos humanos 
parece paradoxal, uma vez que propomos construir sua historicidade baseada 
na pessoa, como legítima instância de postulação dos direitos. Ora, se vimos 
ao longo de todo o percurso que antecedeu à Declaração de 1948 a ascensão do 
homem no plano jurídico-político, não poderemos nos reservar à ingenuidade 
de que este projeto poderá sofrer drásticas mutações no advento das revoluções, 
como já anunciara Marx ou no fenômeno totalitário, como afirmara Arendt. 

O que é o homem? Um conceito hermético de pessoa? Ou um conjunto político 
de representação? Parece-nos, de início, que a busca por enquadrar o homem no 
arranjo social é perseguida nesta pesquisa como justificação à alienação. Mas, 
por outra ótica, parece-nos ainda, e de forma mais consciente, que não há como 
prescindir à condição da pessoa no cenário que se busca forjar, ou seja, é pessoa 
e não o Estado ou o Soberano (não entendido aqui como leciona Rousseau) que 
deve se insurgir no espaço político. 

No entanto, o que assistimos no curso da política do direito, é o contrário. Cada 
vez mais se encontra na pessoa o lugar da manipulação, da justificação, da legiti- 
mação. O humanismo que perfaz nossa intenção vê-se a seu turno combatido 
pela força de resistência daqueles que detém o poder – entendido, diferentemente 
de Arendt, como violência. Da antiguidade, temos o homem político, da era 
medieval, temos o homem cristão, da era moderna, temos o homem burguês e na 
contemporaneidade, temos o homem biopolítico. Não temos, em nenhum momento 
o homem pelo homem, acessível à humanidade pela característica de homem, tão 
somente.

Castoriadis (2010), com argúcia, em A instituição imaginária da sociedade, 
aponta indiretamente a presença imaginária do homem, entendido no seu sentido 
estrito como, 
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a característica essencial do discurso do Outro [...] é sua relação 
com o imaginário. É que, dominado por esse discurso, o sujeito 
se toma algo que não é e para ele os outros e o mundo inteiro 
sofrem uma deformação correspondente. O sujeito não se diz, mas 
é dito por alguém, existe, pois, como parte do mundo de um outro 
(certamente, por sua vez, travestido). O sujeito é dominado por 
um imaginário vivido mais real que o real, ainda que não sabido 
como tal. (CASTORIADIS, 2010, p. 124).

Assim, assistimos à desconstrução do que fora por nós, construído 
anteriormente. O homem, partícipe da coluna dos direitos é plasmado da 
invisibilidade quando guarda somente sua humanidade; escapa às categorias de 
inclusão e legitimação, pois o que o define não é ele, mas o que está fora e deveria 
ser instância meramente de reconhecimento: o Estado.

Costa Douzinas (2009), que na obra O fim dos direitos humanos, tem um 
capítulo destinado a tratar do sujeito de direito, defende que a pessoa se diferencia 
do sujeito na medida em que este é fruto da lei, ou seja,

o sujeito é uma criação da lei, uma entidade artificial que serve 
como o suporte lógico de relações jurídicas. Direito e sujeito vêm 
a vida juntos. [...] Não existe sujeito nem direito sem a lei, mas a 
lei não pode funcionar sem assumir os sujeitos jurídicos. Para ser 
mais preciso a relação é triangular. Regra, sujeito e direito andam 
juntos e pressupõem um ao outro: o sujeito jurídico é o sujeito dos 
direitos por meio da operação de uma norma jurídica que atribui 
direitos e deveres aos sujeitos. (2009, p. 240-241).

Continua o autor, “o sujeito é o portador de direitos e deveres, uma 
personificação de normas” (DOUZINAS, 2009, p. 241). Nesse sentido, ele elucida 
algo imprescindível para compreendermos a crítica arendtiana ao tratar do homem 
abstrato. Ora, este é o sujeito que precisará da abstração para cumprir sua função 
jurídica de representação e será a filosofia, e não o direito, conforme assevera 
Arendt (2007), que se servirá de escultora desse conceito andrógeno de homem. 
Novamente, ela irá retornar a Platão, no mito da caverna, para fundamentar a 
amálgama que perfaz o conceito do humano exteriorizado de si, como acentua:

a tradição de nosso pensamento político teve seu início definido nos 
ensinamentos de Platão e Aristóteles [...] O início deu-se quando, 
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na alegoria da caverna, em A República, Platão descreveu a esfera 
dos assuntos humanos, tudo aquilo que pertence ao convívio dos 
homens em um mundo comum, em termos de trevas, confusão 
e ilusão, que aqueles que aspirassem ao ser verdadeiro deveriam 
repudiar e abandonar, caso quisessem descobrir o céu límpido das 
ideias eternas. (ARENDT, 2007, p. 43)

Por meio da metáfora da Caverna, Platão ensina aos filósofos que estes não 
sabem o que é bom porque se veem alienados da realidade social ou das coisas 
dos homens, isto é, o que faz dos homens desumanos é a capacidade de pensar 
fora do mundo das coisas e das relações; a partir da generalidade e abstração que 
ressaltará Marx. O mais desastroso é que essa generalização é promovida pelo 
próprio homem; em última ratio é ele próprio que se vê não sendo homem. É o 
olhar lançado sobre ele e coisificado no plano das ideias.

Assim, conforme explica Mellegari (2012), os direitos humanos se 
desencontram da pessoa que o inspira, pois, ambos se veem frustrados na sua 
expectativa, uma vez que,

não é difícil entender por que as políticas baseadas em verdades 
ideológicas encontram terreno fértil para a sua propagação, uma 
vez que seus fundamentos estão sempre voltados para algo superior 
ao homem, algo que deve vir de fora da comunidade humana e 
de suas ações, de fora dos negócios humanos; e também por que, 
no embate entre filosofia e política, esta se submeteu aos rigores 
teóricos daquela. (MELLEGARI, 2012, p. 41).

A lucidez com que nos aproximamos do conceito de pessoa toma aqui lugar 
singular, pois estamos remetidos a uma questão crucial na celeuma dos direitos, 
tendo em vista que “a ideia do Bem passa a ser tomada como princípio da 
autoridade do governante, que deve ser aceita por todos” (MORAES, 2001, p. 
38) dada sua dimensão metafísica. O lugar do governante será justamente esse, de 
autoridade superior, fundamentada no ideal da uniformidade; a filosofia política 
se servirá para garantir o lugar-Rei do soberano, a partir da homogeneização 
racional da realização da justiça.

A atual sociedade de massas, afirma Arendt (2011), preserva um ser humano 
essencialmente solitário, pois não se sente contemplado na sua singularidade 
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de pessoa ali inserida – mas apenas sujeito, como ensina Douzinas (2009) –, 
conferindo ao líder a possibilidade de supressão da solidão por meio da permissão 
no governo de sua vida – uma legitimação ideológica, ou seja, na medida em que 
se convence da ideia do líder, convencer-se-á da sua própria ideia –. É assim, que 
a democracia moderna se converteu na manipulação da maioria pela minoria; 
tendo a expressão mais significativa nos regimes totalitários.          

Será a mansão dos direitos humanos uma ideologia tal qual a demonstrada 
acima? Segundo a reflexão da autora estamos diante de uma ideologia, sim, que 
não tem o poder de transformar a realidade, mas consegue libertar o pensamento 
e agremiar adeptos por meio da demonstração de certos métodos lógicos de 
enfoque. 

O pensamento ideológico arruma fatos sob a forma de um processo 
absolutamente lógico, que se inicia a partir de uma premissa aceita 
axiomaticamente , tudo o mais sendo deduzido dela; isto é, age 
com uma coerência que não existe em parte alguma no terreno da 
realidade. (ARENDT, 2006, p. 523)

Se outrora a inspiração da igualdade repousava na tentativa de afirmar que 
nenhum homem pode ser considerado superior a outro, observa-se no evento 
totalitário uma inversão desse valor, em que uma determinada classe (Ariana) 
se mostra legitimamente superior, impingindo sobre a outra o castigo da 
desumanidade terrena. Soma-se a isso que a modernidade pautada no rigor 
cientificista, incorporar-se-á definitivamente às categorias de valor e abstração.

Nesse sentido, Bobbio (2004) corrobora com o pensamento arendtiano ao 
apontar que o homem intencionado das Declarações é figurativo ou metafórico, 
incidindo em situações antagônicas. Para a Alemã, a imagem de homem, confor-
me fora dito acima, é afirmada na condição de povo e não de indivíduo – Arendt 
(2011) propõe que o sujeito de Douzinas (2009), é simbolizado na generalização 
da palavra povo. Para o Italiano, implica na busca infundada de seu estatuto, 
aduzindo à consequência jurídica que se extrai da impossibilidade de uma noção 
precisa do termo; muito embora ressalte ao longo de sua crítica uma crescente 
personificação do homem, destinatário do direito, o que Arendt (2011) não o faz. 
A relação indivíduo-povo é paradoxal, porque será a modernidade que irá fundar 
o conceito de individual, fazendo-o passar da comunidade à sociedade; mas, será 
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também a mesma sociedade (moderna), que abstrairá o individual em favor do 
coletivo, cunhado sob o título de povo. 

Ademais, as críticas de Arendt e Bobbio (2004) assumem maior importância 
quando se deduz a dificuldade de se estabelecer um conceito preciso de direitos 
humanos, conforme afirma a filósofa: “os problemas com esses direitos sempre foi 
que eles não podiam ser mais que os direitos nacionais”. (ARENDT, 2011, p.119). 

Na concepção arendtiana, o que deveria se constituir em direito inalienável 
do homem, acabou se resvalando para o direito do povo, uma vez que os direitos 
do homem qua homem foram equiparados aos do cidadão. O escritor e filósofo 
italiano, por sua vez, afirma que o homem é reconhecido no Estado dos cidadãos, 
ou seja, o sentido atribuído ao indivíduo enquanto sujeito de direitos parece ter 
sofrido um distanciamento em relação à sua proposta original, sob a emergência 
do positivismo jurídico, que personifica o Estado ao dotá-lo de vontade própria. 

Assim, os dois autores assumem uma posição crítica diante desta pessoa sem 
rosto, que, uma vez frustrado na sua cidadania, ou seja, quando se é apenas homem, 
escapam-lhe os direitos do homem. Trata-se aqui de observar a importância 
da cidadania enquanto instância de acesso ao direito, ou como condição de 
possibilidade da fruição legal, pois de acordo com Arendt (2011) “os direitos do 
homem, supostamente inalienáveis, mostram-se inexequíveis – mesmo nos países 
cujas constituições se baseavam neles – sempre que surgiam pessoas que não eram 
cidadãos de algum Estado soberano.” Bobbio (2004) também expõe que, 

os direitos são doravante protegidos (ou seja, são autênticos 
direitos positivos), mas valem somente no âmbito do Estado 
que os reconhece. Embora se mantenha, nas formas solenes, a 
distinção entre direitos do homem e direitos do cidadão, não são 
mais direitos do homem e sim apenas do cidadão, ou, pelo menos, 
são direitos do homem somente enquanto são direitos do cidadão 
deste ou daquele Estado particular. (BOBBIO, 2004, p. 29)

Outro ponto de convergência entre os pensadores – dentre outros – a ser 
tratado neste tema é a ineficácia de se presumir o direito como absoluto. Pois, 
inicialmente, a plausibilidade da demanda é tratada como residual da primeira 
questão. Se o conceito de homem é inócuo, como poderá haver uma absolutização 
da sua consideração, enquanto direito fundamental? A interrogativa parece 
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suscitar discussão suficiente para o assunto demandado, mas situar-se-á os autores 
em ulterior questão, inspirados no Contrato Social, de Rousseau: “O homem 
nasceu livre e por toda parte encontra-se a ferros” (ROUSSEAU, 1999, p. 53), na 
busca comum do fundamento legítimo para se formar a sociedade civil.

A noção de liberdade, assim, dirige-se para uma “emancipação humana”. 
Arendt (2011) faz uma interessante distinção entre liberdade e libertação, 
associando a primeira à revolução e, a segunda, à rebelião. Aduz a autora que 
as revoluções modernas buscaram a instauração dos governos constitucionais, 
no entanto, este é um governo limitado pela lei que a Declaração dos Direitos 
do Homem não vindicou a participação popular na esfera pública. Em outras 
palavras, a nova República nasceu morta ao afirmar que todos os homens nascem 
iguais. A questão seminal do direito natural é negada, aludindo que liberdade e 
igualdade são questões políticas. 

Nessa esteira, igualdade política não deve significar uniformidade dos sujeitos, 
mas, ao contrário, o reconhecimento da diversidade. Será esta a proclamação da 
Carta de Direitos do Homem? Para Arendt (2011), a Declaração “não é um dado, 
mas um artefato, uma invenção humana”, em constante processo de construção 
e reconstrução.

 Bobbio (2004), de outra forma, mas com similar correspondência, realça 
que “não nascem todos os direitos de uma vez, e nem de uma vez por todas”. 
Os direitos, ditos humanos, nascem quando devem e podem nascer. Isto é, 
partilham de que não existem direitos naturais do homem, mas sim, direitos cujo 
fruto é decorrente de um processo histórico em constante movimento. O autor 
ainda afirma que os direitos humanos são o produto não da natureza, mas da 
civilização humana. Arendt (2011) alega que,

Estes [direitos humanos] presumem que os direitos emanam 
diretamente da ‘natureza’ do homem. [...] Os direitos históricos 
foram substituídos por direitos naturais, a ‘natureza’ tomou o 
lugar da história, e se supunha tacitamente que a natureza era 
menos alheia à essência do homem que a história.  (ARENDT, 
2011, p. 331)

Considerando a historicidade desses direitos, pode-se afirmar que  na 
concepção dialógica que abordamos a definição de direitos humanos, aponta 
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para uma pluralidade de significados, ou seja, de que o direito não é um dado 
a ser descoberto e revelado, mas algo criado que exige, portanto, uma escolha 
entre múltiplos princípios e valores e deve, irremediavelmente, encarnar-se no 
sujeito real; diferentemente deste outro, imaginário, que é deflagrado pela própria 
sapiencia do direito.

5. cidadania: uma reconstrução necessária

Analisar a cidadania e com ela a dignidade da pessoa, no contexto que estamos 
percorrendo é chegar ao ápice do problema que ousamos tratar. Partimos de uma 
tentativa de construir historicamente os direitos humanos desde o imperativo da 
pessoa contida nele, e assim o fizemos no primeiro capítulo. Em seguida tratamos 
de esmiuçar a crítica arendtiana que aponta para a desconstrução ínsita do huma-
no presente no projeto arauto dos direitos, desde uma construção histórico-social, 
porquanto a cidadania é um elemento alienígena à pessoa, desnaturalizando-a do 
contexto político.

Nesse cenário epistemológico, ousaremos propor a reconstrução da cidadania 
como lugar de reerguimento do humano no edifício móvel do direito. Resta 
crível que se trata de uma empresa de grande envergadura, mas indispensável 
ao horizonte que pretendemos alcançar a partir dessa análise. Para tanto, num 
primeiro momento trataremos de expor suas dimensões históricas e em seguida 
propor caminhos de reconstrução, sem olvidar a complexidade que abarca tal 
tentativa.

Como bem assinalou Hannah Arendt (2011), “os direitos do homem 
do século XX foram absorvidos pelos direitos do cidadão”. Com o advento 
do Estado totalitário, os homens e as mulheres privados de nacionalidade 
acabaram perdendo toda capacidade jurídica; ou seja, deixaram de ser pessoas 
(COMPARATO, 2011, p. 164). Mas, de onde vem o ideal da cidadania?

A cidadania, conforme ensina Rodrigues (2011), é uma invenção moderna, 
localizada no trânsito da centralidade da fé para outra calcada na razão, 
consolidando-se nos referenciais políticos da modernidade, vez que sua 
legitimidade se coaduna à artificialidade da figura do Estado representativo. É 
nesse lugar que a cidadania constituirá as bases de seu florescer. Juan Ramón 
Capella (2002) afirma que
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nesse particular, apresenta uma descrição minuciosa e crítica 
acerca dos elementos integrantes do que se denomina relato 
político moderno, forjado pelo pensamento ilustrado à luz da 
razão burguesa. Trata-se de um discurso centrado em indivíduos 
extrassociais; no estado de natureza como justificativa à criação 
de instituições; na coexistência de duas esferas separadas, uma 
pública, lugar dos cidadãos iguais, outra privada, espaço apolítico 
dos indivíduos, com suas diferenças e desigualdades latentes; na 
ideia de soberania; no conceito de cidadão, despojado de suas 
peculiaridades e revestido de direitos iguais; no ideário de povo e 
de um pacto político hipotético; e, por fim, nas expressões vontade 
geral e representação. (CAPELLA, 2002, p. 88)

Considera-se assim, que as abstrações ora afirmadas tem um cunho 
legitimador ao capitalismo que antecede à própria constituição do Estado. 
Passa-se a distinguir cidadão e homem com o intuito de se provocar uma cisão 
entre direitos do homem (direitos individuais) de direitos do cidadão (direitos 
políticos) sob o bastião do discurso jurídico burguês revolucionário. “A cidadania, 
nesse contexto, representaria um plus indispensável à condição de indivíduo” 
(MAZZUOLI, 2002, p. 55). Ao invés de reconhecer a pessoa, ela simboliza o 
status político da diferenciação. Com singular claridade, Capella aponta que “a 
chave do discurso da cidadania se assenta na palavra todos, inerente ao ideário da 
igualdade capitalista moderna” (CAPELLA, 1998, p. 114).

Da era medieval de absoluta desigualdade, o estatuto da cidadania ofereceu, 
precariamente, um status de igualdade ao homem burguês nacionalizado. Tem-se 
com isso que a expansão de direitos se assemelha à expansão da própria expressão 
de cidadania. Tal incremento de igualdade encontra-se na modernidade 
embrionária, numa crise de identidade, diante de fronteiras cada vez mais 
esmaecidas e fragmentadas. Há uma frustração da racionalidade mecânica e 
unidimensional, pois a própria cidadania se tornou persecutória de direitos.

Arendt (2010) retoma a questão da cidadania na sua obra A condição humana 
e ressalta a dimensão pública da cidadania ao afirmar que a esfera do social é 
resultado de um certo hibridismo entre o público e o privado, mas reconduz à 
ideia central de que o acesso ao público ocorre no reconhecimento do Estado à 
pessoa, e não o inverso:
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requerer sacrifícios de indivíduos que ainda não são cidadãos é 
exigir deles um idealismo de que eles não tem e nem podem ter em 
vista da urgência do processo vital. Antes de exigirmos idealismo 
dos pobres, devemos torná-los cidadãos: e isto implica transformar 
as circunstâncias de suas vidas privadas de modo que se tornem 
aptos a desfrutar do ‘público’. (ARENDT, 2010, pp. 106-107). 

Ao tratar da cidadania, Arendt (2011) aponta para o risco de tornar o homem 
descartável, uma vez alijado de seu contexto sob o pretexto de não possuir texto 
de legitimidade, sem um mínimo de proteção. A própria expressão direitos huma-
nos “tornou-se para todos os interessados – vítimas, opressores e espectadores – 
uma prova de ideologismo fútil ou de tonta e leviana hipocrisia” (ARENDT, 
2011, p. 302). Destarte, a expressão por ela cunhada: direito a ter direitos, como 
já estudamos, é na verdade o direito à cidadania, pois somente por meio dela a 
proteção jurídica dos direitos humanos açambarcará o homem.

O fundamento conceitual da reestruturação da cidadania no âmbito político 
é fundamental para se repensar o humanismo, dada a importância de se unir 
utopia e pragmática. Costas Douzinas, na sua obra O fim dos direitos humanos, 
instiga-nos com a seguinte interrogação: “haverá um lugar para a transcendência 
em um mundo desiludido? Que tipo de direitos e, por extensão, de vínculo 
social pode uma atitude crítica adotar após o esgotamento das grandes narrativas 
modernas de libertação?” (DOUZINAS, 2009, p. 157).

A realização do sujeito em suas demandas por igualdade e reconhecimento das 
diferenças no espaço público, clama pela resignificação da própria democracia 
participativa, a partir da prática cidadã. Num mundo globalizado e conectado 
este imperativo de resignificação se torna ainda mais urgente, porque uma vez 
calcados na dignidade da pessoa humana, vence-se a dicotomia homem/cidadão, 
rumo à emancipação do sujeito. 

Porém, antes de apontarmos para conclusões parciais acerca da 
imprescindibilidade da cidadania na construção dos direitos humanos, é preciso  
abordá-la sob a ótica da reconstrução, propondo-lhe alternativas e suscitando 
questionamentos. Temos, desde Arendt (2010), a ideia de uma crise do espaço 
público que se perfaz na frustração de legitimidade do Estado, evidenciada pela 
emergência de poderes extranacionais. A própria política que em síntese, serve-se 
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do trânsito entre o indivíduo e a cidadania no espaço público, que demanda uma 
releitura se esse Estado vê-se arrimado da sua função.  

Essa conjuntura se torna de profícua ocasião para se pensar uma nova 
cidadania, robustecida pelas críticas que viemos apresentando. Esta não será 
mais nacional, tendente a padronizações e formalidades, mas de vocação dual: 
universal e local; será extradireitos, comportando uma dimensão axiológica, 
ou seja, que supõe valores, deveres éticos, para além das fronteiras geográficas, 
ideológicas, culturais e raciais. (MORAIS, 2002, p. 55).

Trata-se, nesse particular, da proposta de uma cidadania 
cosmopolita, relacionada aos direitos humanos, enquanto 
categoria aberta e dinâmica, que não se encerra nas instituições 
e no direito posto, tampouco finda a sua prática nos limites 
físicos de um Estado, porém, se renova como via de realização do 
sujeito, em suas aspirações por igualdade e por reconhecimento 
das diferenças, (re)construídas num espaço público também 
resignificado, pela emergência de novos atores e de novas 
reivindicações. (RODRIGUES, 2011, p. 284).

Surgem, nesse mote, dois importantes caminhos para essa reconstrução que 
vindicamos: a redistribuição e o reconhecimento. Ambas são conexas para se 
pensar a cidadania nesse aspecto global: a primeira aponta para a importância da 
distribuição equânime de recursos materiais; já a segunda, como desdobramento 
da primeira, refere-se à necessidade de igualdades, não obstante sua multiplicidade. 
Essa compreensão bidimensional e integrada da justiça social se expressa num 
dualismo de perspectiva, que é magistralmente explicada por Fraser (2008), na obra 
Redistribuição, reconhecimento e participação: por uma concepção integrada de justiça.

Conjugando-se a política de redistribuição com a política de 
reconhecimento, porquanto mais amplas, respectivamente, do 
que a política de classe e do que a política de identidade em seu 
sentido convencional, torna-se possível superar essa falsa antítese, 
sobretudo, considerando-se as coletividades que se denomina como 
bivalentes, por combinar, em suas reivindicações, as dimensões de 
classe e de status. (FRASER, 2008, p. 77)

Nesse sentido, a redistribuição e o reconhecimento como partes do projeto 
social de reconstrução, supera a crise suscitada por Arendt (2011) que afirma o 
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não reconhecimento da pessoa pelo Estado, deixando-a à sorte da inocência de 
que ser humano seja seu maior infortúnio. Essa teoria bidimensional da justiça 
social resignificaria a prática cidadã por meio de vínculos sociais em transferência 
à proteção do Estado moderno. A cidadania se converteria em fonte de poder e de 
legitimidade real, não só formal em contextos trans: locais, nacionais, políticos, 
ideológicos, etc.

Assim, a cidadania ultrapassaria uma função de mero status legal e de direitos 
políticos. Estaríamos diante de uma reinvenção do Estado liberal, uma vez que 
o acaso do homem contemporâneo seria norteado pelo novo homem-relação, 
radicado pelo reconhecimento do outro. Essa ideia reforça uma cidadania 
descentralizada do Estado na qual os direitos humanos estariam contemplados na 
sua universalidade, inclusive contra os Estados à luz de tal inversão paradigmática, 
“que atribuiu à dignidade humana universal o status de núcleo ético e normativo 
inviolável, a despeito de quaisquer outros elementos” (RODRIGUES apud 
CORRÊA, 2011, p. 286).

Este espaço público reconstruído seria o caminho da resignificação da 
cidadania. Isso porque “é um erro achar que o reconhecimento dos direitos pelo 
Estado encerra a luta pela cidadania, é um equívoco que subestime a sociedade civil 
como arena e alvo de luta política” (VIEIRA, 2001, p. 42). Com isso, a dimensão 
normativa da cidadania subjuga a dimensão política. Ao revés, a autonomia do 
sujeito se conjuminaria à pluralidade paradoxal da sociedade hodierna, ou seja, 
esse novo formato de cidadania abriria uma fenda indispensável ao governo do 
Estado no sentido de permitir que a legitimação cidadã acontecesse,

consoante essa dinâmica, a cidadania encontra-se, portanto, 
vinculada à participação e à solidariedade, no contexto de 
uma complexa realidade, concomitantemente subnacional e 
transnacional, a relacionar os direitos e deveres da prática cidadã à 
humanidade, não mais ao Estado. Nesse sentido, a consagração 
universal dos direitos humanos sublinha a transição da 
cidadania vinculada aos direitos individuais para cidadania 
devida à pessoa universal. (VIEIRA, 2001, p.47, grifo nosso)  

Impõe-se, desse modo, a emergência de uma cidadania extramuros no 
sentido de seu reconhecimento na esfera internacional, superando as crises 
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que assaltam a categoria de direitos humanos. Aconteceria uma mutação da 
dimensão espacial para a temporal, cuja proteção sugere uma perspectiva em 
construção. Com isso, assistimos à transformação da percepção desses direitos, 
agora representados na sua transcendência imanente, oscilando entre ideologia 
e utopia; legitimidade e transformação, unindo, no dizer de Arendt (2011), a 
cidadania à condição humana:

A própria vivência dos direitos humanos exige um espaço público, 
cujo acesso pleno se dá por meio da cidadania, sendo este o primeiro 
direito humano do qual derivam todos os demais. [...] Portanto a 
cidadania é fundamentalmente o processo de construção de um 
espaço público que propicie os espaços necessários de vivência e de 
realização de cada ser humano, em efetiva igualdade de condições, 
mas respeitadas as diferenças próprias de cada um. (RODRIGUES 
apud CORRÊA, 2011, p. 288).

Urge, assim, reconhecer a mediação que enseja as particularidades culturais 
e a universalidade da dignidade humana. Dessa forma, alinha-se à exigência de 
Bobbio (2004, p. 43), quando afirma que “para a realização dos direitos humanos, 
são necessárias condições objetivas que não dependam da boa vontade dos que os 
proclama.” Isto é, o lugar de mediação será aferido pelo próprio indivíduo e não 
pelo Estado que, subjetivamente, deveria impingir tal prerrogativa.

Será nesse lugar de esperança que se frutificará a frondosa semeadura dos 
direitos do homem, tendo como agasalhado a insígnia do desprivilegiado, do 
vulnerável, conforme aponta Capella (2002):

Nesse sentido, os direitos humanos não são o produto da legislação, 
mas precisamente o seu oposto. [...] Os direitos humanos assim 
como o princípio esperança, funcionam no abismo entre a natureza 
ideal e a lei, ou entre as pessoas reais e as abstrações universais. 
(2002, p. 203)

  É nesse entre-lugar que continuaremos a investigar, enquanto emancipação, 
a compreensão dos direitos humanos atravessado pela dualidade dos conceitos de 
pessoa e a cidadania. Visto que discorremos sobre a problemática de seus termos, 
teremos agora o desafio de apontar caminhos que nos levarão, paulatinamente, 
ao terceiro capítulo.   
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6. o caminho da emancipação

A construção do caminho de emancipação do sujeito perfaz a urgência de uma 
nova cidadania pautada não mais no ideário arraigado de dependência, concessão 
e submissão, mas fundamentada no anseio de redistribuição e reconhecimento, 
perpassados pela ética axiológica. No entanto, não podemos nos convencer 
ingenuamente de que uma vez apresentado tal caminho, este seja perseguido sem 
grandes tormentos; pelo contrário, estamos persuadidos da dificuldade que tal 
desafio comina. Por isso, a seguir será exposta a problemática da emancipação no 
contexto do pós-caminho.

A filosofia moderna rompe com qualquer influência teológica e também com 
qualquer representação metafísica; busca-se uma afirmação do sujeito racional 
como modelo do homem autônomo. Kant (1989), grande representante desta 
geração de filósofos, combaterá a representação transcendente na mesma medida, 
fazendo com que o indivíduo legisle por ele mesmo e seja capaz de se submeter à 
própria ordenação.

A filosofia transcendental é a capacidade do sujeito-determinado 
de constituir a si mesmo como um dado na intuição, através do 
complexo sistemático das ideias que, a priori, tornam a completa 
determinação do sujeito como objeto (a sua existência) em um 
problema. Quer dizer, fazer a si mesmo. (KANT, 1989, p. 31)

Assim, observa-se a irrupção do sujeito que se reinventa tendo como modelo 
a si próprio, sob o imperativo de fazer a si mesmo. Ancora-se na urgência de 
um espírito de liberdade capaz de arrancá-lo das amarras de justificação 
extraterritoriais – concebendo como jurisdição a imanência de seu projeto –, 
rompendo com a larga tradição. Assinala Lima Vaz (2002, p. 16), com imenso 
repertório sobre a virada da modernidade, que “o social mostra-se como o lugar 
de realização efetiva do postulado fundamental da autonomia, sobre o qual 
repousa a concepção moderna do indivíduo”. 

Ou seja, o espaço público volta à baila como arena de realização do homem 
moderno, lugar propício à [re]construção da identidade e à [re]afirmação da pessoa. 
Pois, conhecendo-se a si o homem será capaz de criar um ambiente promissor à 
sua morada; o status quo do indivíduo se politiza na tentativa de participar da nova 
organização do mundo, agora inventada sob o escudo de sua inteligência. 
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A revolução Francesa, como vimos, aporta esse lugar novo, no qual o homem 
racional dará forma a uma nova estrutura de organização funcionalizada pelo 
destino apregoado pela própria razão. No entanto, a nova ordem social se afirma 
por meio do dogmatismo científico e ao mesmo tempo político, valorizando-se 
a experiência como forma de passagem do mundo metafísico para o imanente. 
Vigoram-se as especulações sob o prisma da irrestrita capacidade de se prever os 
meandros da teoria positiva. O conhecimento vertido a Deus é agora direcionando 
a pessoa mesma, na busca pelo fundamento da racionalidade.

É crível que o espírito da modernidade traz consigo a valorização da pessoa, 
culminada na explosão das Luzes, onde se ratifica o completo distanciamento (e até 
negação) da tradição. A expressão socrática “conhece-te a ti mesmo” é sobreposta 
no século XVIII, aduzindo ao autoconhecimento como forma de se vir novo para 
um mundo novo, ou melhor, de se descobrir novo para descobrir um mundo novo. 
A mudança é operada na capacidade do sujeito de se tornar a fonte de sua própria 
inspiração, seja em que área for do conhecimento. Há um movimento dialético: o 
conhecimento de si possibilitará o conhecimento do mundo e vice-versa.

Kant (1989) defenderá que a autonomia supramencionada deve estar calcada 
na autoinvestigação, isto é, na própria razão humana, pautada pelas capacidades 
naturais do homem, acessível como verdade. Ocorre uma secularização da 
filosofia na medida em que o recuso ao divino ou da coisa mesma se espraia 
no autoconhecimento – única instância de legitimação da ação. O cume de 
argumentação do Filósofo é quando ousa dizer qual resposta a filosofia deve dar:

Que posso saber? Que devo fazer? Que me é permitido esperar? 
Que é o homem? A metafísica responde à primeira questão, a 
moral a segunda, a religião a terceira, e a antropologia a quarta. 
Fundamentalmente, entretanto, podemos considerar tudo 
isso como antropologia, porque as três primeiras perguntas se 
relacionam com a última. (KANT, 2004, p. 538).

Apresenta-se dessa maneira, que a absoluta centralização do sujeito na era 
moderna; tudo gira em torno dele e para ele, figurando ao mesmo tempo como 
criador e criatura. Ora, todas as questões, embora partam de diferentes estruturas 
de saberes, estão articuladas pela figura do homem. E como se emerge esse 
homem autônomo do plano jurídico do Estado moderno?
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De inspiração contratualista, o indivíduo é encarado como centro da vida 
social a partir de um duplo aspecto: da liberdade e do Estado; o que se tornará 
paradoxal, porque será o Estado a conferir e garantir esta liberdade e, ao mesmo 
tempo, a limitá-la. No entanto, será sob o distintivo da liberdade que o homem 
poderá formular as cláusulas do contrato que o institui na sociedade. Há uma 
imanência do sujeito, uma vez que é portador dos direitos naturais, submisso à 
vontade geral, fortaleza do Estado e portador, por sua vez, dos direitos positivos.

Deriva-se desse ideal libertário a igualdade, como garantidora da supressão de 
privilégios, tendo em vista que o gozo da liberdade supõe a isonomia social. Vale 
aqui resgatar Trindade (2011) quando afirma que:

Se a ideia de privilégio não pode ser acolhida pela razão, há que se 
constituir uma sociedade construída por indivíduos livres e iguais, 
cidadãos (não súditos), todos sujeitos de direitos, submetidos a leis 
comuns, para todos, clamando a nação a soberania para si, não 
mais a um monarca detentor de poder absoluto. (TRINDADE, 
2011, p. 38).

É justamente na figura da pessoa autônoma de direito que se transformará o 
Estado absoluto em Estado de direito, eclodindo paradoxalmente a subordinação 
do ser humano. Será o Estado moderno o grande benfeitor do indivíduo na 
medida em que buscará benfazer todas as suas necessidades. Assim, ocorre 
um fenômeno sem precedentes na história: o homem autônomo, possuidor de 
um eu-genuíno, funda o Estado de direito para protegê-lo, mas se torna refém 
desse Estado à medida que será apenas neste lugar de reconhecimento que ele 
encontrará sua identidade.

Estamos a nosso ver de uma importante questão que se serve para aclarar a 
crítica arendtiana, o ideal de cidadania e todo o percurso feito até aqui. Qual 
seja do homem inventado pelo homem e rendido pelo mesmo homem. Há um 
movimento cíclico de criação, fundação e opressão. O que poderia ser a estrutura 
de emancipação do sujeito se torna o presságio do caos. Tal ignomínia está 
fundada na expectativa de um Estado democrático de representação, no qual a 
minoria decide pela maioria com ampla legitimação.

Os direitos humanos não escapam a tal conflito: por um lado estão fadados ao 
reconhecimento do Estado da minoria para maioria; por outro, é aturdido pelo 
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povo, em movimento inverso, da maioria para minoria. Nessa queda de braços 
sai vitoriosa a minoria, pois governa sob a fortaleza da vontade de todos. Nem o 
advento das revoluções foi capaz de garantir uma ordem social coletiva rompendo 
com a opressão da representação, eles escolheram sua classe de representação, 
elegeram o burguês. 

Temos o ideal do indivíduo moderno: livre e preso, autônomo e comprometido, 
homem e cidadão. Nessa intrincada teia emaranhou-se o espaço público: palco da 
glória e do fracasso. Como, nesse contexto, apontar caminhos para a emancipação 
do sujeito?

Esse somente poderá triunfar na passagem da resistência à despolitização e da 
colonização das consciências à reinvenção da política e da democracia, enquanto 
processo e construção coletiva. Aduz Capella (1998):

A utopia é compreensível no movimento revolucionário. Este 
foi, sobretudo, um movimento dos subjugados: percebendo 
a injustiça, buscavam seu completo e definitivo final, e isso é 
utopia, que é preciso repelir, porque a emancipação social só 
pode recorrer a um processo de materialização se os indivíduos 
aprendem a viver sem seguranças metafísicas. Mas repelindo 
também a acusação de utopia que lhe fazem ao movimento 
emancipatório, quem busca que o mundo social não mude: nesse 
caso se qualifica de utopia a possibilidade mesma da mudança. 
(CAPELLA, 1998, p. 198)

Não defendemos a não autonomia do sujeito. Pelo contrário, esta deverá pautar-
se no instrumental da razão para alcançar o ideal emancipatório que se traduz 
na reestruturação do espaço público, reduzindo a indiferença do liberalismo e 
aumentando a ideologia bidimensional da redistribuição e do reconhecimento, 
para podermos refundar a noção de direitos humanos e cidadania.

Depreende-se que a cidadania e os direitos humanos expressam-se 
num construído que não cessa de recomeçar, já que não se findam 
no direito posto. O positivado retrata a aspiração ou necessidade 
premente em um dado momento e em determinado contexto. 
Contudo, as aspirações e as necessidades sociais renovam-se na 
dinâmica da vida, no fazer histórico, no devir permanente e 
incerto (RODRIGUES, apud CORRÊA 2011, p. 289-290).
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Nesse espírito, temos a maleabilidade dos direitos humanos sem olvidar de sua 
universalidade, combinamos seus extremos e constituímos o pilar da cidadania 
não no reconhecimento formal do Estado, mas na própria fundação da pessoa, 
enquanto partícipe de um grupo social, a partir da inspiração utópica de cada 
época. Com grande capacidade de síntese, Douzinas (2009) arremata que,

se os direitos humanos transformam-se no mito concretizado das 
sociedades pós-modernas, este é um mito concretizado apenas nas 
energias dos que sofrem violações em maior e menor grau nas mãos 
dos poderes que proclamam seu triunfo. Os direitos humanos 
representam o princípio negativo no coração do imaginário social. 
O fim dos direitos humanos, assim como o fim do Direito Natural, 
é a promessa do ainda não, da indeterminação da autocriação 
existencial diante do medo da incerteza e das certeza inautênticas 
do presente. Quando os apologistas do pragmatismo proclamam 
o fim da ideologia, da história ou da utopia, eles não assinalam o 
triunfo dos direitos humanos; ao contrário, eles colocam um fim 
nos direitos humanos. O fim dos direitos humanos chega quando 
eles perdem seu fim utópico. (DOUZINAS, 2009, p. 384).

7. novos desafios: a inclusão da realidade socioam-
biental e plural  

As reflexões precedentes possibilitaram a vinculação entre o processo de 
emancipação e a atuação cidadã e coletiva, como forma de superação de uma 
compreensão dos direitos humanos como vinculados à perspectiva normativa e 
estatal, marcada pela abstração.  No entanto, ao tratarmos da emancipação em 
uma realidade plural e marcada por novas realidades, como a socioambiental, 
percebe-se como a plataforma dos direitos humanos, base para esse processo de 
emancipação, alcança um novo patamar de atualização e reinvenção continuada, 
sendo esta uma das características para que o projeto dos direitos humanos, como 
um projeto de sociedade, apresentado em Pinto e Costa (2013), continue sendo 
um referencial utópico para o estabelecimento de novas relações e possibilidades 
na sociedade.

Nas últimas décadas, a sociedade mundial se deparou com uma nova 
realidade: a socioambiental. Frente a algumas consequências desastrosas da ação 
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do homem sobre a natureza, percebeu-se mais claramente limites dessa atuação 
sobre a natureza, limites do “domínio” sobre a natureza. E diante dos riscos 
ambientais vividos pela sociedade mundial, pela primeira vez, afirmou-se o 
direito das gerações futuras, e o direito a terem boas condições para estar e viver 
no mundo; como estabelecido no Relatório Brundtland “Our Common Future” 
(Nosso Futuro Comum), apresentado em 1987. 

Ora, a inclusão da realidade socioambiental no projeto emancipatório dos 
direitos humanos evidencia a abertura do processo de construção desse projeto, 
mas também sua pluralidade. Neste sentido, se os direitos humanos foram 
apontados como uma construção política, percebe-se com a pluralidade desses 
direitos que não podem se vincular a um único projeto de sociedade, como o 
liberal e o socialista, bases para as construções, de um lado, dos direitos civis e 
políticos, e de outro, dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

As diferentes perspectivas políticas levaram a visões dicotômicas dos direitos 
humanos, que expressavam não um projeto unívoco, mas um projeto marcado 
por ambiguidades. Na busca de superação dessas dicotomias chegou-se à 
afirmação de princípios como a indivisibilidade e a interdependência entre os 
direitos humanos, expressos no § 5º da Declaração de Viena, em 1993.  

Com a superação da compreensão dualista dos direitos humanos chegava-
se também à possibilidade de superação da abstração desses direitos, apontada 
por Marx e Hannah Arendt, e a uma compreensão ampla e plural dos direitos 
humanos. Dessa forma, a plataforma dos direitos humanos, considerada sob o 
prisma da pluralidade, permite compreende-los sob esse enfoque da interligação 
entre os direitos civis e políticos com os direitos econômicos, sociais, culturais e 
socioambientais. 

Outro aspecto de ampliação da realidade dos direitos humanos face a algumas 
reflexões teóricas precedentes está relacionado ao campo de implementação ou de 
efetivação dos direitos humanos; e novamente a realidade socioambiental aparece 
como um elemento que favorece uma nova compreensão em torno dessa relação. 

Vimos, com Hannah Arendt, a crítica à efetividade dos direitos humanos 
vinculada ao pertencimento a determinado Estado ou cidadania. Da mesma 
forma, com autores como Capella e Fraser, trabalhados acima, apontou-se 
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elementos para a superação dessa vinculação dos direitos humanos ao Estado e à 
lei, ressaltando a importância da participação social e coletiva. 

Ora, neste sentido, é importante destacar ainda as reflexões de Boaventura 
de Sousa Santos, que observou a tensão entre regulação e emancipação já em 
diferentes momentos da sociedade moderna, tensão essa que marca a realidade 
não só política, mas também do saber e do direito. Ao analisar essa tensão em 
nossa realidade contemporânea, Santos (2005) aponta a pluralidade de saberes, 
de poderes e de direitos, o que o levará a defender a desvinculação do saber com 
a ciência, do poder com a representação liberal e do direito com o Estado.  

Essa pluralidade de saberes, de poderes e de direitos na sociedade permite 
afirmar que a realização e efetivação dos direitos humanos não está vinculada 
somente ao âmbito do Estado, pois não existiria implementação desses direitos 
sem uma sociedade plural e participativa. Seguindo essa linha de uma realidade 
plural, também André-Jean Arnaud e Dulce (2000) vão destacar o pluralismo 
jurídico, inclusive para a construção de um “campo jurídico comum”, que 
implicaria um processo de construção “interdisciplinar”; o que seria válido 
também para a realidade dos direitos humanos. 

Ao destacarmos essa perspectiva plural dos direitos humanos, é possível 
perceber que a realidade socioambiental é a que melhor retrata essa pluralidade; 
não só por sua complexidade, mas também por ficar melhor evidenciado, para o 
conjunto da sociedade, que não é possível a implementação e defesa do direito ao 
meio ambiente somente pela via da estrutura estatal e sem a participação direta 
da sociedade civil através de suas instituições coletivas e ações individuais em 
prol do meio ambiente e, portanto, dos direitos humanos.

É exatamente essa a realidade que levará Enrique Leff (2000) a defender 
uma Epistemologia Ambiental que ultrapasse a dimensão do conhecimento 
interdisciplinar e que se afirme como um “diálogo de saberes”, um diálogo que 
envolve novas dimensões radicalmente novas, aportadas por novos atores sociais. 

8. conclusões

Seguindo a proposta apresentada na introdução, de retomar algumas 
construções teóricas em torno dos direitos humanos, em vistas a identificar 
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as possibilidades dessas construções e dos direitos humanos para um projeto 
emancipatório de sociedade; partimos, como proposto, da análise das reflexões 
de Hannah Arendt sobre os direitos humanos, estabelecidas em Origens do 
Totalitarismo, para, analisando suas análises críticas, apontar e desconstruir uma 
compreensão desses direitos como vinculados à ação estatal. 

A partir dessa desconstrução, pode-se perceber a forte crítica apresentada por 
Hannah Arendt aos direitos humanos, de certa forma, norteada pela explicitação 
anterior de Marx da abstração desses direitos e de um homem universal. As 
realidades concretas analisadas por estes autores apontam os limites do referencial 
normativo e abstrato dos direitos humanos.

A partir daí, buscando reconstruir o processo de construção dos direitos 
humanos enquanto uma plataforma emancipatória, apresentamos algumas 
reflexões de teóricos como Capella e Fraser, indicando elementos para a superação 
da vinculação dos direitos humanos ao Estado e à lei; o que seria possibilitado 
pela participação social e coletiva, bases para um processo de construção mais 
amplo e plural.   

Por fim, analisando elementos desse processo de construção dos direitos 
humanos pela sociedade, ressaltamos a importância e a possibilidade de abertura 
desse método para novas realidades que venham a ser compreendidas como 
fundamentais para o ser humano e para a sociedade, destacando a inclusão da 
realidade socioambiental na plataforma aberta e plural dos direitos humanos.

Pôde-se afirmar enfim, a relevância da realidade socioambiental para uma 
nova compreensão do processo de efetivação dos direitos humanos: que o locus 
de construção e de fortalecimento dos direitos humanos enquanto um projeto 
de sociedade não poderia ser outro que a própria sociedade, marcada por sua 
pluralidade e incluindo também a realidade estatal, mas não se limitando a ela.

A amplitude do potencial emancipatório dos direitos humanos enquanto 
um projeto de sociedade será viabilizada por reflexões que valorizavam a 
tensão e a pluralidade na sociedade, bem como as referências a metodologias 
interdisciplinares, para finalmente chegarmos à defesa de uma construção social, 
política e de saberes que valoriza atores sociais antes ocultados; atores e realidades 
que ressaltam a perspectiva plural de nossas sociedades, articulando os direitos 
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humanos com uma nova realidade, não só a partir do homem, mas de todos os 
seres e de toda a natureza, em uma integração plural e socioambiental; o que 
nos reporta a uma atualização e ampliação de nossas utopias para um processo 
efetivamente emancipatório. 
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Resumo

O presente artigo visa discutir o conceito de pessoa com deficiência trazida 
pela Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência a partir de uma 
análise da definição jurídica de pessoa, buscando demonstrar que o conceito do 
normativo internacional enfoca o reconhecimento e valorização da diversidade. 
Pretende-se apontar o papel norteador do princípio da dignidade da pessoa 
humana no estabelecimento de um conceito de pessoa com deficiência que tenha 
por escopo enfatizar a dignidade humana como elemento que nos torna iguais e 
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possibilita valorizar a diversidade e reconhecimento do outro, promovendo uma 
efetiva inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.  

Palavras-chave

Dignidade humana; Pessoa com deficiência; Reconhecimento.

Abstract 

The present article want to discuss the concepto of person with disability 
in UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities beginning with a 
analysis about the legal definition of the person searching to demonstrate that 
concept from Convention focuses on recognition and promotion of the diversity. 
Besides, it intends to point to the role guide of the principle of the dignity of the 
human person in the stablishment of a definition of the person with disability 
that emphasizes the human dignity with point that become us equals and create 
the possibility to worthy the diversity and recognition of the other, promoting a 
concrete inclusion of the person with disability in the society. 

Key words

Human dignity; Person with disability; Recognition.

1. introdução

Os desafios que se põe perante as sociedades multiculturais revelam, de início, 
certa incapacidade dos indivíduos em conviver com as diferenças. Isso faz com 
que o respeito igualdade e o princípio do reconhecimento da diferença sejam 
metas necessárias para a construção de uma sociedade na qual efetivamente todos 
sejam aceitos e valorizados.

A dignidade da pessoa humana, assunto essencial neste estudo, traz consigo 
um comando fundamental em relação ao princípio da isonomia: TODOS os 
seres humanos têm igual dignidade, têm igual valor.

Durante muito tempo, a energia emancipatória teórica teve o princípio da 
igualdade subjacente. Desta maneira, enquanto havia uma luta intensa pela 
igualdade, ocorria, ao mesmo tempo, um recrudecimento da capacidade de 
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convivência com o diferente. Em outras palavras, emancipar era ser igual, mesmo 
que isso fosse à custa da dissolução da identidade ou das diferenças. 

Contudo, verifica-se no último quartel do século XX e neste começo do 
século XXI que a igualdade pura e simples não resolve problemas de exclusão e 
mesmo de desigualdade. Pode-se citar, por exemplo, questões ligadas ao racismo 
e sexismo que tocam no princípio do reconhecimento das diferenças. 

Então, diante da urgente necessidade social, as Nações Unidas a criar a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Este arcabouço 
normativo traz inúmeros conceitos e diretrizes cujo objetivo é garantir da 
dignidade da pessoa com deficiência a partir da conjunção do princípio da 
igualdade com o princípio do reconhecimento das diferenças. Destarte, ao fazer 
a análise do texto convencional, ressalta-se a fundamentalidade dos direitos nele 
trazidos, já que a Convenção foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro 
com equivalência de Emenda Constitucional, além de se destacar a acertada 
definição de pessoa com deficiência trazida em seu Artigo 1.

No presente artigo pretende-se discutir o conceito de pessoa com deficiência 
a partir da definição jurídica de pessoa e do reconhecimento da igual dignidade 
de todos os seres humanos.

A proposta é mostrar, sobretudo, que a diversidade é exteriorização da 
humanidade e, portanto, reconhecer, aceitar e valorizar as diferenças significa 
prestigiar a dignidade humana, que é o valor fundante de nosso ordenamento 
jurídico.

2. conceito jurídico de pessoa

A importância da pessoa não é algo que sempre existiu de forma definitiva e 
acabada em nossa cultura. Na verdade, ela figura como uma descoberta paulatina 
(STORK; ECHEVARRÍA, 2005, p. 81)

O conceito de pessoa, portanto, ecoa em diversos campos das ciências 
humanas, refletindo a importância que o tema tem para o tratamento das 
questões afetas a esses diversos campos do saber. 
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Daí, a definição do termo “pessoa” ser de capital importância, necessitando 
esforços com o desiderato de estabelecer um conceito que reflita, o mais próximo 
possível, a realidade que o vocábulo evoca. 

Segundo José Alfredo de Oliveira Baracho (2008, p. 624), “Entre os conceitos 
de ‘pessoa’ e direitos humanos existe uma relação íntima, que não de pode definir a 
um sem o outro” o que demonstra a importância da correta compreensão do tema, 
sobretudo quando a temática é a proteção dos direitos fundamentais e o respeito 
à dignidade da pessoa humana.

No presente tópico abordaremos o conceito de pessoa e sua distinção para 
com a ideia de personalidade. 

Steven Gifis, na obra Barron’s Dictionary of Legal Terms, assevera que o termo 
pessoa, na lei, consiste em um indivíduo ou grupo possuidor de certos direitos e 
responsabilidades (GIFIS, 1998, p. 355). 

 De Plácido e Silva (2007, p. 1038), por seu turno, traz que:

PESSOA. Derivado do latim persona, no sentido técnico jurídico, 
exprime ou designa todo ser, capaz ou suscetível de direitos e 
obrigações.

Praticamente é o ser, a que se reconhece aptidão legal para ser 
sujeito de direitos, no que se difere da coisa, tida sempre como o 
objeto de uma relação jurídica. 

Note-se que a proposta de Gifis aponta para o fato de que pessoa abarca tanto 
indivíduos como agrupamentos sociais, sendo que De Plácido e Silva afirma que, 
no sentido técnico, o vocábulo aponta para a designação de todo o ser que seja 
capaz ou suscetível de direitos e obrigações. 

A noção, portanto, aponta para um ser ou entidade capaz de direitos e 
obrigações, mesmo que não tenha existência individual física, já que, para fins 
jurídicos, é a capacidade de possuir direitos e obrigações que impõe a definição 
de pessoa.  

Essa ideia é agasalha no Merriam-Webster’s Dictionary of Law (1996, p. 362), 
que se refere a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações o elemento 
qualificador de um ser ou entidade como pessoa. 
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As definições trazidas aqui parecem apontar para o fato de que pessoa é 
elemento distinto da ideia de ser e do conceito de entidade. 

Etimologicamente o vocábulo “pessoa” tem raiz no latim persona e no termo 
grego prosopon, apontando Abbagnano (2007, p. 888) que significa “No sentido 
mais comum do termo, o homem em suas relações com o mundo ou consigo mesmo.” E 
assevera, ainda, Abbagnano (2007, p. 888) que “No sentido mais geral (porquanto 
essa palavra foi aplicada também a Deus), um sujeito de relações.” Para Roberto 
Francisco Daniel (2003, p. 552):

Historicamente, a expressão pessoa – persona (a princípio, uma 
palavra originária do verbo latino personare = soar através de, e do 
substantivo grego proposon que significa imagem) – era utilizada 
pelo Direito Romano para expressar aquele que, de uma certa 
forma, aparece através de uma ação, ou seja, para designar o 
agente, o sujeito, o autor de um determinado ato.

O ponto fundamental é que o termo “pessoa” aponta para um complexo de 
relações com o meio-ambiente e da pessoa consigo mesma. Ademais, pessoa não 
é sinônimo de pessoa humana. Como bem ressaltado por Abbagnano, acima 
citado, pessoa aponta para um sujeito de relações, sendo que esse sujeito poderá 
consistir em um ser humano, quando estar-se-á falando da pessoa humana ou 
em um ente jurídico (uma ficção jurídica) como as pessoas jurídicas. Conforme 
Daniel (2003, p. 552):

A palavra latina persona expressava sempre uma unidade com 
características próprias, o portador de uma individualidade , e ao 
mesmo tempo, reforçava a idéia de seu papel social, de sua inter-
relação com seu universo.

Daí a afirmação de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2006, p. 
96) para quem “É certo afirmar que pessoa é todo aquele sujeito de direitos. É aquele 
que titulariza relações jurídicas na órbita do Direito.” Ademais, adverte Farias e 
Rosenvald (2006, p. 96):

Em um primeiro raciocínio, poder-se-ía afirmar que pessoa é toda 
criatura humana. Todavia, essa idéia não é completa por excluir 
os entes morais (pessoas jurídicas), a quem a lei, também, atribui 
personalidade para praticar atos da vida civil.
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Logo, a definição mais completa aponta para a noção de que pessoa é todo 
e qualquer ente físico ou coletivo que possa figurar como sujeito de direitos e 
obrigações. 

O conceito jurídico, portanto, é mais abrangente do que o conceito socio-
lógico e filosófico, onde a pessoa é vinculada a todo o indivíduo da espécie 
humana, não havendo qualquer diferença entre homem/mulher, ser humano e 
pessoa (MEIJIDE, 2004, p. 284).

Nota-se que a ideia de pessoa é distinta do conceito de ente, que conforme 
assevera Abbagnano (2007, p. 387), pode ser entendido como “O que é, em 
qualquer dos significados existenciais de ser.”3

Também, pessoa é noção diferente da ideia de ser, conforme adverte Abbag-
nano (2007, p. 1043), apontando para dois usos fundamentais do vocábulo ser:

Preliminarmente, convém distinguir os dois usos fundamentais des-
se termo: 1º) o uso predicativo, em virtude do qual dizemos “Sócrates 
é homem”, ou “a rosa é vermelha”; 2º) o uso existencial, em virtude do 
qual dizemos “Sócrates é” (= existe) ou “a rosa é” (= existe).

O sentido jurídico para o termo pessoa visa conferir um caráter de sujeito de 
direitos e obrigações, capacitando a pessoa a figurar no pólo ativo ou passivo de 
relações jurídicas. Não se trata de afirmar uma existência, ou um ser-em-si, ser 
da essência, tampouco um ser-para-si ou o ser fenomenológico. A ideia evoca, na 
verdade, a característica básica de ser sujeito de direitos e obrigações. 

Daí afirmar Jorge Joaquín Llambias (1995, p. 245) que “El derecho designa con 
la palabra ‘persona’ a todo ente dotado de la aptitud para adquir derechos y contraer 
obligaciones.”4

Nesta ideia é importante salientar que ser sujeito de direitos e obrigações não 
significa o ser necessariamente pessoa humana, pois, consoante adverte Tércio 

3 Abbagnano (2007, p. 387) faz referência ao vocábulo entidade, afirmando que “Na lógica 
contemporânea esse termo é empregado para indicar todo objeto cujo status existencial possa 
ser definido, ou então, como também se diz, todo objeto a respeito do qual o uso lingüístico 
comporte um ‘compromisso ontológico’.” 

4 No mesmo sentido: Maria Helena Diniz (2002, p. 115), Cristiano Chaves de Farias e Nelson 
Rosenvald (2006, p. 96). Hans Kelsen (2005, p. 135) afirmou que “O conceito da pessoa 
(em sentido jurídico) é outro conceito geral usado na apresentação do Direito positivo e 
intimamente relacionado aos conceitos de dever jurídico e direito jurídico.”
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Sampaio Ferraz Júnior (1996, p. 155), a tese de que somente a pessoa humana é 
sujeito de direitos e obrigações é restritiva.

A questão envolvendo o conceito de pessoa evoca a necessidade de se pensar 
em um portador de direitos e deveres (KELSEN, 2005, p. 135), o que significa 
que deve ser buscado reconhecer o algo que “tem” o dever ou o direito. Daí Kelsen 
(2005, p. 136) entender que “A pessoa é a substância jurídica à qual pertencem 
as qualidades” apontando o que o mestre vienense chamou de uma relação de 
substância e qualidade.

Por este motivo é que sujeito e pessoa podem ser vistas como noções distintas. 
Conforme pontifica Augustín Narducci (1999, p. 95):

Sujeto de derecho es todo aquel capaz de tener derechos y obligaciones 
jurídicas. El hombre, desde un punto de vista meramente biológico, es 
uno más entre los seres vivos que habitan la tierra, aunque El derecho, 
al hacer de todo hombre un sujeto de derecho, considera a aquél en la 
condición más compleja de persona, palabra esta última que designa 
a un ser dotado de libertad y, por tanto, responsable de sus actos. Por 
lo mismo, es en cuanto persona que el hombre está dotado de una 
especial dignidad.

Já Kelsen (2005, p. 137) asseverou que, “Homem é conceito da biologia e da 
fisiologia, em suma, das ciências naturais. Pessoa é um conceito da jurisprudência, 
da análise das normas jurídicas.”

Dessarte, a guisa de conclusão, o que fica evidente é que o conceito jurídico 
de pessoa fundamenta-se na possibilidade de ser sujeito de direitos e obrigações, 
razão pela qual, o conceito jurídico de pessoa abarca tanto a pessoa humana, 
quanto a pessoa jurídica.

2.1. a distinção entre pessoa e personalidade

Embora a noção de pessoa envolva o ser sujeito de direitos e obrigações, não 
se deve confundir o conceito com outra ideia que está ligada ao tema, que é o da 
personalidade. 

Pessoa e personalidade não são conceitos sinônimos, mas sim, ideias distintas, 
que apontam para abordagens de temas que, embora tenham estreitas ligações, 
não podem ser entendidas como sendo a mesma coisa. 
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Na psicologia a personalidade consiste naqueles “[...] padrões distintivos e 
característicos de pensamento, emoção e comportamento que definem o estilo pessoal 
de interação de uma pessoa com o ambiente físico e social.” (ATKINSON et al, 
2002, p. 457)

Personalidade evoca uma ideia de individualidade, de elementos capazes de 
fornecer às informações necessárias a identificação de determinado indivíduo. 
Ela propicia o conhecer certa pessoa, em razão desses traços que lhes são 
característicos, inerentes, quase que essenciais para determinar quem ela é. 

A personalidade, portanto, na psicologia é atributo da pessoa humana, 
apontando não para elementos que apresentam as características de certa pessoa 
como ser humano, mas para traços que individualizam determinada pessoa 
humana como única dentro da coletividade. 

George Herbert Mead (1977, p. 199), expoente da psicologia social, asseverou 
que “O self tem uma característica que a difere daquelas do organismo fisiológico.”5

No Direito, a ideia de personalidade tem um viés totalmente distinto. Para 
Farias e Rosenvald (2006, p. 97), “A pessoa, enquanto sujeito de direito, prende-se, 
atrela-se, inexoravelmente, a idéia de personalidade.”

Maria Helena Diniz (2002, p. 116) assevera que a personalidade está ligada 
à pessoa, sendo que ela “[...] exprime a aptidão genérica para adquirir direitos e 
contrair obrigações.” Segundo Diniz (2002, p. 116):

Deveras, sendo a pessoa natural (ser humano) ou jurídica 
(agrupamentos humanos) sujeito das relações jurídicas e a 
personalidade a possibilidade de ser sujeito, ou seja, uma aptidão a 
ele reconhecida, toda pessoa é dotada de personalidade6.

O artigo 1º do Código Civil brasileiro assevera que toda pessoa é capaz de 
direitos e deveres na ordem civil. Afirma, ainda, no artigo 2º que a personalidade 

5 Aqui Mead utiliza o vocábulo self como sinônimo de personalidade. Segundo Mead (1977, 
p. 199), “O self é algo que tem um desenvolvimento; ele não é iniciado com o nascimento, 
mas surge no processo da experiência e atividade social, isto é, desenvolve-se em um dado 
indivíduo como resultado de suas relações no processo como um todo e com outros indivíduos 
dentro daquele processo.” 

6 No mesmo sentido, Farias e Rosenvald (2006, p. 97), os quais asseveram que a personalidade 
“[...] trata-se de um atributo que permite às pessoas serem titulares de relações jurídicas, ao 
mesmo tempo em que dispõem de tutela jurídica.”
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civil da pessoa começa do nascimento com vida, ressalvando a lei os direitos do 
nascituro. 

A pessoa invoca o ser, que segundo Farias e Rosenvald (2006, p. 96) “[...] 
titulariza relações jurídicas na órbita do Direito.” Neste sentido é o teor do artigo 
30 do Código Civil argentino, que prescreve, in verbis:

“Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o 
contraer obligaciones.”

Nota-se que o Código Civil da Argentina refere-se a pessoas a todos os entes, 
o que denota a ligação do termo pessoa com a ideia de ente ou ser (LLAMBIAS, 
1997, 245). Jorge LLambias (1997, p. 246) assevera, porém, que “En el concepto 
expuesto se identifica la noción de ‘persona’ con la de cualquier ente dotado de la 
aptitud para la adquisición de derechos”, o que aponta para uma certa confusão 
entre os conceitos de pessoa e personalidade. 

Possuir aptidão para aquisição de direitos parece estar mais próxima da noção 
de personalidade do que de pessoa. Aptidão (genérica) para adquirir direitos e 
contrair obrigações é atributo da pessoa, o que significa que a pessoa, entendida 
como sujeito de direitos, possui um atributo capaz de habilitá-lo a efetivamente 
adquirir direitos e contrair obrigações. 

Rafael Garcia Rodrigues (apud FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 99) 
entende que:

[...] a personalidade não se resume à possibilidade de ser titular 
de direitos e obrigações, ou seja, ao conceito abstrato de pessoa 
próprio do ideário oitocentista, importando o reconhecimento 
de direitos que tocam somente ao ser humano, expressão de sua 
própria existência.”

Outrossim, afirma Carlos Ducci (2005, p. 111):

Los sujetos de derecho son las personas. El término persona significa 
precisamente en derecho la posibilidad de ser sujeto de una relación 
jurídica. 

Mientras la idea de personalidad implica la posibilidad de ser sujeto 
de una relación jurídica, de un derecho, cuando una persona llega a 
ser precisamente sujeto de una relación, de un derecho determinado, 
decimos que es “titular” del mismo.
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Assim, pessoa indica possibilidade de ser sujeito de uma relação jurídica, 
enquanto que a personalidade aponta para a aptidão de ser sujeito de direitos ou 
deveres em uma situação concreta qualquer.  

E a razão dessa distinção se funda justamente no fato de que não existem 
direitos sem uma pessoa, sem um sujeito que os possa titularizar. Todavia, 
considerando que os direitos são criações humanas, há que se considerar que na 
seara jurídica, é a personalidade que confere à pessoa a capacidade de figurar, 
dentro do subsistema direito, como sujeito de direitos e obrigações. 

A personalidade, portanto, indica um atributo jurídico. A pessoa implica 
em um atributo para além da mera consideração jurídica. A pessoa existe 
independentemente da existência de lei que declare tal condição. Já a 
personalidade envolve justamente um substrato jurídico que dê suporte a sua 
existência, não obstante a pessoa também atue como elemento de fundamentação 
da sua existência, pois como advertem Farias e Rosenvald (2006, p. 98), “[...] a 
personalidade é parte integrante da pessoa.” E, por este motivo é que afirmam 
(FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 99):

A personalidade jurídica, assim, é o conceito básico, elementar, 
do Direito Civil, estendendo-se a todas as pessoas, devendo ser 
vislumbrada na textura constitucional, servindo como valor 
máximo da ordem jurídica7.

Por fim, é importante salientar que personalidade não se confunde com a 
noção de capacidade. Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 
(2006, p. 99):

Conexo ao conceito de personalidade, porém sem que com ele 
se confunda, exsurge a idéia de capacidade. É que enquanto a 
personalidade tem alcance generalizante, dizendo respeito a um 

7 O direito Argentino prevê a figura da personalidade condicional (LLAMBIAS, 1997, p. 253-
254). Ou seja, “Aun en nuestro sistema legal el hecho del nacimiento tiene también trascendencia 
respecto de la personalidad adquirida anteriormente por la persona ‘por nacer’.” Baseia-se 
Llambias no artigo 74 do Código Civil argentino que prescreve que “si muriesen antes de estar 
completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieran existido.”, 
funcionando o nascimento com vida, no direito argentino, como uma condição resolutória 
da personalidade do nascituro. 
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valor jurídico reconhecido a todas os seres humanos (e elastecido 
para alcançar também agrupamentos de pessoas), dizendo respeito 
a um valor jurídico reconhecido a todas as pessoas, a capacidade 
jurídica concerne à possibilidade daqueles que são dotados de 
personalidade serem sujeitos de direito.

A capacidade evoca uma “manifestação do poder de ação implícito no conceito 
de personalidade”, consoante escólio de Teixeira de Freiras (apud DINIZ, 2002, 
p. 117), sendo a “[...] condição jurídica ou pressuposto de todos os direitos.” (DINIZ, 
2002, p. 117).

2.2. a ideia de pessoa para os direitos fundamentais

A conceituação de pessoa, para efeito de análise na seara dos direitos humanos 
ou direitos fundamentais importa em uma análise que vá para além das meras 
considerações conceituais atreladas à prática de atos da vida civil.

E isso se dá pelo fato de que no Direito Civil, a norma tem um caráter 
constitutivo da condição de pessoa física ou pessoa jurídica. Não obstante, por 
exemplo, o artigo 1º do Código Civil Brasileiro, prescrever que o nascimento com 
vida gera o surgimento automático da personalidade, o fato é que neste campo 
do Direito, o enfoque recai justamente na sistematização que o ordenamento 
jurídico dá à pessoa, com vistas a habilitá-lo para a prática dos chamados atos da 
vida civil. 

A questão é totalmente distinta quando se aborda a temática sob o prisma 
dos direitos fundamentais, já que não se fala em pessoa civil ou pessoa jurídica, 
mas sim em pessoa humana. Em outras palavras, o enfoque não parece ser na 
simples capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações na ordem civil, mas 
sim, em atributo que aponta para a essência da pessoa, a saber, o de ser pessoa 
humana. 

E a condição de pessoa humana aponta para uma condição especial do 
indivíduo, que passa a merecer proteção e consideração justamente em razão de 
sua essência humana, não bastando o simples reconhecimento legal para a prática 
de atos da vida civil, mas impõe o respeito concreto e a promoção efetiva de 
medidas que protejam a sua condição de pessoa humana. Jorge Miranda (2008, 
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p. 199), comentando o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos8 
pontifica com muita propriedade:

Dotados de razão e de consciência – eis o denominador comum a 
todos os homens em que consiste essa igualdade. Dotados de razão 
e consciência – eis o que, para além das diferenciações econômicas, 
culturais e sociais, justifica o reconhecimento, a garantia e a 
promoção dos direitos fundamentais. Dotados de razão e de 
consciência – eis por que os direitos fundamentais, ou os que estão 
no seu cerne, não podem desprender-se da consciência jurídica dos 
homens e dos povos. 

Adverte-nos, com propriedade, Roberto Francisco Daniel (2003, p. 553), com 
fundamento em Boecio que “Pessoa deve aqui designar o indivíduo, aquele que 
apresenta uma identidade única e permanentemente originária de uma natureza 
racional.” E mais (2003, p. 554):

O ser humano como pessoa se encontra em constante e consciente 
relacionamento consigo mesmo, com o outro e com o seu meio 
ambiente. Através desta relação com seu mundo, ele é capaz de 
assumir compromissos e responsabilidades, de buscar objetivos e 
interesses como também de construir seu destino na consciência 
de seu passado e de seu futuro.

A pessoa humana, portanto, relaciona-se consigo mesmo, o que não é um 
dado jurídico, mas filosófico; também é um ser relacional, o que vai além de uma 
simples declaração ou normatização legal9.

Daí afirmação de Valle Labrada Rubio (1998, p. 23) para quem:

[...] em el orden práctico, los derechos humanos, que nacen 
históricamente como derechos subjetivos de autodeterminación del 
indivíduo y del ciudadano, dan paso posteriormente a la consolidación 
de derechos de autodeterminación de entes colectivos.

Reflete Labrada Rubio (1998, p. 23) que no campo teórico considera-se que a 
titularidade ativa dos direitos humanos fundamenta-se na pessoa individual, não 

8 O dispositivo prescreve, in verbis: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e da consciência devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade.”

9 Sobre esse aspecto do relacionamento, ver DANIEL, 2003, p. 555, para quem o relacionar-se 
com os outros é que torna seres humanos em pessoa.  
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obstante a consideração de que a natureza social do indivíduo leva a necessidade 
de se considerar outros direitos necessários ao âmbito social. Porém, pontifica 
Rubio (1998, p. 24), mesmo os: 

[...] derechos humanos de titularidad colectiva lo son también em 
raź n del hombre, de su naturaleza social y del fin que justifica el ente 
colectivo que se constituye em sujeto de derechos humanos.

Esse aspecto sobressalta evidente quando no artigo 1º, 2 da Convenção 
Interamericana sobre Direitos Humanos, o chamado Pacto de San José da Costa 
Rica, verificamos que “Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.” 
(grifamos), ressaltando o caráter de pessoa humana, a quem, por esta razão é 
reconhecido o direito a sua personalidade jurídica1011.

Em suma, o que podemos concluir é que para os Direitos Fundamentais, a 
noção de pessoa aponta para um viés completamente distinto daquela noção 
desenvolvida no âmbito do Direito Civil. Embora não se afaste o caráter de 
sujeito de direitos e deveres presente no Direito Civil, o fato é que para o estudo 
dos Direitos Fundamentais à ideia de pessoa se liga o qualificativo “humana”, 
ou seja, não se trata de pessoa civil, habilitada para a prática de atos da vida 
civil, tão-somente, ou uma ficção jurídica a que chamamos de pessoa jurídica, 
mas de pessoa humana que, por esta razão, configura-se não apenas em sujeito 
de direitos e obrigações, mas na própria razão de ser da existência dos Direitos 
Fundamentais, que existem não para outorgar poderes jurídicos a alguém, mas 
para garantir proteção aos indivíduos simplesmente porque são pessoas humanas. 

10 Artigo 3º da Convenção. Pode ser extraída essa mesma ideia da Carta das Nações Unidas, 
de 1945, onde no preâmbulo se reafirma “[...] a fé nos direitos fundamentais do homem, da 
dignidade e no valor do ser humano.” A Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948  
afirma, no Preâmbulo que “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 
da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” (grifamos). Também, a Declaração Universal 
de Direitos Humanos prevê a reafirmação na fé nos direitos humanos fundamentais, na 
dignidade e no valor da pessoa humana. Ver, também: Artigo I da Convenção Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, o Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, de 2007, dentre outros.   

11 Embora não afaste a importância da personalidade jurídica, como fruto de um conceito 
jurídico, conforme já apresentado alhures, o fato é que direitos legais não podem ser 
confundidos com direitos humanos. De fato, a efetividade dos direitos humanos depende 
de seu reconhecimento no ordenamento, sobretudo porque esse reconhecimento resulta, 
consequentemente, na sua proteção institucional (Cf. LEWIS; SKUTSCH, 2001, p. 747).
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3. dignidade da pessoa humana como valor fundante 
do ordenamento jurídico

A pessoa humana está vinculada intimamente a ideia de dignidade. Con-
soante visto em tópico anterior, pessoa evoca o ser sujeito de direitos e obrigações, 
envolvendo uma afirmação da própria essência o indivíduo, expondo um caráter 
essencial que o distingue de outros seres vivos.

No presente tópico pretendemos tratar, inicialmente, do conceito de 
dignidade, fixando os parâmetros principais para a compreensão de sua definição, 
abordando as correntes que defendem, ou o caráter absoluto do princípio ou o 
relativo, buscando demonstrar que a dignidade da pessoa humana funciona, 
na verdade, como valor fundante de toda a ordem jurídica. Na segunda parte, 
abordaremos o tratamento conferido à temática no ordenamento jurídico 
brasileiro. 

3.1. conceito de dignidade da pessoa humana

Ensina Daniel Sulmasy (2007, p. 9) que a dignidade aparece como 
um importante conceito na ética. O termo é proveniente do latim dignitas 
(ABBAGNANO, 2007, p. 326), trazendo um significado de algo que é respeitável, 
nobre, que merece respeito. 

No The Cambridge Dictionary of Philosophy vemos que o vocábulo dignidade 
traduz um valor moral, um status geralmente atribuído a pessoas humanas 
(AUDI, 2006, p. 234)12, sendo que dignidade não se confunde com senso de 
dignidade, pois “pessoas podem carecer de um sendo de dignidade sem, contudo, 
perder sua dignidade humana.” (AUDI, 2006, p. 235).

Daí nota-se que a dignidade é um conceito que caminha juntamente com a 
ideia de pessoa humana, pois, conforme adverte Sulmasy, o vocábulo dignidade 
é utilizado de maneira frequente nos documentos internacionais de proteção dos 
Direitos Humanos, levando a conclusão de que a ideia de Direitos Humanos 
depende da noção de dignidade humana (SULMASY, 2007, p. 9).

12 No mesmo sentido, MORAES, 1998, p. 60, acrescentando que a dignidade pode ser 
compreendida como um valor espiritual também. (Cf. MALPAS, 2007, p. 19)
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Isso porque a dignidade, sendo um valor (seja espiritual ou moral, ou ambos), 
“[...] se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável 
da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito das demais pessoas.” 
(MORAES, 1998, p. 60). Ou, nas palavras de Jeff Malpas, “A questão da dignidade 
é certamente inseparável da questão do que é ser humano.” (MALPAS, 2007, p. 19).  

Recorrendo as palavras de Paulo Bonavides, ao prefaciar a excepcional obra 
de Ingo Wolfgang Sarlet, denominada Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988 (2009, p. 9), tem-se que:

O princípio da dignidade da pessoa humana como princípio 
fundamental na consciência, na vida e na práxis dos que exercitam a 
governação e dos que, enquanto entes da cidadania, são do mesmo 
passo titulares e destinatários da ação de governo, representa uma 
exigência e imperativo de elevação institucional e de melhoria 
qualitativa das bases do regime.

E, neste contexto, como bem pondera Ingo Sarlet (2009, p. 28), a vinculação 
entre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais constitui-se 
em uma das premissas basilares que está subjacente ao direito constitucional 
contemporâneo13. 

É preciso, porém, compreender que a ideia de pessoa e sua dignidade não 
consegue reunir um consenso, havendo basicamente duas tendências, descritas 
por Rubio (1998, p. 136) da seguinte forma:

[...] aquellas que participan de una concepción metafísica de la persona 
humana, sea trascendente o inmanente; y aquellas que, al margen de 
la metafísica, participan de una  epistemologia relativista y que, desde 
el empirismo, el positivismo, el existencialismo, el materialismo o el 
utilitarismo concluyen en un concepto subjetivo y circunstancial de 
dignidad de la persona humana. 

13 Segundo Sarlet (2009, p. 34), “Para a afirmação da idéia de dignidade humana, foi 
especialmente preciosa a contribuição do espanhol Francisco de Vitória, quando, no século 
XVI, no limiar da expansão colonial espanhola, sustentou, relativamente ao processo de 
aniquilação, exploração e escravização dos habitantes dos índios e baseado no pensamento 
estóico e cristão, que os indígenas, em função do direito natural e de sua natureza humana – e 
não pelo fato de serem cristãos, católicos ou protestantes – eram em princípio livres e iguais, 
devendo ser respeitados como sujeitos de direitos.”
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Uma perspectiva absolutista, como a defendida por Rubio (1998, p. 136) 
postula que as concepções metafísicas indicam a essência da pessoa humana 
como algo absoluto, fato que todo o conceito de dignidade da pessoa humana 
deve observar. Criticando uma posição relativista, afirma Rubio (1998, p. 136) 
que:

La diferencia fundamental consiste em que desde esta perspectiva se 
puede decir que la existencia se impone a las circunstancias, mientras 
que desde la perspectiva relativista las circunstancias se imponen a la 
existencia e la persona humana.

Na perspectiva absolutista, o fato de que a existência do ser humano é 
considerada um fim em si mesmo e não um instrumento impõe a consideração 
da dignidade com um princípio absoluto (RUBIO, 1998, p. 137). Para Edinês 
Maria Sormani Garcia e Carla Roberta Fontes Cardoso (2003, p. 154), 

“[...] o princípio da Dignidade da Pessoa Humana consolida a 
força dos direitos fundamentais e a proteção do homem desde 
o direito à vida, tendo este último o direito de ser tratado pelos 
semelhantes como pessoa humana.” 

Fundamentam Garcia e Cardoso (2003, p. 155) na alegação de que Kant 
afirmou que o homem é um ser em si mesmo e, por este motivo, possui valor 
absoluto. 

Todavia, considerando a perspectiva relativista, constata-se que a noção de 
dignidade da pessoa humana provém das contingências que cercam o fato da 
existência (RUBIO, 1998, p. 136). Logo, consideradas as contingências e outros 
elementos relativos a determinado contexto, é que o direito positivo faz as escolhas 
sobre qual vida protege, pois “La protección del derecho a la vida dependerá de la 
circunstancia que en cada momento se considere prioritaria.” (RUBIO, 1998, p. 136).

Segundo Alexy (apud TAVARES, 2003, p. 20), a dignidade não pode ser 
compreendida como um princípio absoluto seja considerando a sob o viés de bens 
coletivos ou a direitos individuais, pois, no primeiro caso, as normas de direitos 
fundamentais não poderiam fixar qualquer limite jurídico, já que, onde exista um 
princípio absoluto não poderiam haver direitos fundamentais e, no segundo caso, ou 
seja, a dignidade como princípio absoluto nos direitos individuais, haveria a condução 
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à conclusão de que, em caso de colisão, não haveria como resolver a questão, já que 
todos os direitos individuais são absolutos, o que é naturalmente contraditório.

Mendes, Coelho e Branco (2007, p. 140) partem de uma ideia metafísica, 
na qual a pessoa é “[...] singularidade, intencionalidade, liberdade, inovação e 
transcendência.” Anotam que (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 140):

[...] é sob essa concepção metafísica do ser humano que reputamos 
adequado analisar a dignidade da pessoa humana como um dos 
princípios – desde logo considerado de valor pré-constituinte e de 
hierarquia supraconstitucional – em que se fundamenta a Repú-
blica do Brasil, nos termos do art. 1º da Carta Política de 1988.

A dignidade da pessoa humana, portanto, não se afigura como um princípio 
absoluto. De fato, haveria problemas em considerá-lo como tal, não do aspecto 
da fundamentação, ou seja, da validade do princípio, mas da ótica da aplicação. 

Em outras palavras, o que verificamos é que a discussão sobre a consideração 
do princípio da dignidade da pessoa humana como absoluto ou relativo não se 
refere à fundamentação do princípio, a saber, as considerações pertinentes à sua 
validade. O problema reside na sua aplicação, analisando a questão sob o enfoque 
da colisão de princípios. 

E isso ocorre justamente pela consideração da dignidade como um fundamen-
to do ordenamento jurídico, conforme entende Jorge Miranda (2008, p. 197):

A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de 
concordância prática de direitos fundamentais. E ela repousa na 
dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que faz da 
pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado.

Por outro lado, considerando as duas dimensões da pessoa humana descritas 
por Roberto Francisco Daniel (2003, p. 560), a saber, a personalidade e a 
interpersonalidade, nota-se que o indivíduo possui um lado individual, íntimo, 
inacessível a o outro, mas, também tem um lado social, realizando-se nas relações 
pessoas, na convivência com o outro. 

Este aspecto relacional do ser humano torna impossível considerar o princípio 
da dignidade da pessoa humana, sob o viés da aplicação, um princípio absoluto. 
O vocábulo “pessoa humana” não é um conceito normativo, mas é descritivo 
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de uma realidade que não pode ser afastada por mecanismos argumentativos, 
não significando, porém, que não possa ser harmonizado quando considerada a 
pessoa como um ser relacional e social.

Para Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 135):

Com efeito, em se considerando a perspectiva dúplice da dignidade 
como elemento limitador e integrante (protetivo) dos direitos 
fundamentais, não nos parece – pelo menos em nível teórico e em 
caráter por ora meramente especulativo – desarrazoado indagar, 
se, para assegurar a dignidade e os direitos fundamentais de uma 
determinada pessoa (ou grupo de pessoas) não se acaba, por vezes, 
afetando (limitando) a dignidade de outra pessoa.

E, seguindo este raciocínio é que Sarlet (2009, p. 135) pontifica dizendo que 
a discussão deve se pautar até que ponto a dignidade da pessoa, considerada a sua 
condição de princípio e direito fundamental, pode ser tida por absoluta. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 139) aponta para uma solução quando 
preleciona que:

Sendo todas as pessoas iguais em dignidade (embora não se 
portem de modo igualmente digno) e existindo, portanto, um 
dever de respeito recíproco (de cada pessoa) da dignidade alheia 
(para além do dever de respeito e proteção do poder público e da 
sociedade), poder-se-á imaginar a hipótese de um conflito direto 
entre as dignidades de pessoas diversas, impondo-se – também 
nestes casos – o estabelecimento de uma concordância prática 
(ou harmonização), que necessariamente implica a hierarquização 
(conforme sustenta Juarez de Freitas) ou a ponderação (conforme 
prefere Alexy) dos bens em rota conflitiva.

Assim, o caráter relativo do princípio da dignidade da pessoa humana 
decorre justamente do fato de que a dignidade é elemento atribuível a uma 
determinada individualidade, razão por que, as pessoas humanas, no seu aspecto 
relacional, acabam por irradiar, em suas relações, a sua dignidade inerente, o que 
naturalmente conduzirá a colisões entre elas. 

Neste ponto, afirmam Mendes, Coelho e Branco (2007, p. 142):

[...] se bem entendemos, a dignidade da pessoa humana, porque 
sobreposta a todos os bens, valores ou princípios constitucionais, 
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em nenhuma hipótese é suscetível de confrontar-se com eles, mas 
tão-somente consigo mesma, naqueles casos-limite em que dois ou 
mais indivíduos – ontologicamente dotados de igual dignidade – 
entrem em conflitos capazes de causar lesões mútuas a esse valor 
supremo.

Esta posição fornece elemento ímpar para a análise do tema, sobretudo porque 
restringe a análise a eventuais colisões entre dignidades, elevando o princípio a 
uma posição metajurídica, coadunando-a com a ideia de que a dignidade é um 
valor básico, conforme alertou Pérez Luño (Apud TAVARES, 2003, p. 26).

Por este motivo é que Sarlet (2009, p. 137) assevera que considerar a dignidade 
da pessoa humana como bem jurídico absoluto gera problemas quando da 
aplicação do referido princípio nas relações sociais, embora a consideração 
da dignidade como princípio absoluto constitua-se em posição da maioria da 
doutrina e da jurisprudência. 

Diante dessas considerações, nos parece adequado analisar a dignidade da 
pessoa humana não sob a ótica que a compreende como um princípio absoluto 
ou relativo. 

A dignidade, sendo um princípio, é ponderável e, por isso, não pode ser 
absoluto. Contudo, a dignidade não pode ser um princípio relativo (pelo menos 
no entendimento tradicional), na medida em que ela está atrelada ao conceito 
de pessoa humana, que detém caráter absoluto, já que ela é ideia descritiva e 
normativa. 

É preciso compreender a dignidade da pessoa humana como um princípio 
fundante do ordenamento jurídico e isso fica claro quando se considera que “A 
dignidade da pessoa humana considera o homem como ‘ser em si mesmo’ e não como 
‘ instrumento para alguma coisa.” (TAVARES, 2003, p. 18). 

E, neste sentido, não pode haver atribuição de um caráter absoluto ou relativo 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que tal situação volta o foco 
para a discussão de ponto não essencial para a compreensão do tema. Dignidade 
é princípio, podendo ser ponderado; é também regra, na esteira do que defende 
Alexy (TAVARES, 2003, p. 24), sobretudo porque no caso concreto é possível 
verificar se ela está sendo violada ou não.

Contudo, é na consideração da dignidade da pessoa humana como valor 
de hierarquia supraconstitucional, de caráter fundamentador do ordenamento 
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jurídico é que o foco da discussão ganha relevância, sobretudo pelo fato 
de que deixa clara que a ponderação de dignidades é possível, justamente 
por envolver, em última ratio, colisão entre pessoas (e suas dignidades). 
Possibilita, também, compreender que a dignidade da pessoa humana não 
colide com outros direitos fundamentais, pois a ponderação entre princípios 
deve considerar, prima facie, a natureza do bem envolvido e, neste ponto, 
somente a dignidade de uma determinada pessoa humana, considerada as 
contingências e outros elementos contextuais, é que pode afastar a dignidade 
de outra pessoa concreta14.  

Reforçando esse aspecto da dignidade com valor, assevera Francisco Fer-
nandez Segado (2006, p. 8) que “‘Dignidad’ (würde) es un abstracto del adjectivo 
‘valor’ (wert) y significa, originariamente, la materialización de un valor”, 
apontando Segado para o fato que a pessoa humana é o valor supremo a ser 
levado em consideração (Cf. CARVALHO, 2009, p. 675). Ademais, a ideia da 
dignidade da pessoa humana como valor fundante da ordem jurídica coaduna-se 
com o entendimento de que a pessoa precede o ordenamento jurídico (SEGADO, 
2006, p. 10)15. Logo:

El precepto supone la consagración de la persona y de su dignidad no 
sólo como el fundamento de la totalidad del orden político, sino, y 
precismente por ello mismo, también como el principio rector supremo 
del ordenamiento jurídico.

A guisa de conclusão deste tópico, podemos afirmar que a dignidade é um 
valor fundante de todo o ordenamento jurídico, não podendo ser encarado como 
um princípio absoluto, já que ele é possível de colisão com a dignidade do outro, 
não podendo ser compreendido, também, como princípio relativo, já que, por 

14 Segundo Jorge Miranda (2008, p. 197), “Pelo menos, de modo directo e evidente, os 
direitos, liberdades e garantias pessoais e os direitos econômicos sociais e culturais comuns 
têm a sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas. Mas quase todos os outros 
direitos, ainda quando projectados em instituições, remontam também à ideia de protecção e 
desenvolvimento das pessoas.”

15 “[...] la persona no es un mero reflejo de la ordenación jurídica, sino que, bien al contrario, tiene 
uma existencia previa, y aunque es evidente que el ordenamiento jurídico habrá de dotarla de 
significación, no lo es menos que em ningún caso podrá ignorar esa preexistência que se manifiesta 
en el hecho de que de la persona dimanan unos derechos inviolables que han de ser considerados 
como inherentes a ella.” (SEGADO, 2006, p. 10).
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estar calcado na pessoa humana e sendo valor, não pode ser afastado, por não se 
poder afirmar que a dignidade colide com outros direitos fundamentais. 

3.2. o princípio da dignidade da pessoa humana no 
ordenamento jurídico brasileiro: a questão do 
bloco de constitucionalidade

No ordenamento jurídico constitucional vigente no Brasil, a dignidade da 
pessoa encontra-se elevada a categoria de fundamento da República Federativa 
do Brasil, consoante dicção do artigo 1º, inciso III. Comentando esse dispositivo, 
Kildare Gonçalves Carvalho (2009, p. 672) pontifica:

A dignidade da pessoa humana, que a Constituição de 1988 
inscreve como fundamento do Estado, significa não só um 
reconhecimento do valor do homem em sua dimensão de 
liberdade, como também de que o próprio Estado se constrói 
com base nesse princípio.

Assim, no ordenamento jurídico pátrio, em função do disposto no artigo 
1º, inciso III da Carta da República, o que se tem é que a dignidade da pessoa 
humana surge como o fundamento de todo o sistema de direitos fundamentais, 
o que, segundo Carvalho (2009, p. 675) significa que “[...] estes constituem 
exigências, concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa e que com base 
nesta é que devem aqueles ser interpretados.”

Neste contexto, afirma Damião Teixeira Pereira (2006, p. 74) que a Carta da 
República de 5 de outubro de 1988 trouxe importante avanço se comparado com 
as Constituições que a precederam, no que toca aos direitos fundamentais. 

Assim, partindo-se da norma plasmada no inciso III do artigo 1º da 
Constituição Federal é possível vislumbrar a irradiação do princípio da digni-
dade da pessoa humana em diversas outras partes do texto constitucional. 

Como exemplo, vemos no caput do artigo 170 da Constituição Federal 
a declaração de que a ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos 
“existência digna”, conforme escólio de Eros Roberto Grau (2003, p. 175):

A dignidade da pessoa humana é adotada pelo texto constitucional 
concomitantemente como fundamento da República Federativa do 
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Brasil (art. 1º, III) e como fim da ordem econômica (mundo do 
ser) (art. 170, caput – “a ordem econômica...tem por fim assegurar a 
todos existência digna”).

O exercício da atividade econômica, segundo a Constituição Federal vigen-
te, deve ser executada tendo a dignidade da pessoa humana como finalidade 
norteadora das atividades desenvolvidas, razão por que, afirma Eros Grau (1003, 
p. 177), “[...] o exercício de qualquer parcela da atividade econômica de modo não 
adequado àquela promoção expressará violação do princípio duplamente contemplado 
na Constituição.”

Outro dispositivo na Constituição Federal que alude à dignidade da pessoa 
humana é o artigo 226, § 7º, cuja redação prescreve, in verbis:

Art. 226. Omissis.

[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

Com base neste dispositivo, dentre outros, o Supremo Tribunal Federal, em 
decisão paradigmática, ao julgar a constitucionalidade do artigo 5º da Lei da 
Biossegurança, ponderou que:

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana admitiria 
transbordamento e que, no plano da legislação infraconstitucional, 
essa transcendência alcançaria a proteção de tudo que se revelasse 
como o próprio início e continuidade de um processo que 
desaguasse no indivíduo-pessoa, citando, no ponto, dispositivos da 
Lei 10.406/2002 (Código Civil), da Lei 9.434/97, e do Decreto-
lei 2.848/40 (Código Penal), que tratam, respectivamente, dos 
direitos do nascituro, da vedação à gestante de dispor de tecidos, 
órgãos ou partes de seu corpo vivo e do ato de não oferecer risco 
à saúde do feto, e da criminalização do aborto, ressaltando, que 
o bem jurídico a tutelar contra o aborto seria um organismo ou 
entidade pré-natal sempre no interior do corpo feminino16.

16 STF, ADI 3510, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Data do Julgamento 28 e 29.05.2008 (não 
houve ainda a publicação do acórdão). Ver: Informativo do STF nº 508. 
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Também o artigo 227, caput prevê, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Neste mesmo sentido, é o teor do artigo 230 da Lei Fundamental, ao prever 
ao idoso deve ser assegurada a defesa de sua dignidade.  

Outros dispositivos da Constituição, embora não mencionem de maneira 
explícita o princípio da dignidade da pessoa humana, prevêem direitos e garan-
tias que tem no mencionado princípio, ideia subjacente, como por exemplo, o 
artigo 7º, incisos XXX e o XXXI da Carta Maior, que tratam, respectivamente, 
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admis-
são por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil17 e da proibição de qualquer 
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 
deficiência. 

A outro giro, o artigo 5º, § 2º e 3º da Constituição Federal parece adotar o 
conceito de bloco de constitucionalidade, na medida em que prevê a ampliação dos 
direitos e garantias não apenas àqueles positivados no texto constitucional. 

Em especial o parágrafo 3º supramencionado ao prever a equivalência às 
emendas constitucionais aos tratados e convenções que observarem rito especial 
de aprovação das emendas, acaba por fortalecer a ideia de que há que se falar em 
bloco de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro18.  

Ora, se um tratado ou convenção sobre direitos humanos é aprovado pelo 
Congresso Nacional, com a observância do rito especial para aprovação das 
emendas constitucionais, tais instrumentos normativos internacionais, ao serem 
alçados ao nível constitucional, tornam-se, também, parâmetro de controle de 
constitucionalidade (AMARAL JÚNIOR, 2008, p. 59).

17 A súmula 683, do Pretório Excelso, possui a seguinte dicção, in verbis:” O limite de idade 
para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, 
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

18 Para José Levi Mello do Amaral Júnior (2008, p. 59), “A fórmula ‘equivalente às emendas 
constitucionais’ (art. 5º, § 3º, da Constituição) não deixa dúvida: o tratado internacional 
incorporado na forma facultada pelo § 3º é alocado – no sistema de fontes brasileiro – no 
nível constitucional.”
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Significa que “O sistema constitucional brasileiro já vai além da Constituição 
documental.” (AMARAL JÚNIOR, 2008, P. 59), o que significa que as normas 
materialmente constitucionais estão presentes não apenas no documento que 
denominamos Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. 

O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADI 514/PI, da relatoria do 
Ministro Celso de Mello, tratou do tema bloco de constitucionalidade, onde se 
afirmou que:

A definição do significado de bloco de constitucionalidade 
– independentemente da abrangência material que se lhe 
reconheça (a Constituição escrita ou a ordem constitucional 
global) – reveste-se de fundamental importância no processo 
de fiscalização normativa, pois a exata qualificação conceitual 
dessa categoria jurídica projeta-se como fator determinante do 
caráter constitucional, ou não, dos atos estatais contestados em 
face da Carta Política. (grifos no original)19.

Dessa maneira, considerando o teor do parágrafo 3º do artigo 5º da Consti-
tuição Federal, vemos que o nosso ordenamento jurídico constitucional abarca, 
sob um viés material e formal, as normas constantes da Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que abordaremos a seguir.

4. a convenção internacional sobre os direitos das 
pessoas com deficiência e o conceito de pessoa com 
deficiência

4.1. a convenção internacional sobre os direitos das 
pessoas com deficiência e a fundamentalidade dos 
direitos nela contidos

No âmbito do sistema global de proteção aos direitos humanos, a Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o mais recente e 

19 No julgamento do HC 87.585/TO, o Ministro Celso de Mello, em seu voto, ao tratar do § 
3º do artigo 5º da Carta da República afirmou que “[...] tratados internacionais de direitos 
humanos celebrados pelo Brasil (ou aos quais o nosso País aderiu) entre a promulgação da 
Constituição de 1988 e a superveniência da EC nº 45/2004 (referidos tratados assumem caráter 
materialmente constitucional, porque essa qualificada hierarquia jurídica lhes é transmitida 
por efeito de sua inclusão no bloco de constitucionalidade que é ‘a somatória daquilo que se 
adiciona à Constituição escrita, em função dos valores e princípios nela consagrados’.”



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 01  149

importante tratado de direitos humanos desta década, tendo sido aprovado pela 
61ª Assembleia Geral da ONU, em dezembro de 2006.

Importa registrar que tanto a Convenção quanto seu respectivo Protocolo 
Facultativo foram assinados pelo Brasil, em 30 de março de 2007 e depositados 
os instrumentos de ratificação em 1º de agosto de 2008. Internamente, esse 
documento foi incorporado através do Decreto Legislativo nº 186/2008 e, 
posteriormente, objeto do Decreto nº 6949/2009.

Em decorrência da forma em que se operou a incorporação da Convenção em 
tela, tem-se que esta é a normação internacional que ostenta, inovidavelmente, o 
maior grau de juridicidade dentre os diplomas desse cariz, constituindo-se num 
valioso instrumento para a proteção dos indivíduos com deficiência.

Nesse sentido, importa lembrar que a accountability decorrente da Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência encontra amparo no 
art. 4º, II, da Constituição Federal, que dispõe o Brasil tem como princípio em 
suas relações internacionais a prevalência dos direitos humanos.

É de bom alvitre dizer que essa Convenção é composta por cinquenta artigos 
que positivam uma série de direitos para a plena inclusão social da pessoa com 
deficiência e que o direito à igualdade é a diretriz desse normativo. Luiz Alberto 
Davi Araujo(ARAUJO, 2001, p.36), com razão, considera a igualdade como regra 
mestra de todo o direito à inclusão das pessoas com deficiência, na perspectiva 
de situações diferentes autorizam tratamentos diferenciados para atingimento da 
igualdade real: 

A igualdade, desta forma, deve ser a regra mestra de aplicação 
de todo o entendimento do direito à integração das pessoas 
portadoras de deficiência. A igualdade formal deve ser quebrada 
diante de situações que, logicamente, autorizam tal ruptura. 
Assim, é razoável entender-se que a pessoa portadora de deficiência 
tem, pela sua própria condição, direito à quebra da igualdade, em 
situações das quais participe com pessoas sem deficiência.

Assim sendo, o princípio da igualdade incidirá, permitindo a 
quebra da isonomia e protegendo a pessoa portadora de deficiência, 
desde que a situação logicamente o autorize. Seria, portanto, 
lógico afirmar que a pessoa portadora de deficiência tem direito a 
um tratamento especial dos serviços de saúde ou à criação de uma 
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escola especial ou, ainda, a um local de trabalho protegido. Todas 
as situações quebram a igualdade (inicialmente entendida), mas 
apresentam autorização lógica para tanto. (grifo nosso)

Ademais, segundo Laís Lopes20, o texto do diploma em estudo é progressista 
e inclusivo. Para ela “A base conceitual da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiência é a mudança de paradigma da perspectiva médica e assistencial para a 
visão social com fundamento nos direitos humanos” (LOPES, 2007, p. 57).

Interessante observar que, desde seu Preâmbulo, pode-se perceber a influência 
do modelo social21 da deficiência, pois reconhece “que a deficiência é um conceito 
em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e 
as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação 
na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”22 (destacou-se). 
O referido Preâmbulo ainda reconhece “a importância de dar principalidade às 
questões relativas à deficiência como parte integrante das relevantes estratégias de 
desenvolvimento sustentável”23, demonstrando o avanço no pensamento sobre a 
deficiência, que é um problema a ser enfrentado por TODOS.

Pode-se perceber, também, que a Convenção registra preocupação com o 
fato de que, apesar dos diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com 
deficiência continuam a enfrentar as barreiras contra sua participação como 
membros iguais da sociedade e com o fato de que ainda acontecem as violações 
de seus direitos humanos em todas as partes do mundo. Preocupa-se, em outras 
alíneas, com a dupla vulnerabilidade que algumas pessoas sofrem em razão 
do preconceito e discriminação enfrentados por causa deficiência, aliados ao 
preconceito por alguma outra condição como raça, religião, cor etc.

Demonstra, ainda, atenção específica para com as mulheres e crianças 
portadoras de deficiência, as quais apresentam dupla vulnerabilidade.

20 Integrante do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência pela OAB Federal, 
participou, representando o Brasil, de três sessões do Comitê ad hoc da ONU que elaborou a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

21 Em tópico posterior o tema será aprofundado.
22 Alínea “e” do Preâmbulo.
23 Alínea “g” do Preâmbulo.
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Assim, vale frisar que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência é um marco na inclusão social das pessoas com deficiência, já que 
é um documento que trata da proteção integral a essas pessoas e a seus direitos.

Num panorama geral sobre o texto convencional, interessante observar que 
ele começa tratando, em seu art. 1, sobre seu propósito, além de trazer o conceito 
de pessoa com deficiência. Na sequência, o art. 2 indica as definições dos termos 
“comunicação”, “língua”, “discriminação por motivo de deficiência”, “ajuste 
razoável” e “desenho universal”.

Os princípios gerais da Convenção estão elencados no art. 3 e devem nortear 
toda interpretação para aplicação dos direitos dos indivíduos que têm deficiência. 
Tais princípios são: o respeito pela dignidade inerente, independência da pessoa, 
inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas; a não-discriminação; a 
plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; o respeito pela diferença 
e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade 
humana e da humanidade; a igualdade de oportunidades; a acessibilidade; a 
igualdade entre o homem e a mulher; e, por fim, o respeito pelas capacidades 
em desenvolvimento de crianças com deficiência e respeito pelo seu direito a 
preservar sua identidade.

No art. 4 têm-se as obrigações gerais que os Estados Partes assumem, ao 
assinar o documento.  Posteriormente, o art. 5 dispõe sobre a igualdade e não-
discriminação e nos art.s 6 e 7 atenta-se para a já citada dupla vulnerabilidade das 
mulheres e crianças com deficiência.

Em outro passo, a conscientização da sociedade, bem como o combate a 
estereótipos, preconceitos e discriminações ilegítimas estão descritos no Art. 8 
do texto convencional.

A acessibilidade é o enfoque do art. 9, enquanto que o art. 10 trata do direito à 
vida e o art. 11 determina que os Estados Partes deverão tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência 
que se encontrarem em situações de risco.

Seguindo em frente, observa-se o direito à igualdade claramente expresso 
no art. 12. Já no art.13 pode-se ver a garantia de acesso à Justiça e no art. 14 
garante-se a liberdade e segurança das pessoas com deficiência. Nos arts. 15 
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a 23 os direitos previstos são: proteção da integridade da pessoa; liberdade de 
movimentação e nacionalidade; vida independente e inclusão na comunidade; 
mobilidade pessoal; liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação; 
respeito à privacidade e respeito pelo lar e pela família. 

Especial destaque mereceu o direito à educação, disposto no art. 14 da 
Convenção. Frise-se que os Estados Partes se comprometem a assegurar um 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis. O direito das pessoas com 
deficiência de usufruir do padrão mais elevado possível de saúde é determinação 
do art. 25 do texto convencional.

Depois disso, o direito à habilitação e reabilitação, além do direito ao trabalho 
e emprego se verificam nos art.s 26 e 27, respectivamente.  Os Estados Partes 
aderem ao reconhecimento do direito das pessoas com deficiência a um padrão de 
vida adequado para si e para suas famílias, assim como o direito dessas pessoas à 
proteção social, como se vê no art. 28. Não se pode olvidar que a participação na 
vida política e pública, na vida cultural e em recreação, lazer e esporte são direitos 
dos indivíduos que têm deficiência, assegurados nos art.s 29 e 30 da Convenção.

Há, também, um compromisso dos Estados Partes em coletar dados 
apropriados para que possam formular e implementar políticas destinadas a dar 
efeito à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(art. 31). O compromisso de cooperação internacional, implementação e 
monitoramento nacionais estão nos arts. 32 e 33 do Documento Internacional 
em tela. 

Por fim, do art. 34 ao art. 50 são estabelecidas normas para operacionalidade, 
fiscalização, depósito, assinatura, entrada em vigor, restrições, emendas, denún-
cia, formatos acessíveis e autenticidade do texto da Convenção.

Cumpre-nos, ainda, registrar que o Protocolo Facultativo à Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência trata, em suma, da competência do 
Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (descrito no art. 34 da 
Convenção).

Indiscutível que os direitos trazidos pela Convenção são fundamentais e, 
portanto, sua efetividade deve ser olhada como aspecto da concretização da 
dignidade da pessoa humana.
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Ademais, mister lembrar que, como são dotados de fundamentalidade, os 
direitos trazidos no documento internacional em comento, estão petrificados, de 
acordo com o art. 60, § 4º da Constituição.

Dessarte, esses direitos estão sob o manto da imutabilidade constitucional 
e qualquer ato que seja tendente a restringi-los ou aboli-los deve ser rechaçado.

Segundo Luiz Alberto David Araujo e Eliana Franco Neme, “a petrificação 
dos direitos assegurados [na Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência] constitui o primeiro dos efeitos no direito interno” 
(ARAUJO; NEME, 2009, p. 734).

Assim, os direitos abarcados pela Convenção devem ser considerados como 
piso mínimo para garantir a dignidade da pessoa com deficiência e, além de 
serem cláusulas pétreas,  não podem ser abolidos ou restringidos também em 
razão do princípio da vedação do retrocesso social (característico dos direitos 
fundamentais).

Não se pode perder de vista, como já fora dito, que  posição hierárquica da 
Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência ocupa o 
topo da pirâmide normativa brasileira, uma vez que foi internalizada em nosso 
ordenamento com equivalência24  de emenda constitucional (sua votação atendeu 
ao quórum especial determinado no parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Maior).

Desse modo, toda legislação infraconstitucional deve estar de acordo com 
os princípios e regras trazidos pela Convenção, de onde se extrai que as normas 
anteriores à incorporação desse diploma que venham a contrariá-lo serão 
inválidas25, enquanto que as posteriores devem estar em perfeita consonância com 
seus vetores principiológicos, sob pena de serem declaradas inconstitucionais.

É evidente, no entanto, que se uma norma de proteção anterior à Convenção 
for mais favorável às pessoas com deficiência, ela continua vigente e válida, pois, 

24 Conforme MAZZUOLI, 2007, p. 694.
25 “Válida é a norma cuja produção e conteúdo material” se conformam com o texto 

constitucional e com os tratados internacionais em vigor no país. “Afora isso, a norma terá 
uma validade eminentemente formal, de relação de pertinência com o sistema jurídico” 
BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a Proteção dos 
Direitos Fundamentais. São Paulo: Método, 2008, p. 121.
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como já explanado, os direitos do documento internacional tratam do mínimo 
necessário para concretização da dignidade da pessoa humana.

4.2. o conceito de pessoa com deficiência trazido pela 
convenção internacional sobre os direitos das 
pessoas com deficiência: inovação no ordenamento 
jurídico brasileiro

O conceito de pessoa com deficiência teve uma importante mudança em 
termos legislativos com a incorporação em nosso ordenamento (com equivalência 
de norma constitucional) da Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. Tal conceito foi fruto de uma evolução na maneira de 
enxergar a deficiência e, também, de tratar dela. Como afirma Ricardo Tadeu 
Marques da Fonseca (FERRAZ, 2012, p. 19), definir no tratado de Direitos 
Humanos ora comentado quem é a pessoa com deficiência exigiu ampla discussão 
e, principalmente, participação dos próprios interessados.

O artigo 1 da Convenção assim define pessoa com deficiência:

Pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, as quais, em interação com as diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas.

Frise-se que houve uma transformação de paradigma a partir dessa concei-
tuação, pois ela define a deficiência através de um modelo social. Vale mencionar, 
dessarte, que duas formas coexistem na maneira de ver a deficiência: através de um 
modelo médico, que a enxerga descontextualizada, como sendo um “problema” 
apenas do indivíduo e no máximo de sua família, devendo ele se esforçar para 
“se normalizar” e se adaptar para a vida em sociedade ou através de um modelo 
social, que considera a deficiência como a soma de dois fatores inseparáveis: “as 
seqüelas existentes no corpo e as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas 
pelo ambiente ao indivíduo que tem essas seqüelas.” (WERNECK, 2005, p.27).

O modelo social para definição da deficiência surgiu a partir da iniciativa de 
pessoas com deficiência, reunidas no Social Disability Movement, na década de 1960.
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Esse movimento provou que a maior parte das dificuldades enfrentadas por 
pessoas com deficiência é resultado da forma pela qual a sociedade lida com as 
limitações de cada indivíduo. 

Ora, é evidente que as sequelas físicas, intelectuais e sensoriais podem ser 
atenuadas ou agravadas por barreiras socioambientais. 

Importante ressaltar que a deficiência não pode vir antes da pessoa. 
Explicamos: Não se deve enxergar a deficiência que alguém tem para defini-
lo. A limitação corpórea, sensorial ou intelectual deve ser vista como uma das 
características do indivíduo, mas não algo tão grande ou tão importante a 
ponto de não se conseguir ver além dela.

Uma vez mais destacamos: a deficiência é uma característica (dentre 
tantas outras) da diversidade humana e assim deve ser considerada.

O Censo de 2010 do IBGE demonstrou que 23,9 % dos brasileiros têm 
alguma deficiência (ou seja, mais de 45 milhões de pessoas)26. No mundo a 
Organização Mundial de Saúde estima que 10% da população mundial apresente 
deficiência27. Logo, diante de um número tão expressivo, não se pode negar a 
urgente necessidade de uma sociedade que inclua a TODOS.

Inolvidável que o Constituinte de 1988 não definiu o conceito de pessoa com 
deficiência. Olney Queiroz Assis e Lafayette Pozzoli (ASSIS;POZZOLI, 2005, 
p.238) ressaltam: “Vale anotar que as normas constitucionais são genéricas, 
muitas vezes não excepcionam, porque pretendem contemplar ao gênero e não 
apenas a determinada espécie de deficiência.”

Todavia, como já se disse no início deste tópico, a Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi internalizada em nosso sistema 
jurídico com equivalência de norma constitucional e ela traz em seu artigo 1 uma 
acertada e abrangente conceituação de pessoa com deficiência.

Outrossim, o conceito trazido pela Convenção é o que vigora em nosso 
ordenamento, não podendo ser utilizado qualquer outro que amesquinhe a 

26 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao_
deficiencia/default_caracteristicas_religiao_deficiencia.shtm. Acesso em 01.jun.2014.

27 http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/. Acesso em 
01.06.2014.
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vontade constitucional. Tecemos outra oportunidade28 crítica acerca do conceito 
trazido pelo Decreto 3298/9929, com redação modificada pelo 5296/2004, por 
ser o instrumento normativo mais utilizado pelo Poder Público para nortear as 
políticas públicas ou qualquer outra ação que envolvesse a pessoa com deficiência, 
embora não fosse adequado por ser extremamente restritivo e por extrapolar sua 
função de regulamentação para fiel execução da lei, conforme dispõe o artigo 84 
da Constituição Federal. Essa crítica deveria ser agora desnecessária em face da 
revogação do conceito do Decreto quando da entrada em vigor da Convenção em 
comento, no entanto, muitos órgãos públicos continuam conceituando pessoa 

28 Inclusão social e direito à educação: a importância da escola para todos. In: LUNARDI, 
Soraya Gasparetto. Inclusão social e sua efetivação. Curitiba: CRV, 2011, p. 131-146.

29 Decreto 3298/99, com redação modificada pelo Decreto 5296/04 - assim considerava pessoa 
portadora de deficiência:

 Art.  4o  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias:

 I  -  deficiência física  -  alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

 II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

 III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;

 IV  -  deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: 

 a) comunicação;
 b) cuidado pessoal;
 c) habilidades sociais; 
 d) utilização dos recursos da comunidade;
 e) saúde e segurança;
 f ) habilidades acadêmicas;
 g) lazer; e
 h) trabalho; 
 V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
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com deficiência a partir desse Decreto, em detrimento do conceito trazido pela 
Convenção.

É cediço que o conceito do Decreto era de mais “fácil” utilização, por ser mais 
circunstanciado. Todavia, esse conceito deixava de considerar algumas pessoas 
que têm deficiência e dificuldade de inclusão social (v. g. os fissurados lábio 
palatais), diminuindo a proteção instituída pelo Constituinte de 1988. Assim, 
por ser mais abrangente, adequado e por ser o que está em vigor, o operador 
do Direito só pode utilizar o conceito de pessoa com deficiência trazido pela 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, ainda 
que isso implique na necessidade de sair de sua “zona de conforto”.

Importa salientar que, conforme Antonio Herman de Vasconcelos e Benja-
mim (BENJAMIM, 1997, p.17), “[...] a deficiência é um conceito flexível e mais 
social que jurídico. Aquele que hoje é considerado deficiente pode não sê-lo amanhã, 
de acordo com as oscilações dos valores do grupo social”. Essa flexibilidade é permitida 
sob a ótica do modelo social.

Resta, portanto, incontroversa a necessidade de conceituar “pessoa com 
deficiência” da forma mais abrangente possível, atentando sempre para as 
variações sócio-culturais e para a definição da Convenção, privilegiando-se, dessa 
forma, o princípio da igualdade, já que assim irá conferir a mesma proteção 
àqueles que têm dificuldade de inclusão social por conta das sequelas corpóreo-
sensoriais somadas às barreiras ambientais.

Comumente se vê a deficiência atrelada à ideia de perda, de falta, e isso 
não corresponde à realidade, haja vista, por exemplo, os superdotados, 
os quais não têm falta ou perda em suas funções, no entanto, podem ser 
considerados pessoas com deficiência por causa de suas necessidades especiais 
de relacionamento. Assim, não restam dúvidas de que é preciso rever o “pré-
conceito” social acerca da deficiência para a construção de uma sociedade 
verdadeiramente inclusiva.

Ressalta-se: todos os seres humanos são únicos. A diferença é característica 
de nossa espécie e a diversidade deve ser enxergada de maneira natural. 
Hannah Arendt assim afirmou: “A pluralidade é a condição da ação humana 
pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja 
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exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir” 
(ARENDT, 2001. P. 16).

Então, mister observar que do direito à igualdade se origina o direito à 
diferença. Nas palavras de Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2003, p 252): “Ao 
lado do direito à igualdade, surge, também, como direito fundamental, o direito 
à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um 
tratamento especial.”.

Evidente, outrossim, que quando os ordenamentos jurídicos asseguram 
o direito à igualdade, isso se refere ao reconhecimento de TODOS os seres 
humanos têm a mesma dignidade.

É de se perceber que o ser humano, como ser social, também exterioriza sua 
dignidade humana através de seus relacionamentos com outros indivíduos. Daí a 
importância da inclusão das pessoas com deficiência. Roberto Francisco Daniel 
faz elucidativa afirmação (DANIEL, 2003, p. 561): 

O ser estranho, o diferente é um sinal da liberdade humana. A 
aceitação do ser diferente do outro significa seu reconhecimento 
como pessoa. Assim surge uma enriquecedora ambivalência 
antropológica: através de sua personalidade e socialização o 
ser humano possui o direito de ser diferente, este direito, por 
sua vez, se fundamenta no que há de semelhante entre os seres 
humanos, ou seja, no ser pessoa. (grifos nossos)

O princípio da dignidade humana “representa a superação da intolerância, da 
discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o 
diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar” (BARROSO, p. 252).

Certo é que somos eminentemente sociais e precisamos uns dos outros (todos 
precisamos uns dos outros, inevitavelmente!). Nesse sentido, registram-se as 
palavras de Daniel (DANIEL, 2003, p. 554-555 e 560): 

Na expressão pessoa encontram-se individualidade e sociabilidade 
em uma constante e dinâmica relação dialética. O ser humano é 
pessoa quando possui liberdade e autonomia. Ao mesmo tempo, 
ele alcança sua dignidade de pessoa quando se encontra em 
relacionamento com seus semelhantes.

... 
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Ele torna-se verdadeiramente pessoa a partir da construção de 
relações sociais.

...

Simplesmente pelo ser pessoa, todos os seres humanos pertencem 
à mesma natureza humana e por conseqüencia possuem a mesma 
dignidade com os mesmos direitos e deveres básicos.

Então, imperioso concluir que a inclusão social da pessoa com deficiência é 
consequência do reconhecimento de sua dignidade humana (e, portanto, de sua 
igualdade) e no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência vem ao encontro desse objetivo.

5. conclusões

A ideia de pessoa humana deve trazer consigo o reconhecimento de que cada 
ser humano é único, individualizado e que, apesar das diferenças, a dignidade 
faz parte de sua essência. 

Ao Direito cabe, então, proteger a diversidade em atenção à dignidade 
humana, que é seu valor fundante. 

Assim, a deficiência deve ser vista como mais uma característica dos seres 
humanos, mais um fator de individualização (porém, frise-se: não é um fator 
de definição, pois quem tem deficiência não deve ser enxergado apenas através 
dela). 

Ressalta-se que a incorporação pelo ordenamento jurídico brasileiro da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência trouxe 
um importante instrumento para uma mudança de paradigma na maneira de 
ver as deficiências: o conceito de pessoa com deficiência trazido em seu Artigo 1 
é abrangente e se baseia no modelo social da deficiência, valorizando o contexto 
sócio-ambiental em que se encontra o indivíduo que apresenta limitação corpórea 
ou sensorial. 

Enxergar e valorizar as diferenças entre os seres humanos, na perspectiva de 
que do direito à igualdade surge o direito à diferença, significa reconhecer a 
humanidade tal como ela é: diversa e digna.
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a democratização do acesso à justiça 
como emancipação do cidadão para a 

efetiva tutela dos direitos fundamentais

Benedito Cerezzo Pereira Filho1

Daniela Marques de Moraes2

Resumo

O direito processual civil e o Poder Judiciário sempre tiveram suas bases 
estruturadas sob um modelo de direito e de justiça comprometido com os 
interesses da elite dominante que fez crer que preceitos como igualdade 
e liberdade eram garantidores da ordem e da segurança jurídica. A lei, 
como parâmetro geral, igualou os desiguais, criando um fosso entre os que 
alcançavam a satisfação de seus direitos e os demais que se viam à margem deste 
aparelhamento. Como alternativa para amenizar esta realidade, na década de 80, 
iniciou-se um movimento, denominado acesso à justiça, que buscava identificar 
os obstáculos ao ingresso no judiciário, bem como possíveis soluções para superá-
los. Constatou-se óbices de natureza econômica, social e cultural e iniciaram-
se diversas reformas, tanto do sistema normativo (Código de Processo Civil), 
como do judiciário, resultando em novos padrões formais. Entretanto, apesar dos 
esforços, a compreensão sobre o acesso à justiça estava limitada à faculdade de se 
ajuizar e contestar uma ação, o que, por mais que fossem identificados e superados 
os obstáculos que inviabilizavam o acesso ao judiciário, não contemplava a 
verdadeira mazela, voltada ao distanciamento dos cidadãos que não compunham 
a esfera do poder às garantias fundamentais. Com a Constituição Federal de 
1988, procurou-se abrandar o legalismo e o formalismo excessivos, pautados na 
proteção da propriedade, em prol dos indivíduos e seus anseios. No entanto, 
as novidades implementadas consideraram, como de costume, o olhar e as 
aspirações de quem sempre ocupou os espaços de poder, mantendo-se, apesar 

1 O autor é doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. É professor doutor 
MS3 da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – campus de Ribeirão Preto. 

2 A autora é doutora em Direito pela Universidade de Brasília - UnB. É professora adjunta da 
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
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das reformas, o mesmo status de antes. Não se propiciou a possibilidade de o 
outro se manifestar acerca de suas expectativas. O olhar do outro é importante 
e necessário para o entendimento de um novo sistema jurídico. Respeitando-se 
a diversidade, adensando-se a cidadania, admitindo-se a participação daqueles 
que sempre estiveram a parte da organização do Estado é que se garantirá a 
democratização da justiça. Assim, analisar o modelo de direito e de justiça que 
se tem e, a partir dele, pensar num novo padrão que permita receber todos os 
olhares e, quiçá, sugerir a desformalização, a descentralização e a deslegalização 
como forma de garantir a des-hierarquização e a democracia como prática de 
liberdade e de participação.  

Palavras-chave

Acesso à justiça; Democracia; Participação; Cidadania.

Abstract

The civil procedures and so the Judiciary were thought under a justice and 
law models concerning the ruling class interests, whose intent was to make 
credible that legal security and order were granted by precepts like freedom and 
equality. The Law, as a general parameter, made the unequal the same, creating a 
trench between those who reached their rights and those who didn’t. In the early 
80’s, as an alternative to mellow that reality, a movement called ‘judiciary access’ 
tried to identify what were the obstacles to judiciary admission, as well potential  
solutions to overpower them. It was identified economical, social and cultural 
obstacles what demanded renovations on standard system (Civil Procedures 
Code) and judiciary, creating new and formal standards. Regardless all that 
effort, the judiciary access comprehension was limited to the faculty of pledging 
and contesting an action, what was not enough to shorter the distance between 
the citizens who didn’t had any power and the fundament guarantees. With the 
1988 Federal Constitution, the excessive formalism and legalism were reduced 
in order to protect private property, the individuals and its needs. Nevertheless, 
the implemented news, as usual, held the aspirations of those who always had 
been in power, keeping, regardless all the changes, the same status quo. It was 
not allowed to others to express their expectations. Mindless, their perspective 
is fundamental to establish a new judiciary system. Ensuring the participation 
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of those who has always been aside on the state organization, through the 
respect of diversity and citizenship, will guarantee justice democratization. The 
analisys of the currently justice and law models from which a new standards of 
decentralization and participation on law thinking, will ensure democracy as a 
symbol of true freedom, that’s this research proposal. 

Key words

Judiciary access; Democracy; Research proposal; Citizenship.

1. introdução

A visão geral estabelecida acerca do direito, por muitos compreendido e 
resumido à lei, e, por consequência, da justiça é a de que ambos contribuem para 
a ordem e à segurança sociais, garantindo as liberdades individuais.

Comprometido com esta percepção, é bastante comum que estudantes ouçam, 
nos bancos da faculdade, logo no início do curso, um primeiro conceito, segundo 
o qual: ‘Direito é o conjunto de normas que visa organizar a vida em sociedade.’

Nesta perspectiva, os indivíduos são levados a crer que as leis, elaboradas sob 
as características da generalidade e da universalidade, são colocadas à disposição 
de todos, válidas para todos eles, sem diferenciação de grupos ou classes sociais. 
Assim, os cidadãos, indistintamente, seriam titulares dos mesmos direitos e, em 
virtude disto, deveriam ser tratados de modo igual.

No entanto, em uma sociedade de grandes disparidades e dessemelhanças 
como a brasileira, é, verdadeiramente, difícil sustentar tais concepções, sem 
conjecturar sobre as questões de fundo que as sustentam.

A proposta de igualdade, de liberdade e de participação do indivíduo no 
poder procura sustentar-se na crença de que a justiça irá pairar de modo absoluto 
para todos. Afinal, “A justiça conservadora representa a ordem, o equilíbrio, 
a eqüidistância, a eternização de uma dada fase histórica, a simplificação do 
mundo [...].”3

3 AGUIAR, Roberto A. R. de. O que é justiça: uma abordagem dialética. São Paulo: Alfa-
Omega, 2004. p. 59. 
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Não obstante a isto, se for qualidade desta mesma sociedade sua divisão (social, 
cultural, econômica etc.), percebe-se, desde logo, muitos interesses divergentes, o 
que compromete a igualdade anunciada.

Pode-se afirmar, com isto, que o olhar sobre o direito e a justiça não é linear, 
experimenta algumas distorções.

2. a obliquidade do olhar

A desigualdade social e os interesses opostos são fatores que acabam por 
restringir a participação do indivíduo no poder à escolha dos seus representantes, 
que, por sua vez, ao exercerem seus papéis ora legislando, ora administrando, ora 
julgando, com a ressalva de que o poder judiciário não é eleito pelo povo, atuam 
consoante seus próprios interesses, ignorando os anseios da maioria que não 
compõe pessoalmente a estrutura legislativa, executiva e judiciária do Estado.

A legislação, por exemplo, é elaborada de acordo com as importâncias 
traduzidas pelo grupo dominante que atua politicamente e que não tem a 
preocupação essencial de contemplar os anseios de todos. 

Considerando-se que não há quem legisle contra si, sempre foram priorizados 
os valores da minoria detentora do poder em detrimento dos demais (ora índios, 
ora escravos, ora pequenos proprietários, ora excluídos). 

Sobre isto, já afirmava Roberto Lyra Filho:

A lei sempre emana do Estado e permanece, em última análise, 
ligada à classe dominante, pois o Estado, como sistema de órgãos 
que regem a sociedade politicamente organizada, fica sob o controle 
daqueles que comandam o processo econômico, na qualidade de 
proprietários dos meios de produção.4

No Brasil, sempre foi manifesta a dissociação entre a legislação e a realidade 
social. Em 1824, em meio a existência de escravos, dentre outras disparidades, 
a Constituição Imperial, no Título 8º - Das Disposições Gerais e Garantias dos 
Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros (arts. 173 a 179), reservava ao 

4 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. São Paulo: Brasiliense, 1999. p. 8. 
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homem seus direitos e liberdades individuais: igualdade, liberdade, segurança, 
propriedade. 

Era impraticável, naquele período, preservar a liberdade de escravos, assegurar 
a igualdade entre pessoas desiguais (homens e mulheres, p. ex.) ou garantir a 
propriedade daqueles que não tinham propriedade.

Sob os mesmos propósitos, as legislações penais (Código Criminal de 1830 e 
os Códigos Penais de 1890 e 1940), imbuídas em preservar a garantia da liberdade 
dos homens, foram elaboradas com forte caráter de proteção ao patrimônio, 
reconhecendo, outrora, até mesmo o escravo como pessoa para, em proteção à 
propriedade, poder considerá-lo responsável por seus atos, pelos crimes que viesse 
a praticar. Frise-se que, em 1830, escravo não tinha personalidade jurídica.

A ênfase conferida à proteção patrimonial, na esfera penal, até os dias de hoje, 
pode ser identificada pelas penas atribuídas aos crimes. Por exemplo, no crime 
contra a vida (homicídio), a pena (de reclusão) varia de seis a vinte anos (art. 121 
do atual Código Penal), no crime contra o patrimônio, que resulte em morte 
(latrocínio), incide a pena de reclusão, de vinte a trinta anos (art. 157, §3º, CP).5 

Interessante que, em ambos os casos, está-se diante do evento morte, contudo, 
ao se tratar de infração penal cujo objetivo primeiro é o de atingir o âmbito 
patrimonial, preserva-se o crime no rol daqueles previstos contra o patrimônio, 
em vez de reclassificá-lo e lançá-lo junto aos crimes contra a vida, que deveria ter 
maior importância frente a propriedade.

Assim também o foi na seara civil. O artigo 1º do Código Civil de 1916 
prescrevia que aquele diploma legislativo estava voltado para reger a relação entre 
as pessoas e seus bens: “Este Código regula os direitos e obrigações de ordem 
privada concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações.” Mais uma vez, a 
proeminência ao patrimônio é observada.

Trata-se de outra legislação elaborada pela minoria e para a minoria. Afinal, 
quem, em 1916, detinha bens e precisava de normas que garantissem relações 

5 A título de informação, é importante lembrar que, nos casos de homicídio, a competência 
para o julgamento é do tribunal do júri enquanto que nos crimes contra o patrimônio, é do 
juiz singular. Isto pode influenciar seriamente no desfecho do processo, pois o tribunal do júri 
é composto por leigos, enquanto que o juiz singular compõe a estrutura do poder. 
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com os mesmos? A resposta pode ser encontrada na assertiva do jurista e pensador 
social Roberto Aguiar:

As próprias leis, oriundas da burguesia legiferante, favorecem mais 
os proprietários do que os possuidores, reprimem mais os crimes 
contra as coisas do que contra as pessoas, mostrando que, para 
uma ordem opressora, o patrimônio e a propriedade sempre são 
mais importantes que as pessoas.6

Percebe-se, claramente, portanto que a igualdade foi e é tão somente formal. 
De modo efetivo, é possível observar que, na verdade, preservou-se a igualdade 
de alguns em detrimento de outros. Em um paralelo com a obra A revolução dos 
bichos, de George Orwell, é possível ressaltar que o preceito: “Todos os animais 
são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros”7, adaptado aos 
homens, ilustra bem a realidade aqui vislumbrada. 

Toda esta estrutura de poder, a qual o direito e a justiça sustentam, tem por 
realidade o que afirmou Roberto Lyra Filho: “A volonté générale é a máscara do 
voluntarismo da classe dominante.”8

Não por outra razão que se concorda com o que afirmou o professor Roberto 
Aguiar. Segundo o autor:

A visão formal da justiça esconde uma cegueira: não se enxerga 
a evidente dominação, a crucial opressão que se instauram a 
partir da própria produção e distribuição de riquezas. [...] O 
direito, em sua formação e estruturação, é o grande responsável 
pelo formalismo que marca o enfoque do problema da justiça, 
já que ele é profundamente marcado pela tradição aristotélica e 
romana, pela apresentação lógico-formal e, modernamente, pelo 
positivismo, o que o torna fechado em si mesmo, circulando num 
universo normativo onde não há lugar para as contradições reais 
que atravessam a sociedade. Como a justiça é o ideal de todo 

6 AGUIAR, Roberto A. R. de. O que é justiça: uma abordagem dialética. São Paulo: Alfa-
Omega, 2004. p. 117.

7 ORWELL, George. A revolução dos bichos. trad. Por Heitor Aquino Ferreira, São Paulo: 
Globo, 2003. p. 112. 

8 LYRA FILHO, Roberto. Para um direito sem dogmas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1980. p. 21.
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ordenamento jurídico, ela também será buscada na internalidade 
das formas, na universalidade dos discursos vazios mas de grande 
utilidade por proporcionarem uma ilusão de justiça a todos os atos 
de mando.9

É importante salientar que “[...] o direito é ideológico, é interessado, é parcial 
e é uma ordem emanada do poder para controlar os destinatários segundo os 
interesses e a ideologia dos grupos que legislam.”10

Portanto, o direito (lei) e a justiça, por consequência, são a expressão dos 
interesses da minoria detendora do poder, em detrimento da grande maioria da 
sociedade que fica à margem das demandas sociais.

Todavia, com o propósito de estear o direito posto e, também, a percepção 
de justiça irrestrita, foi necessária a elaboração de artifícios e dogmas para que 
o olhar de todos sobre ambos fosse o mesmo, sem distorções que pudessem 
comprometer os propósitos daqueles que atuam diretamente no poder do Estado, 
como se todos pensassem, agissem e tivessem os mesmos posicionamentos.11

O mito da igualdade jurídica é o bastião de toda esta composição e para 
garanti-lo algumas astúcias foram instituídas. Luis Alberto Warat expôs bem o 
que se quer afirmar:   

Enfim podemos dizer que de um modo geral os juristas contam 
com um arsenal de pequenas condensações de saber: fragmentos 
de teorias vagamente identificáveis, coágulos de sentido surgidos 
do discurso dos outros, elos rápidos que formam uma minoria do 
direito a serviço do poder. Produz-se uma linguagem eletrificada 
e invisível – o ‘senso comum teórico dos juristas’ – no interior da 
linguagem do direito positivo, que vaga indefinidamente servindo 
ao poder. Resumindo: os juristas contam com um emaranhado de 
costumes intelectuais que são aceitos como verdades de princípios 
para ocultar o componente político da investigação de verdades. 

9 AGUIAR, Roberto A. R. de. O que é justiça: uma abordagem dialética. São Paulo: Alfa-
Omega, 2004. p. 62.

10 Idem, ibidem. p. 115.
11 Já afirmava Marquês de Sade: “É uma injustiça espantosa exigir que homens de caracteres 

desiguais se curvem a leis iguais; o que convém a um não serva para outro.” SADE, Marquês 
de. A filosofia na alcova. trad. por Contador Borges, São Paulo: Iluminuras, 2008. p. 140.
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Por conseguinte se canonizam certas imagens e crenças para 
preservar o segredo que escondem as verdades. O senso comum 
teórico dos juristas é o lugar do secreto. As representações que o 
integram pulverizam nossa compreensão do fato de que a história 
das verdades jurídicas é inseparável (até o momento) da história 
do poder.12

Senso comum teórico dos juristas13 ou outra nomenclatura que se queira 
atribuir, o certo é que diagramas são construídos com o fim de manter o status 
quo: à minoria tudo é assegurado – há boas leis, bons procedimentos, bons 
tribunais, bons advogados etc. – e, na pior das hipóteses, quando se depara com 
institutos ou instituições falidas, novos esboços e espaços são desenvolvidos e 
financiados para atendê-los (a título de exemplo, veja-se a lei de arbitragem).

Preconiza-se o que asseverou Alejandro M. Guarro: “[...] Os tribunais e os 
serviços legais são em teoria disponíveis para todos, do mesmo modo que no 
Sheraton Hotel qualquer um pode entrar; tudo que se precisa é ter dinheiro.”14

Percebe-se a preponderância de um olhar enviesado, ou seja, de um olhar que 
parte e permanece centrado em uma minoria, em desconsideração ao olhar do 
outro.

A verdade é que, com as palavras de Roberto Lyra Filho e Luis Alberto Warat,

Em qualquer hipótese, na pirâmide aquinatense ou na kelseniana, 
a coisa vem de cima, onde tronam as classes privilegiadas, 
aristocrática ou burguesa. E o povo fica por baixo, como o 
principal destinatário dos imperativos – isto é, tem o dever jurídico 

12 WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito: interpretação da lei: temas para uma 
reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. p. 15.

13 “[...] poderia sustentar-se que o ‘senso comum teórico dos juristas’ é uma para-linguagem, 
alguma coisa que está mais além dos significados para estabelecer em forma velada a realidade 
jurídica dominante. As significações não deixam de ser um instrumento de poder. Aceitando-
se que o Direito é uma técnica de controle social não podemos deixar de reconhecer que 
seu poder só pode se manter estabelecendo-se certos hábitos de significação. Existe portanto 
um saber acumulado – difusamente presente nas redes dos sistemas institucionais – que é 
condição necessária para o exercício do controle jurídico da sociedade.” Idem, ibidem. p. 15.

14  GUARRO, Alejandro M. Acesso à justiça para os pobres na América Latina. In: MÉNDEZ, 
Juan E.; O’DONNELL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio (orgs.). Democracia, 
violência e injustiça: o não-Estado de direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 
2000. p. 308. 
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fundamental de obediência e direitos subjetivos apenas na medida 
em que se inferem no espaço livre e muito reduzido que lhes sobre, 
no arquipélago das normas ditadas, em costume ou lei, pela classe 
dominante.15

A dogmática jurídica permite a legitimação do poder no direito, 
garante o seu funcionamento, sempre irrestrito, com a ficção de 
um limite racional. Garante uma fantasia de segurança jurídica 
para um poder ambivalente limitado e irrestrito (todo poder é 
potencialmente irrestrito pela ilusão de um limite que na prática vai 
restringindo-o). É a força de uma ficção que termina carregando a 
percepção da realidade com a sua ilusão. Uma espécie de ‘realismo 
fantástico’ que permite à lei do direito organizar as regras do jogo 
social.16

Sob a ótica descrita, o direcionamento do direito e da justiça foi voltado aos 
interesses da classe dominante (imbuída de defender sua propriedade). Entre-
tanto, com o tempo, passou-se a exigir uma ampliação das regras sociais para 
garantir direitos humanos, individuais e/ou coletivos.

O fim do regime militar e a necessidade de se apresentar ao povo uma nova 
carta constitucional conferem a oportunidade de se elaborar novas regras que 
pudessem considerar os novos clamores. 

É assim que a Constituição Federal de 1988 preconizou, em seu texto, valores, 
fundamentos e objetivos fundamentais que tem por escopo erigir o homem como 
centro de suas preocupações. Do preâmbulo ao artigo 3º, é bastante enfático o 
tratamento dirigido aos interesses dos cidadãos.

Valores como direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-
estar, desenvolvimento, igualdade e justiça (preâmbulo); fundamentos como a 
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa e o pluralismo jurídico (art. 1º); objetivos fundamentais 
como sociedade livre, justa e solidária, desenvolvimento nacional, erradicação 
da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, 

15 LYRA FILHO, Roberto. Para um direito sem dogmas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1980. p. 21. 

16 WARAT, Luis Alberto. O outro lado da dogmática jurídica. In: ROCHA, Leonel Severo 
(org.). Teoria do direito e do estado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. p. 87. 
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bem como a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º) levam a crer que 
o cidadão foi exaltado.

Fica a impressão de mudança de eixo: da garantia da propriedade (que nada 
mais era do que a sustentação dos direitos individuais dos proprietários) para a 
consagração do homem enquanto cidadão, independentemente de ele ser ou não 
proprietário.

O perfil legislativo formal da Constituição aufere um novo aspecto, 
priorizando o homem como titular de direitos, sem notas tão sublinhadas de 
proteção da propriedade, se comparado com outrora, como se viu no artigo 1º 
do Código Civil de 1916. Contudo, não se pode deixar de sopesar que a classe 
dominante permanece nas estruturas do poder e, mais, não mudou sua feição em 
vista da democratização do Estado.

A historiadora de filosofia, Marilena Chauí, é bastante enfática:

O autoritarismo está de tal modo interiorizado nos corações e 
mentes que ouvimos com naturalidade a pergunta: “sabe com 
quem está falando?” sem nos espantarmos de que isso seja o 
modo fundamental de estabelecer a relação social hierárquica. 
Da mesma maneira, alguém pode usar a frase “um negro de alma 
branca” e não ser considerado racista. Pode referir-se aos serviçais 
domésticos com a frase “uma empregada ótima: conhece seu lugar” 
e considerar-se isento de preconceito de classe. Pode referir-se a um 
assalariado com a frase “um empregado de toda confiança porque 
nunca rouba” e considerar que não existe luta de classes e que dela 
não participa. Pode dizer “uma mulher perfeita, pois não trocou 
o lar pela indignidade de trabalhar fora” e não ser considerado 
machista. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre 
brancos e negros, a exploração do trabalho infantil e dos idosos 
são consideradas normais. A existência dos sem-terra, dos sem-
teto, dos desempregados é atribuída à ignorância, à preguiça e à 
incompetência dos “miseráveis”. A existência de crianças de rua 
é vista como “tendência natural dos pobres à criminalidade”. Os 
acidentes de trabalho são imputados à incompetência e ignorância 
dos trabalhadores. As mulheres que trabalham (se não forem 
professoras ou assistentes sociais) são consideradas prostitutas em 
potencial e as prostitutas, degeneradas, perversas e criminosas, 
embora, infelizmente, indispensáveis para conservar a santidade da 
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família. Em outras palavras, a sociedade brasileira é oligárquica e 
está polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o 
privilégio absoluto das camadas dominantes e dirigentes. Ora, como 
vimos, uma carência é sempre particular e embora pressuponha 
direito, não alcança a universalidade deste último. Por outro lado, 
um privilégio é, por definição, sempre particular e deixaria de ser 
privilégio se se transformasse num direito universal. A polarização 
entre a carência e o privilégio, expressão acabada da estrutura 
oligárquica, autoritária e violenta de nossa sociedade nos permitem 
avaliar o quanto tem sido difícil e complicado instituir uma 
sociedade democrática no Brasil e dar pleno sentido à cidadania.17

Deste modo, por mais inovações constitucionais que tenham havido, mais 
por mais novidades legislativas surgidas a partir da década de 80, tais como a 
Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatudo 
da Criança e do Adolescente, as reformas imprimidas no Código de Processo 
Civil, o novo Código Civil etc., a perspectiva de manutenção de prerrogativas e 
privilégios daqueles que legislam permaneceu igual. 

Mais uma vez, Marilena Chauí é pontual quanto à temática:

Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade 
brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre 
o público e, tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente 
hierarquizada em todos os seus aspectos: nela, as relações sociais 
e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um 
superior, que manda, e um inferior, que obedece. As diferenças 
e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que 
reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais é 
reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos, jamais 
é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As 
relações, entre os que julgam iguais, são de “parentesco”, isto 
é, de cumplicidade; e, entre os que são vistos como desiguais, o 
relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela ou 
da cooptação, e, quando a desigualdade é muito marcada, assume 
a forma da opressão.18 

17 CHAUÍ, Marilena. Democracia e sociedade autoritária. Comunicação & Informação. v. 15, 
n. 2, jul.-dez. 2012. pp. 160-161. 

18 Idem, ibidem. p. 158.
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Como resultado, tem-se a manutenção do olhar oblíquo daquela minoria que 
se conserva no mesmo espaço de poder. Incide-se no que Luis Alberto Warat 
referiu:

O que se olha não é outra coisa senão o caminho percorrido; 
sublinhar algum contorno substancial, um tom, uma cor, uma 
atmosfera predominante. É como dizer: forcem a memória para 
alcançar uma perspectiva; façam o jogo para apostar no futuro. 
Olhar é sempre um esforço para obter, desde o presente, sentidos 
para o passado; seria aquela releitura que trata de evitar que o nosso 
desejo repita o passado no presente, que é sempre uma forma de 
tentar eliminar o presente pela melancolia, de não aceitá-lo como 
diferente.19

Por óbvio, por mais que houvesse dificuldade em aceitar o presente como 
diferente, que fosse melhor eliminá-lo, repetindo-se o passado, a elite dominante 
não poderia reprisar o mesmo modelo legislativo até então empregado.

Assim sendo, a legislação foi instituída ou reelaborada sob novas palavras 
e conceitos. Não se pretendia conservar o estigma segundo o qual o texto da 
lei é discrepante da realidade social. No entanto, não se pode fechar os olhos à 
estrutura do poder e acreditar numa radical mudança de comportamento e de 
mentalidade daqueles que legislam.

Luis Alberto Warat foi bastante claro quanto a isto:  

No discurso jurídico o novo aparece como redefinição das 
palavras da lei nos sucessivos e diferentes atos de sua interpretação. 
Precisa-se notar que nos atos de interpretação da lei redefinem-
se os conteúdos, nunca estruturas do ‘superego’. Podem-se alterar 
os sentidos de lei, tomar decisões, controlar as aplicações da 
lei, sem que as funções da repressão simbólica e os sentimentos 
culpabilizadores sejam alterados. As alterações dos conteúdos 
significativos da lei são sempre produzidos dentro de um 
determinado sistema instituído de relações sociais e de relações 
de produção. Isto nos leva a afirmar que o novo no Direito 

19 WARAT, Luis Alberto. O outro lado da dogmática jurídica. In: ROCHA, Leonel Severo 
(org.). Teoria do direito e do estado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. 
p. 82.
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aparece sempre dentro e submetido ao mesmo poder de controle. 
Uma metamorfose de textos legais feitos dentro de uma mesma 
estrutura de poder.20

Pode-se observar o que se está a afirmar com exemplos concretos. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), já imbuído nos 
preceitos de garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos, consoante 
a Constituição Federal preceituou, foi redigido em excelente forma jurídica, 
tanto material, quanto processual. 

Considerado por muitos a melhor legislação consumeirista, é empregado de 
modo irrestrito pelos consumidores. Contudo, é possível afirmar-se que referida 
legislação, em verdade, tem um propósito de fundo e não foi elaborada para 
atender aos interesses do cidadão/consumidor comum.

Igualmente, a Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), no tocante à defesa 
do meio ambiente, pode estar comprometida com interesses outros que não o de 
garantir ambiente hígido a todos.

Edson Luiz da Silva dos Santos questionou o intento de tais legislações: “Será 
que esses instrumentos processuais realmente foram instituídos com o propósito 
de amparar demandas que refletiam a mitigação da desigualdade social?”21 E 
respondeu:

[...] a defesa do meio ambiente, enquanto objetivo de uma ação 
civil pública, é aquela que visa a permitir a exploração dos recursos 
naturais por outras pessoas que fazem parte do mercado produtor/
extrator, nada mais que isso. Por sua vez, a defesa do consumidor, 
enquanto objetivo de uma ação coletiva, é aquela que servirá para 
instigar ainda mais o consumo, uma vez que a própria existência 
de Procons (na esfera ainda pública) e de Serviços de Atendimento 
ao Consumidor (os SACs, fruto da privatização da Sunab) já têm 
como propósito dar a ilusão da segurança ao consumidor, que será 

20 WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito: interpretação da lei: temas para uma 
reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. p. 26.

21 SANTOS, Edson Luiz da Silva dos. A desumanização do processo civil, com perdão do 
pleonasmo. In: BECKER, Laércio Alexandre; SANTOS, Edson Luiz Silva. Elementos para 
uma teoria crítica do processo. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 49.
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tentado a fazer mais e mais compras, com a tranqüilidade de que 
seus fantasiosos direitos serão um dia respeitados ou ressarcidos.22

Enfrentar esta realidade é observar que as inovações e alterações legislativas 
vêm para reiterar os obstáculos no fluxo das decisões judiciais, assim como sempre 
foi. É necessário, apenas, considerar que, em muitos casos, o interesse da minoria 
acaba por atingir o dos demais. Não seria possível, por exemplo, defender o meio 
ambiente apenas para uns. Sua preservação dá-se em benefício de todos, não 
obstante o motivo de fundo registrado na citação acima.

E por falar em decisões judiciais, é necessário apontar que o legislador 
isoladamente não é capaz de garantir a manutenção da elite detentora do 
poder, bem como seus interesses. Os demais poderes da organização estatal são 
importantes para contribuir com o panorama até aqui descrito.

Para assegurar a intenção do legislador, o Poder Judiciário exerce papel 
fundamental: participa aplicando a lei ao caso concreto e, para tanto, não deve 
extrapolar a voluntas legis, assim como reportou Laércio Becker: 

[...] Com esse legalismo é reforçada ainda mais a neutralidade 
política do Judiciário, pois exige-se do juiz o método da 
subsunção, para a aplicação da lei: ‘neutraliza-se para o juiz o jogo 
dos interesses concretos na formação legislativa do direito (se esses 
interesses serão atendidos ou decepcionados não é problema do 
juiz, que apenas aplica a lei)’ (FERRAZ JR, 1994, p. 15).23

Percebe-se o cumprimento de tal tarefa ao observar-se que os magistrados 
atuam, de modo confortável, ao atenderem aos interesses dos detentores do 
poder, na mesma medida que se intimidam ao enfrentarem referidos interesses.

E possível dar conta do que se está a afirmar pela mera observação da postura 
dos magistrados diante das normas insculpidas no Código de Processo Civil.

A atual legislação processual civil foi elaborada para amparar o Código Civil 
de 1916 e, assim, foi estruturada para preservar a relação entre as pessoas e seus 

22 Idem, ibidem. p. 50.
23 BECKER, Laércio Alexandre. Introdução à mitologia do processo civil. Porto Alegre: 

Manas, 2009. p. 120.
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bens. Organizada em livros, nos procedimentos especiais, previa e ainda prevê a 
técnica da tutela antecipada, sem contudo assim denominá-la. 

A mencionada técnica confere ao judiciário a possibilidade de conceder, 
liminarmente, a tutela pretendida, sem que se exaura a cognição processual, ou 
seja, antes mesmo que se estabeleça o contraditório e que se produzam todas as 
provas, é possível que o juiz, provisoriamente, analise e defira o pedido.

Enquanto a referida técnica estava prevista apenas nos procedimentos especiais, 
restrita aos proprietários e possuidores, não havia problemas de perpetração 
da medida. Quantas e quantas liminares de reintegração de posse não foram 
concedidas em atenção aos interesses da minoria proprietária ou possuidora de 
bens, nos termos da lei?

Contudo, diante das exigências impostas pela Constituição Federal, a 
legislação processual civil passou por modificações. Era importante que se 
afastassem as disparidades e as benesses declaradas às minorias, em nome do 
reconhecimento dos direitos e das garantias do cidadão. 

Deste modo, transportou-se a técnica da tutela antecipada, já existente nos 
procedimentos especiais, para o procedimento comum. Alguns obstáculos antes 
inexistentes, como a prova inequívoca, foram incluídos na medida antecipatória 
com o fim de não difundir demasiadamente o seu uso (estratégia do legislador), 
já que a medida está a disposição de todos. 

Mas, mais sério do que isto foi a postura introvertida do Poder Judiciário 
quanto ao seu manejo. Diante de requerimentos de antecipação da tutela, no 
procedimento comum, muitos juízes, intimidados, ora condicionavam suas 
decisões, ora não concediam a medida sob argumentos que não se sustentam. 

Em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, por votação 
unânime, os desembargadores negaram tutela antecipatória, antes da oitiva do 
réu, sob o pretexto de que se tratava de instituto novo e seria melhor aguardar 
uma sedimentação por parte da doutrina a respeito do assunto.24 

24 MATO GROSSO – Tribunal de Justiça – 1ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 6.380-
MT. Acórdão Unânime. Relator: Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho. 12 ago. 
1996.
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Em São Paulo, o juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública, ao indeferir o 
requerimento de tutela antecipada, de modo lamentável, fundamentou:

Indefiro a antecipação de tutela. Embora os autores aleguem ser 
portadores de AIDS e objetivem medicação nova que minore as 
seqüelas da moléstia, o pedido deve ser indeferido, pois não há 
fundamento legal que ampare a pretensão de realizar às expensas 
do Estado o exame de genotipagem e a aquisição de medicamentos 
que, segundo os autores, não estão sendo fornecidos pelo SUS. A 
Lei 9.313/96 assegura aos portadores de HIV e doentes de AIDS 
toda a medicação necessária a seu tratamento. Mas estabelece que 
os gestores do SUS deverão adquirir apenas os medicamentos 
que o Ministério da Saúde indicar para cada estado evolutivo da 
infecção ou da doença. Não há possibilidade de fornecimento de 
medicamentos que não tenham sido indicados pela autoridade 
federal. Por outro lado, não há fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação. Todos somos mortais. Mais 
dia, menos dia, não sabemos quando, estaremos partindo, 
alguns, por seu mérito, para ver a face de Deus. Isto não pode 
ser tido por dano. Daí o inderefimento da antecipação de 
tutela [sem grifo no original].25

Os casos acima dão conta do que se está aqui a afirmar reiteradamente: 
os interesses da minoria são sempre observados e preservados, enquanto que 
os da maioria são relegados. Ora não são contemplados pela legislação; ora 
são contemplados, ignorando-se a sua inaplicabilidade; ora afastados pelos 
julgamentos judiciais.

Este é um problema constantemente detectado e analisado por pesquisadores 
da área. Juan E. Méndez asseverou:

[...] Os juízes são desencorajados consistentemente a fazer 
experimentos para a adaptação criativa das leis antiquadas aos 
problemas que devem resolver diariamente. A herança da filosofia 
positivista de direito não permitiu uma evolução, e o resultado é 
um formalismo estulto que força os fatos da vida para dentro das 

25 SÃO PAULO – Sétima Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Decisão 
interlocutória nos autos de processo nº 968/01. Autores: portadores do vírus HIV. Réu: SUS. 
Juiz de Direito: Antônio Carlos Ferraz Muller. São Paulo, 28 jul. 2001.
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categorias legais obsoletas ou simplesmente empurram os fatos da 
vida para fora dos tribunais.26

 Portanto, não se deve esquecer, nem mesmo amenizar os artifícios e dogmas 
estruturados para favorecer os intentos dos detentores do poder. Mais, é preciso 
iniciar um movimento de tomada de espaços de poder para que o outro e seus 
interesses sejam reconhecidos e, principalmente, para que não se fique sobrepu-
jado ao que afirmou o professor Roberto Lyra Filho:

O dogma, afinal, atravessa a história das idéias como uma verdade 
absoluta, que se pretende erguer acima de qualquer debate; 
e, assim, captar a adesão, a pretexto de que não cabe contestá-
la ou a ela propor qualquer alternativa. Neste viés, terá, sempre, 
uma tendência a cristalizar as ideologias, mascarando interesses 
e conveniências dos grupos que se instalam nos aparelhos de 
controle social, para ditarem as normas em seu próprio benefício.27

Do contrário, “[...] o direito à justiça continuará a ser um privilégio, não um 
direito.”28 E isto seria mais do que a confirmação, seria a admissão de que o olhar 
lançado sobre o direito e a justiça é enviesado, ou seja, é distorcido segundo as 
importâncias estabelecidas pela estrutura de dominação e não tem apreço pelo 
olhar do outro. Quiçá, considera a sua existência!

3. o olhar do outro

Para se debater o olhar do outro, é preciso, num primeiro momento, analisar 
quem é o outro e em que medida este outro é importante para os preceitos 
de direito e de justiça. Por toda a narrativa até aqui desenvolvida, poder-se-ia 

26 MÉNDEZ, Juan E. Reforma institucional, inclusive acesso à justiça: introdução. In: 
MÉNDEZ, Juan E.; O’DONNELL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio (orgs.). 
Democracia, violência e injustiça: o não-estado de direito na América Latina. trad. por Ana 
Luiza Pinheiro, São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 244.

27 LYRA FILHO, Roberto. Para um direito sem dogmas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1980. p. 12. 

28 MÉNDEZ, Juan E. Reforma institucional, inclusive acesso à justiça: introdução. In: 
MÉNDEZ, Juan E.; O’DONNELL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo Sérgio (orgs.). 
Democracia, violência e injustiça: o não-estado de direito na América Latina. trad. por Ana 
Luiza Pinheiro, São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 248. 
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concluir, simplesmente, que o outro é o oprimido, aquele que não compõe o 
grupo dominante e, assim, a identificação estaria pronta, não seria necessário 
exprimir conceitos e nem tampouco considerações.

Não obstante o outro possivelmente ser aquele que foi deixado num segundo 
plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se pode limitar a apontar 
quem seja o outro. É preciso tratar de temas correlatos ao outro, como alteridade, 
responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas 
de modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça.

Pode-se, assim, iniciar um exame sobre o outro a partir do pensamento do 
filósofo Emmanuel Lévinas, que afirma: “Um indivíduo é outro para o outro. [...] 
Cada um é outro para cada um.”29

O pressuposto inaugural é a existência de ‘um’ e de ‘outro’ e, por consequência, 
da relação que se estabelece entre eles. Na esfera do direito, a todo momento é 
possível verificar estas relações: os preceitos normativos são desenvolvidos a partir 
das relações (sociais e/ou jurídicas) entre os sujeitos.

As relações jurídicas são previstas tanto no âmbito do direito material 
(contratos, casamento, filiação etc.), quanto na seara do direito processual (ações 
judiciais) e o que se tem é o vínculo entre, pelo menos, duas pessoas que se 
necessitam reciprocamente para que haja condições de realização dos objetivos 
das mencionadas relações de direito.

O outro, portanto, pode ser qualquer um dos sujeitos da relação jurídica. 
Mais: pode ser aquele para quem a relação jurídica é dirigida. É preciso considerar 
que o direito é elaborado por ‘um(ns)’, pensando-se na sua incidência sobre o(s) 
outro(s), daí porque o dominante/opressor pode ser o ‘um’, enquanto que o 
dominado/oprimido, o outro.

Este posicionamento inverte-se a medida em que aquele que identifica e põe a 
relação em movimento é o dominado/oprimido. Nesta cirscunstância, ele passa a 
ser o ‘um’, enquanto o dominante/opressor, o outro.

29 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. 5. ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 
2010. p. 214.
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Emmanuel Lévinas aclara o que se está a afirmar:

A manifestação do Outro produz-se, certamente, à primeira vista, de 
acordo com o modo pelo qual toda significação se produz. O Outro 
está presente numa conjuntura cultural e dela recebe sua luz, como 
um texto do seu contexto. A manifestação do conjunto assegura 
sua presença. Ela aclara-se pela luz do mundo. A compreensão do 
Outro é, assim, uma hermenêutica, uma exegese. O Outro dá-se 
no concreto da totalidade à qual é imanente e que, conforme as 
análises notáveis de Merleau-Ponty, que nós utilizamos largamente 
nas primeiras seções deste trabalho, nossa iniciativa cultural – o 
gesto corporal, linguístico ou artístico – exprime e desvela.30

Ainda sobre a identificação do outro, Roberto Aguiar assevera:

O outro anonimizado é pertencente a várias dimensões. Sua 
concretude é complexa, pois o outro pertence ao social, mas não 
se esgota nessa dimensão. Ele também é natural, fazendo parte 
orgânica da terra, mas como as instituições formais e informais 
o marcam existencialmente, o outro também está situado em 
várias formas organizativas pelas quais perpassa, que instilam 
direitos, preconceitos, alegrias e sofrimentos, posições sociais, 
hierarquias e visões de mundo. Esse outro tão polimorfo não cabe 
nas práticas sociais orientadas por visões verticalistas, hierárquicas 
e normatividades descarnadoras.31

Sucede que os privilegiados voltam para si a ‘luz do mundo’, mencionada 
por Emmanuel Lévinas, pois estão no cenário do poder. Ocupam o lugar do 
‘um’ e com suas ‘práticas sociais orientadas por visões verticalistas, hierárquicas 
e normatividades descarnadoras’, como afirmado acima pelo professor Roberto 
Aguiar, reduzem a existência do outro.

Atribui-se a tal postura o fato de que o outro pode causar um impacto fatal 
sobre o ‘um’, assim como asseverou Jea-Paul Sartre: “[...] o Outro não é somente 
aquele que vejo, mas aquele que me vê.”32

30 _____. Humanismo do outro homem. 4. ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 2012. p. 50.
31 AGUIAR, Roberto A. R. de. Alteridade e rede no direito. Veredas do Direito. v. 3, n. 6, Belo 

Horizonte: jul.-dez. 2006. p. 32.
32 SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. trad. por Paulo 

Perdigão. 19. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011. p. 297.
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A partir do momento em que o ‘um’ ou o ‘eu’ passa a ser visto, suas qualidades 
e defeitos também se desnudam e, então, muitas peculiaridades podem surgir 
daí: julgamentos, orgulho, vergonha, medo,33 pois, ainda com Jean-Paul Sartre, 
“[...] o Outro não apenas me revelou o que sou: constituiu-me em novo tipo de 
ser que deve sustentar qualificações novas.”34

E continua: 

A vergonha ou o orgulho me revelam o olhar do Outro e, nos 
confins desse olhar, revelam-se a mim mesmo; são eles que me 
fazem viver, não conhecer, a situação do ser-visto. Pois bem: a 
vergonha, como sublinhamos no início deste capítulo, é a vergonha 
de si, é o reconhecimento de que efetivamente sou este objeto que 
o Outro olha e julga.35

Diante disto, quem quer ser visto? Quem quer ser revelado? Quem quer ser 
constituído em um novo tipo de ser? Quem quer ser julgado? O status quo é 
bastante confortável aos que tomaram a posição do ‘um’. Certamente, não há 
interesse na troca de lugar, e, também, não há interesse na revelação do perfil e 
dos objetivos de quem quis e conseguiu se posicionar como o ‘um’. O certo é que 
o ‘um’ não pretende reconhecer o outro.

Contudo, assentindo com Emmanuel Lévinas: “[...] é a partir da relação com 
o Rosto ou de mim diante de outrem que se pode falar da legitimidade do Estado 
ou de sua não legitimidade.”36

Legitimidade é um tema caro à democracia, principalmente quando se trata 
do Estado Democrático de Direito que prevê a participação de todos os cidadãos 
nas esferas de poder. É bastante comum erigir-se a bandeira da legitimidade do 
poder do Estado, porém, de modo contraditório, admite-se a participação neste 
poder pela mera escolha de seus representantes, conforme já mencionado.

33 “Vergonha, medo e orgulho são, portanto, minhas reações originárias, as diversas maneiras 
pelas quais reconheço o Outro como sujeito fora de alcance, e encerram uma compreensão 
de minha ipseidade que pode e deve servir-me de motivação para constituir o Outro como 
objeto.” Idem, ibidem. p. 371. 

34 Idem, ibidem. p. 290.
35 Idem, ibidem. p. 336.
36 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. 5. ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 

2010. p. 132.
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O resultado desta incoerência é apontado, acertadamente, por Roberto Aguiar:

[...] cidadãos individualistas, aéticos, insensíveis, sem história, 
com sentimentos não resolvidos, com vocabulário pobre, sem 
consciência política e medíocres profissionalmente. Com este tipo 
de ser humano, não há possibilidade de avanços democráticos 
significativos.37

A alienação cria obstáculos à real democracia. E, por isso, não se deve esquecer 
do que preceituou Marilena Chauí: 

[...] só há democracia com a ampliação contínua da cidadania. Por 
este motivo, a cidadania, que nas chamadas democracias liberais 
se define apenas pelos direitos civis, numa democracia social real, 
ao contrário, amplia o sentido dos direitos, abrindo um campo 
de lutas populares pelos direitos econômicos, sociais e culturais, 
opondo-se aos interesses e privilégios da classe dominante. A 
democracia propicia uma cultura da cidadania.38

Na verdade, é mais do que necessário pensar nesta conjuntura e, para tanto, de 
acordo com Rafael Haddock-Lobo: “O eu precisa ser destituído de sua pretensa 
e falsa soberania para que, através da vulnerabilidade, ele aprenda a dizer adeus a 
este seu mundo tautológico, enclausurado e imutável.”39

Conforme afirmou Emmanuel Lévinas:

É a hora da Justiça, da comparação dos incomparáveis ‘juntando-se’ 
em espécies e gêneros humanos. É hora das instituições habilitadas 
a julgar e a hora dos Estados em que as instituições se consolidam e 
a hora da Lei universal que é sempre a dura lex e a hora dos cidadãos 
iguais diante da lei. É necessário que estes eleitos, acima do comum, 
encontrem para si, como todas as coisas, um lugar na hierarquia dos 
conceitos, é necessária a reciprocidade dos deveres e dos direitos.40

37 AGUIAR, Roberto A. R. de. Os filhos da flecha do tempo: pertinência e rupturas. Brasília: 
Letra Viva, 2000. p. 306. 

38 CHAUÍ, Marilena. Democracia e sociedade autoritária. Comunicação & Informação. v. 15, 
n. 2, jul.-dez. 2012. p. 153.

39 HADDOCK-LOBO, Rafael. A justiça e o rosto do outro em Lévinas. Cadernos da EMARF, 
Fenomenologia e Direito. Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, abr.-set. 2010. p. 80.

40 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. 5. ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 
2010. pp. 262-263.
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Não é mais possível, portanto, adiar a tarefa de reconhecimento do outro 
e, para isso, será preciso promover políticas de adensamento da cidadania e da 
democracia, pois, consoante o que ensinou o professor Roberto Aguiar: “[…] só a 
permanente construção democrática e a liberdade crescente poderão reincorporar 
o outro aos sujeitos, às sociedades, aos poderes e ao direito.”41

A dificuldade, como se pode perceber, está em reconhecer e introduzir o outro 
às relações sociais e jurídicas. Não há prática democrática neste contexto. De 
modo geral, acostumou-se ao modelo predominante. 

Ainda com o professor Roberto Aguiar: “[...] É o estigma, um injusto 
estigma que marca nossa sociedade que põe como normais todos aqueles que, 
formal, intelectual e moralmente, se adequam às normas elaboradas pela classe 
dominante.”42 Afinal:

Em verdade, a grande técnica do direito é fazer crer àquele que 
sofre suas sanções, ou que não tenha seus interesses defendidos, 
que essa ordem é natural, que o mundo é assim mesmo e que o 
legislador e o judiciário, além do poder executivo, tudo fazem para 
melhorar a vida dos oprimidos, mas que existem certas coisas que 
não têm jeito.43

Um primeiro passo está associado ao entendimento do que seja solidariedade, 
alteridade, cooperação, responsabilidade, pois, é colocando-se no lugar do outro 
que se poderá compreender sua qualidade de excluído, de marginalizado.

Esta tarefa não está adstrita apenas em se lançar em lugar alheio. É preciso 
saber quem o ‘eu’ ou o ‘um’ é e, então, identificar quem é o outro, compreendendo 
que o outro é pessoa diferente do ‘eu’. A assimetria é pressuposto para tal mister.

Rafael Haddock-Lobo esclarece, em Lévinas, que:

O tema da alteridade começa, em Lévinas, a receber a devida 
atenção a partir da obra De l’existence à l’existant, de 1947, na qual 
vemos que “o outro, enquanto outro, não é somente um alter-ego. 

41 AGUIAR, Roberto A. R. de. Alteridade e rede no direito. Veredas do Direito. v. 3, n. 6, Belo 
Horizonte: jul.-dez. 2006. p. 32.

42 Idem. O que é justiça: uma abordagem dialética. São Paulo: Alfa-Omega, 2004. p. 102.
43 Idem, ibidem. p. 118.
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Ele é o que eu não sou: ele é o fraco enquanto eu sou o forte; é o 
pobre, é a viúva e o órfão”, ou então que este outro “é o estrangeiro, 
o inimigo, o poderoso”, o que, além de apontar a assimetria inicial 
do espaço intersubjetivo e de definir a relação com o outro como 
acolhimento hospitaleiro, vai também definir o pensamento ético 
de Lévinas, situando-o numa espécie de interseção entre ética e 
política.44

Este exercício não é simples, pois o rosto do outro é um rosto sem face. O 
outro é todo aquele que surge diante do ‘eu’ ou do ‘um’, como já referenciado, 
e precisa ser reconhecido e compreendido para que se possa compadecer de sua 
condição e para que o ‘um’ possa responsabilizar-se por ele.45

No âmbito jurídico, formalmente, é possível observar e exemplificar o que se 
está a tratar. A Constituição Federal, por exemplo, no inciso IV do artigo 7º prevê 
como direito dos trabalhadores urbanos e rurais: “salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”.

Pode-se afirmar que se tem aqui os trabalhadores urbanos e rurais identificados 
como o outro. Note-se que os legisladores também são trabalhadores, mas não 
no mesmo status dos contemplados pela Constituição no referido artigo. Logo, 
a assimetria está assegurada. As qualidades destes trabalhadores são alvo de 
complacência e o ‘um’, diante disto, responsabiliza-se pelo outro, assegurando-
lhe o rol de necessidades vitais básicas descritas acima.

44 HADDOCK-LOBO, Rafael. A justiça e o rosto do outro em Lévinas. Cadernos da EMARF, 
Fenomenologia e Direito. Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, abr.-set. 2010. pp. 85-86.

45 “Na vulnerabilidade encontra-se, portanto, uma relação com o outro que a causalidade não 
esgota. É uma relação anterior a toda afecção pelo excitante. A identidade do si (soi) não 
opõe limites ao suportar – nem mesmo a última resistência que a matéria ‘em potência’ opõe 
à forma que a investe. A vulnerabilidade é obsessão pelo outro ou proximidade do outro. 
Ela é para o outro, por detrás do outro do excitante. Proximidade que não se reduz nem à 
representação do outro, nem à consciência da proximidade. Sofrer pelo outro é ser responsável 
por ele, suportá-lo, estar em seu lugar, consumir-se por ele. Todo amor ou todo ódio do 
próximo, como atitude refletida, supõe esta vulnerabilidade prévia: misericórdia; ‘gemido 
de entranhas’. Desde a sensibilidade, o sujeito é para o outro: substituição, responsabilidade, 
expiação.” LÉVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro homem. 4. ed., Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2012. p. 100-101.
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Não fosse uma descrição anunciada como meramente formal, estar-se-ia dian-
te de um bom caso de reconhecimento do outro e de incidência de solidariedade, 
alteridade e responsabilidade pelo e para o outro. Sucede que esta formalização 
é insuficiente, exige-se mais do que isto. O professor Roberto Aguiar é claro 
quanto ao tema:

No nível do humano, a cooperação que era fenômeno físico ou 
químico e a cooperação biológica que ocorria nas vidas menos 
complexas transmutam-se em solidariedade. A solidariedade não é 
um valor passageiro, não é um sentimento momentâneo, nem uma 
imposição exógena de crenças que prometem recompensas para 
isso. É um princípio permanente em respeito à vida, à diferença 
e o reconhecimento de que devemos conviver, trabalhar e servir 
com quem tem habilidades, crenças, culturas e posições sociais 
diversas das nossas. Para o exercício da solidariedade, é preciso 
reconhecer o outro – e esse reconhecimento não se restringe 
à edição de comandos formais de respeito, mas se traduz pelas 
práticas de intercâmbio, inter-auxílio e trabalho complementar 
entre grupos humanos –; procurar sempre evitar e combater a 
opressão, a repressão, a escravização do corpo e do espírito em 
todas as suas dimensões, o genocídio, o etnocídio e todas as 
formas que impeçam a vida e a plenificicação do outro. Com a 
solidariedade e o reconhecimento, constitui-se a alteridade justa, 
pressuposto para o avanço material e espiritual da humanidade.46

A solidariedade representa-se nas ‘práticas de intercâmbio, inter-auxílio 
e trabalho complementar entre grupos humanos’, conforme citado acima por 
Roberto Aguiar. O ‘eu’ e o outro necessitam-se reciprocamente.47 Contudo, não 
exercitam48 tais práticas. A uma porque o ‘eu’ tem sérias dificuldades em permitir 

46 AGUIAR, Roberto A. R. de. Os filhos da flecha do tempo: pertinência e rupturas. Brasília: 
Letra Viva, 2000. p. 180.

47 “Como se não bastasse essa perplexidade, tenho também a convicção de que necessito do outro 
inelutavelmente. Sem ele, minha própria condição humana é irrealizável e também impossível 
minha sobrevivência. Isso me dá consciência da necessidade de ser também companheiro do 
outro, seu parceiro e colaborador. Preciso perder em liberdade para ganhar em sobrevivência.” 
PASSOS, José Joaquim Calmon de. Revisitando o direito, o poder, a justiça e o processo: 
reflexões de um jurista que trafega na contramão. Salvador: JusPodivm, 2012. pp. 31-32.

48 “Para Lévinas, a ética, para além de uma relação gnosiológica, é experiência; a ética consiste 
em experimentar-se através da transcendência da idéia de infinito que é o outro. Trata-se, por 
conseguinte, da experiência da assimetria significada na epifania da face do outro, ou mais 
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a participação do outro, pelos motivos já externados, a duas porque o outro não 
se impõe como um dos sujeitos das relações que o vinculam ao ‘eu’.

O olhar continua de esguelha, é unilateral. O ‘eu’ conhece o discurso da 
solidariedade e da responsabilidade,49 porém não o põe em prática. E, conforme 
afirma Emmanuel Lévinas: 

[...] é em nome da responsabilidade por outrem, da misericórdia, 
da bondade às quais apela o rosto do outro homem que todo o 
discurso da justiça se põe em movimento, sejam quais forem as 
limitações e os rigores da dura lex que ele terá trazido à infinita 
benevolência para com outrem. Infinito inesquecível, rigores 
sempre a abrandar. Justiça a se tornar sempre mais sábia em nome, 
em memória da bondade original do homem para com seu outro, 
em que, num des-inter-essamento ético – palavra de Deus! – se 
interrompe o esforço inter-essado do ser bruto a perseverar em ser. 
Justiça sempre a ser aperfeiçoada contra suas próprias durezas.50

A experiência que parte da assimetria para o reconhecimento do outro, para 
ser implementada e ter suas consequências geradas, tem clamado pela iniciativa 
do prórpio outro. É o outro quem precisa ocupar espaços, fazer-se presente. O 
outro necessita lançar seu olhar, lembrando sempre que: “O  olhar do outro, 
recusando a passividade do espelho que apenas reproduz, descarna a todos.”51

Para tanto, 

propriamente na linguagem mesma. Mais que uma relação, a experiência mesma é a relação 
que se estabelece no infinito espaço assimétrico entre eu e outro e é estampada na nudez do 
rosto deste que me convoca à palavra, que me invade violentamente com a demanda da ética 
e que, por isso, me institui como eu.” HADDOCK-LOBO, Rafael. A justiça e o rosto do 
outro em Lévinas. Cadernos da EMARF, Fenomenologia e Direito. Rio de Janeiro, v. 3, n. 
1, abr.-set. 2010. pp. 76-77.

49 “[…] Ser-para-o-outro possibilita a superação da impessoalidade, da significação neutra dos 
entes onde eles são reduzidos a movimentos de conceitos. A partir dessa nova forma de ver, 
outras visões podem aparecer no âmbito da política, do trabalho e da economia. Assim, 
podemos afirmar que antes do diálogo se estabelece uma diaconia, que me faz responsável 
pela responsabilidade de outrem.” AGUIAR, Roberto A. R. de. Alteridade e rede no direito. 
Veredas do Direito. v. 3, n. 6, Belo Horizonte: jul.-dez. 2006. p. 18.

50 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. 5. ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 
2010. p. 263.

51 SARTRE, Jean-Paul. Ente quatro paredes. trad. por Alcione Araújo e Pedro Hussak, 6. ed., 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 19.
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A alternativa é vislumbrar novas práticas jurídicas, novas relações 
em rede, novos procedimentos que partam do reconhecimento do 
outro, o que certamente ensejará formas de discurso que não mais 
traduzirão essa forclusão dissolutora do outro.52

As esferas do poder, na maioria das vezes, não estão disponíveis ao outro. As 
condutas de ingresso aos poderes legislativo, executivo e/ou judiciário pressupõem 
manejos de ordem social, cultural e econômica que se perpetuam há muito tempo 
e que restrigem aqueles que não estão nos padrões pré-estabelecidos.

Assim, os espaços de manifestação do olhar do outro podem ser construídos 
de modo paralelo ao círculo do poder, sem comprometimento à democracia, pelo 
contrário, buscando por ela. Afinal, com Roberto Aguiar:

Comida na mesa, escola para todos, liberdade e participação não 
são bens caros. Devemos buscar a liberdade do corpo para ter a 
potencialidade de ser, a liberdade da mente para poder pensar, 
sentir, refletir e agir, e a liberdade de participar igualmente, como 
condição para a formação de cidadãos que não sejam massa de 
manobra, nem escravos do trabalho e do consumo, com potencial 
de enxergar o outro e com ele desenvolver uma atitude solidária, 
que é a base da convivência democrática. A disputa democrática é 
um acidente em uma sociedade desigual. Se o ser humano cultivar 
esses novos valores e criar estruturas nas quais a solidariedade seja 
a base, certamente a disputa perderá o sentido, já que o poder já 
não será o objetivo. A democracia é o caminho para o não-poder, 
assim como deve ser o instrumento da erradicação de todas as 
dominações.53

Pode-se afirmar que, para tanto, será indispensável percorrer um longo per-
curso. Não se desconhece a dificuldade de imbuir a sociedade de responsabilidade 
para a formação de um consenso em prol do respeito por parte de ‘um’, do ‘outro’ 
e de todos.

Nesta conjuntura, é necessário procurar contribuir para o processo 
democrático brasileiro. As dinâmicas jurídico-sociais não devem tão somente 

52 AGUIAR, Roberto A. R. de. Alteridade e rede no direito. Veredas do Direito. v. 3, n. 6, Belo 
Horizonte: jul.-dez. 2006. p. 26.

53 AGUIAR, Roberto A. R. de. Os filhos da flecha do tempo: pertinência e rupturas. Brasília: 
Letraviva, 2000. pp. 307-308.
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explorar os institutos de direito e de justiça, mas interferir em suas formas de 
elaboração, organização e reprodução.

4. conclusões

Alcançado este momento, a sensação que fica não é a de alcance de uma 
conclusão, mas sim a da necessidade de se inaugurar novos pensamentos em favor 
da democratização do acesso à justiça, por isto, a escolha é pelo desenvolvimento 
de algumas considerações finais, qualificadas como apontamentos que não se 
fecham em uma única possibilidade de resultado. 

Diante disto, seguem algumas ponderações:

O acesso à justiça é caro aos cidadãos, no entanto, não obstante sua 
relevância, foi abordado à revelia dos jurisdicionados, foi tratado pela vertente 
mais conveniente aos interesses daqueles que se apropriaram do tema para fins de 
alterações nos sistemas de direito e de justiça.

Ingressar no Poder Judiciário, responder às ações propostas e obter resultados 
judiciais rápidos foram os motes do acesso à justiça que puseram em movimento 
toda a engrenagem de reformas pelas quais passaram o direito processual civil e 
o judiciário.

No entanto, a análise teórica e prática acerca deste assunto é muito mais 
ampla. Com a democratização do Estado, inegavelmente o acesso dos cidadãos 
aos tribunais e ao rol de direitos que poderiam ser exigidos judicialmente 
aumentou sobremaneira.

O direito e a justiça, antes voltados prioritariamente à proteção da propriedade 
privada e, por consequência, aos seus proprietários e possuidores, precisou 
abrir-se às novas demandas que, individual ou coletivamente, amparadas 
pela Constituição Federal de 1988, passaram a compor a relação de garantias 
fundamentais dos indivíduos.

O advento da Constituição Federal, contudo, além de apresentar um 
catálogo de direitos e garantias fundamentais ampliado, acabou por publicizar 
as desigualdades jurídico-sociais e, também, a perpetuação de uma cultura 
jurídica legalista. A maior parte das legislações infraconstitucionais e o próprio 
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Poder Judiciário não estavam em conformidade com os preceitos constitucionais 
democráticos, pois foram erigidos sob outras perspectivas históricas e jurídicas.

O reflexo inevitável foi o descompasso entre o direito e a realidade social, 
evidenciando-se o fosso existente entre elas, bem como a prolação de decisões 
judiciais que reproduziam o repertório legislativo desafinado com os novos direitos, 
agravando-se as desigualdades e gerando incredibilidade na instituição judicial.

A referida insatisfação com o direito e com a justiça, principalmente após o 
início da democratização do Estado, resultou no movimento de acesso à justiça 
que clamava pela identificação e superação dos obstáculos que se opunham ao 
exercício das práticas jurisdicionais.

Ao contrário dos argumentos dos responsáveis pelas reformas impetradas 
no direito processual civil e no Poder Judiciário, não se protestava apenas pelo 
ingresso formal ao Judiciário, não se bradava pela tão só garantia de se responder 
a uma demanda, nem tampouco se lutava apenas por uma justiça célere.

Mais do que isto, o pleito era por uma justiça aberta aos cidadãos, que se 
prestasse, de modo adequado à nova realidade jurídico-social, a oferecer uma 
tutela jurisdicional justa, tempestiva e efetiva, apta a concretizar o direito material 
da parte que tinha razão.

Para se alcançar o propósito acima, antes de se cuidar de novos termos legais 
ou de novas estruturas organizacionais que pudessem favorecer o processo e 
o judiciário e, assim, viabilizar o que se pretendia, era necessário identificar a 
densidade e a qualidade das especificações pretendidas pelos destinatários do 
direito e da justiça.

No entanto, justamente esta participação social, cujo caráter teria a maior 
importância para as novas definições jurídicas, não foi observada. 

A consequência disto foi o protagonismo daqueles que ocupam as esferas do 
poder que, em nome de uma democracia representativa, persistiram em suas 
atividades de organização e controle dos poderes, interferindo nos conteúdos 
legislativos e na estrutura jurídica e administrativa do Poder Judiciário.

Não obstante o intento de manutenção do status quo, era imprescindível que 
houvesse alterações, tanto na seara legislativa, quanto no próprio âmbito do 
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Poder Judiciário. Do contrário, o sistema jurídico e judicial até então existentes 
seriam considerados inconstitucionais.

Alteraram o texto normativo, alteraram as estruturas formais, mas não foi 
alterado o mérito, a questão de fundo, a forma de pensar o texto, o modo de 
aplicar o texto e de implementar as práticas jurisdicionais que deveriam buscar 
proporcionar meios de garantia dos direitos fundamentais dos e para os sujeitos 
de direito. Foram mantidos os contornos da cultura jurídica tradicional.

Assim, o caráter ideológico tradicional perdura mesmo com todas as 
redefinições das palavras da lei e dos atos de sua interpretação pelo Judiciário. 
Está-se diante de: “Uma metamorfose de textos legais feitos dentro de uma 
mesma estrutura de poder.”54

Esta é a preocupação: refletir sobre a estrutura hierarquizada do poder em que 
os imperativos são verticalizados de cima para baixo, ainda que disfarçados por 
novos textos legais, e, então, tentar rompê-la.

Uma das maneiras de interferir neste sistema estruturado de modo restrito, 
com possibilidade de transformação da realidade posta, é por meio da intervenção 
do cidadão que foi alocado na categoria de sujeito abstrato. 

O olhar que predominou sobre o direito e a justiça era enviesado, ou seja, em 
nome da vontade geral, prevaleceu o olhar e a prática unilateral de uma minoria, 
em detrimento dos demais.

No entanto, 

O direito é um saber que só pode ser desenvolvido a partir da 
aceitação da alteridade. Sempre há necessidade de existir mais de uma 
pessoa, sempre é o outro que suscita a possibilidade da existência do 
direito. Podemos dizer que, sem a relação entre os seres humanos, o 
direito é impossível. Como consequência, podemos afirmar que não 
podemos entender o direito sem que haja entre os sujeitos envolvidos 
um interesse, uma tensão, o que significa, sempre, uma forma sã ou 
perversa de doação, de direcionamento para o outro.55 

54 WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito: interpretação da lei: temas para uma 
reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. p. 26. 

55 AGUIAR, Roberto A. R. de. Habilidades: ensino jurídico e contemporaneidade. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2004. p. 39.



196 volume 01

i encontro de internacionalização do conpedi

A alteridade pressupõe um vínculo entre sujeitos, uma inter-relação em que 
haja reciprocidade quanto ao modo de agir e de se posicionar. A alteridade 
implica, também, colocar-se no lugar do outro em prol da consideração de juízos 
diversos, do consenso, do conflito, da criação de outras formas de organização 
jurídica, da apresentação de direitos por uma nova ótica.

O professor Roberto Aguiar esmiúça e expande o que se afirmou:

Podemos simplificar esse fenômeno ora analisado dizendo que 
ele tende a ser o caminho para a superação do absolutismo 
legal e da onipotência assimétrica com seus consectários 
teóricos, doutrinários, ideológicos e retóricos. Caminham as 
sociedades para a procura de uma alteridade horizontal, onde 
a equidade preside a diferença e onde o rosto do outro ilumina 
o movimento de construção do direito. As novas experiências 
sociais são complexas, não lineares e superadoras dos padrões 
patriarcais que entendem o relacionamento humano como 
derrota ou vitória, como ganho ou perda, como sobrevivência 
ou destruição. Assim podemos vislumbrar a possibilidade de 
um direito onde não haja vitórias ou derrotas, mas como um 
sucessivo processo de ajustes, consensos, mediações e adaptações 
à luz de princípios sedimentados na história, que configuram 
direitos humanos e direitos fundamentais, onde quem ganha são 
as coletividades, a humanidade e a liberdade. A normatividade 
difusa e fragmentária, paradoxalmente, aprofunda, acumula 
princípios, sedimenta di- reitos, que tendem, por suas práticas, 
a se tornarem universais. Isso nada mais é do que a procura de 
uma nova dimensão do justo, que não é concedido por ninguém 
e nem garantido por poderes, religiões ou metafísicas, mas um 
processo marcado pelo primado do impermanente, que tem seu 
exercício orientado pela horizontalidade da democracia e pela 
acumulação de direitos que garantem a alteridade simétrica dos 
sujeitos.56

A superação do absolutismo legal para um movimento horizontal de 
construção do direito se dará pelas novas experiências e práticas sociais, conforme 
acima afirmado. E, para tanto, é preciso que se reconheça o outro como um 

56 AGUIAR, Roberto A. R. de. Alteridade e rede no direito. Veredas do Direito. v. 3, n. 6, Belo 
Horizonte: jul.-dez. 2006. pp. 30-31.
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sujeito concreto (e não abstrato), bem como que se permita a manifestação de seu 
olhar, para se propiciar seu acolhimento. Assim como asseverou Rafael Haddock-
Lobo (2010, p. 81), o outro deve ser acolhido independentemente de quaisquer 
aspectos, de modo incondicional.

O exercício de acolhimento e convívio com o outro, em uma sociedade não 
afeita a uma democracia horizontal para a prática conjunta de experiências novas 
em nome do direito e da justiça é uma tarefa difícil. Operacionalizar esta conduta 
talvez seja um desafio ainda maior.

De um lado, tem-se a inadmissão do outro em vista de um sistema jurídico 
tradicionalmente fechado, somado a uma estrutura absoluta de poder; de outro 
lado, a ausência de identidade deste sujeito de direito, habituado a submeter-se de 
forma apática ao ordenamento instituído, como mero espectador.

Diante disto, como proceder a este acolhimento? Num primeiro momento, 
seria interessante verificar se o próprio ordenamento jurídico prevê possibilidades 
de participação e de manifestação do olhar do outro. 

O direito processual civil, por exemplo, ainda que inospitamente, recepcionou 
o princípio da comparticipação. Por meio deste princípio, é conferida às 
partes a possibilidade de uma participação consciente nas esferas de decisão, 
implementada pelo princípio constitucional do contraditório. Trata-se de um 
contraditório dinâmico e  provocado. Ao magistrado cabe aguçar o debate sobre 
todas as questões do conflito, com condições de garantir que o resultado do 
processo sofra a influência dos argumentos discutidos. 

Outro exemplo seria o instituto dos amicus curiae, segundo o qual um terceiro 
participa/intervem em um processo alheio, voluntariamente ou convocado 
judicialmente, com o objetivo de colaborar para o julgamento da causa. Sua 
participação justifica-se pela possibilidade de serem trazidos esclarecimentos e 
elementos relevantes, estranhos ao juízo, e que tenham condições de influenciar 
a decisão.   

Entretanto, estas possibilidades, por si só, não podem gerar contentamento, 
ou seja, se o outro for admitido a manifestar-se tão somente pelas vias estatais já 
estabelecidas, estar-se-ia incorrendo no mesmo equívoco de submissão ao poder 
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hierarquizado, cuja característica é a de conferir oportunidade para a manifestação 
dos indivíduos, porém, sob inúmeros obstáculos para sua efetivação.57

Roberto Aguiar (2004a, p. 69) apontou que os mesmos fenômenos olhados 
sob outro ângulo tem a capacidade de liberar a vista de preconceitos, de costumes 
reiterados, de axiomas indiscutíveis, dando ensejo a uma outra relação com 
as mesmas realidades, levando a novas explicações, compreensões e outras 
explorações.  

As universidades e os centros de pesquisa comprometidos com este perfil, 
certamente, poderiam produzir investigação que interferissem na realidade 
social, em benefício dos que foram preteridos pelo sistema instituído.

O professor Roberto Aguiar (2000, p. 307) já ressaltava o necessário 
surgimento de outras instâncias de espaço público, considerando-se as desuniões 
de corporativismos de alguns segmentos, como os partidos políticos e os 
sindicatos. E apontava, como alternativa, a transformação das universidades em 
entidades de discussão dos grandes problemas com a sociedade. 

É no seio das universidades e dos centros de pesquisa que se nutre a expecta-
tiva por rupturas, por novas posturas. O fato de não haver vínculos formais entre 
os pesquisadores e os extratos do poder podem resultar em proposições como a 
externada pelo professor Roberto Aguiar:

A des-hierarquização, junto com a desformalização, a 
descentralização e a deslegalização, levantadas por Boaventura de 
Souza Santos, mostram as tendências da contemporaneidade na 
busca de dar conta de suas novas demandas, em termos éticos, 
políticos, econômicos e jurídicos. Não serão mais as velhas 
hierarquias, que têm como pretensão serem permanentes, que 
vão responder ao mundo contemporâneo, mas as novas formas de 
relação, que procuram unir os de mesmas idéias, os diferentes ou 

57 O amicus curiae, por exemplo, pode apresentar memorias escritos nos processos em que for 
admitido, mas, diferentemente do que ocorre no STF, não poderá fazer sustentação oral 
no STJ. No caso do princípio da comparticipação, não se depara em todo processo com 
um magistrado que proceda a abertura para a prática de um contraditório dinâmico e 
participativo. É muito mais comum o contraditório exercido nos moldes convencionais com 
falas de rebate e confrontamento, ressaltando-se o acirramento de versões das partes e entre as 
próprias partes. 
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aqueles que se complementam na ação e na reflexão em torno de 
questões que incomodam ou desafiam alguma sociedade.58

Não é a hierarquização, a forma, a centralização e a legalização que garantem 
a democratização do acesso à justiça. É a interferência da sociedade civil, em 
espaços públicos, que participa e contribui para o movimento de construção de 
novos direitos. 

Seja diante do modelo tradicional de direito e de justiça, em busca de uma 
tutela jurisdicional que consista num instrumento de proteção aos seus direitos 
e de equilíbrio entre a lei e os reclamos sociais, prestada por um judiciário 
preocupado em dizer o direito ao caso concreto como prática de superação das 
desigualdades sociais e para a realização dos interesses dos jurisdicionados, seja 
numa perspectiva de interferência mais abrangente, fora da estrutura jurídica 
formal, em que se procurará construir novos espaços de discussão e de proposição 
de medidas de transformação, num ambiente favorável para se diligenciar em 
prol de novos métodos e técnicas de resolução dos conflitos ou mesmo em 
favor de uma desconstrução do sistema posto, retirando do Estado a tarefa 
hierárquica de assegurar o que é jurídico e justo, o que se reputa importante é o 
redimensionamento dos preceitos de direito e de justiça.

As práticas sociais, somadas a uma estrutura jurídica dialógica é que poderão 
embasar a formação de provimentos adequados para garantir a liberdade, os 
direitos humanos e fundamentais, possibilitando a manifestação de uma nova 
cidadania.
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Resumo

O presente trabalho justifica-se na necessidade da discussão acerca do direito 
de educação para aos deficientes intelectuais. Define-se o atual panorama desses 
portadores dentro do tecido social, posto que o nosso ordenamento, em suas 
leis constitucionais e infraconstitucionais, oferece uma igualdade formal que não 
alcança a realidade fática no que se relaciona com a inclusão. Aborda-se ainda o 
princípio da isonomia e o simbolismo que a lei gera com uma falsa aparência de 
solução dos problemas sem, de fato, resolver a questão. Apenas com a execução 
adequada da lei e a congruência das normas com a realidade político-social para 
alcançar a eficácia da pretensão legislativa e oferecer a guarida necessária para 
esse grupo minoritário.
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Abstract

This paper justified the need to feed about the right to education for the 
intellectually disabled. To do so we must define the current landscape of these 
patients within the social fabric, our arrangement in their constitutional laws 
and infra, provides an equal formal does not reach the objective reality it relates 
to inclusion. Also addresses the fundamental principle of equality and the law 
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endowed with symbolism, ends up generating a false appearance of solving 
problems without actually solving the issue. Just the proper implementation of 
the law in our land must comply with the standards congruence with reality to 
achieve political and social the effectiveness of legislative intention and provide 
the necessary shelter for this minority group.

Key words

Intellectual disability; Educational inclusion; Effectiveness; Symbolism.

1. introdução

O direito de acesso à educação encontra amparo em nossa Constituição 
Federal como aspecto inerente a sociedade. Contudo, apesar dos variados 
avanços jurídicos que ocorreram no decorrer de nossa história, ainda é ausente 
uma legislação genuína, que ultrapasse o simbolismo e que aborde os problemas 
existentes quanto ao ingresso à educação dos portadores de deficiência 
intelectual.

Tal simbolismo, esclarecido por Marcelo Neves e Pedro Lenza, aqui se 
traduz na profunda desarmonia entre a concretização dos diplomas legais com a 
resolução dos conflitos, adiando através de compromissos dilatórios as soluções 
reais e, aparentemente, dá uma resposta pronta e rápida do Estado diante dos 
problemas sociais que atingem toda a coletividade. 

Ocorre ainda que apesar de estar expresso de forma enfática em nossa 
Carta Magna acerca de que tal direito é irrestrito, hoje no Brasil há uma falha 
quanto à criação de normas específicas e sua efetivação acerca da inserção desses 
portadores em todas as fases de ensino nas escolas, gerando uma ausência de 
realidade jurídica, conforme já sabiamente explanada nos trabalhos de Konrad 
Hesse e Friedrich Muller.

Visualiza-se ainda que o portador de Síndrome de Down se institui 
como exemplo de deficiente intelectual, e que o acompanhamento adequado 
concretizada na inclusão proporcionaria benefícios para o indivíduo e também 
para a sociedade, pois creditaria ao Estado a aplicação palpável dos diplomas 
constitucionais.
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Ressalta-se ainda que o envolvimento desses membros em todas as searas de 
nossa sociedade garante o pleno exercício das suas condições de cidadãos enquan-
to carecedores de proteção especial do Estado. Desta forma, será possível aplicar 
a isonomia quanto ao tratamento diferenciado e inclusivo que os portadores 
necessitam, inserindo tais indivíduos em programas que elaborem, implementem, 
facilitem e garantam os direitos básicos de educação que estes possuem. 

Insta salientar que deverá haver também o compromisso social dos vários 
ramos que auxiliam a inclusão, como assistentes sociais, professores preparados e 
a própria coletividade. Somente com esta inegável convenção que se faz essencial, 
será possível solucionar todas as falências acerca do tema, garantindo de forma 
igualitária a participação dos portadores de deficiência intelectual em nossa 
sociedade, bem como, restaurando o pleno exercício da cidadania, atingindo de 
forma satisfatória a efetivação dos direitos sociais.

2. a constituição de 1988 e a garantia ao direito de 
educação

Com a evolução constitucional no Brasil, em 1988, surgiu a nova Consti-
tuição brasileira, conhecida como “Constituição cidadã” por trazer direitos 
e garantias mais encorpados em seu rol, garantindo a cidadania para o povo 
brasileiro. Foi considerada uma Constituição bem completa, sendo a sétima 
desde a Independência do território brasileiro, permanecendo até os dias atuais.

Nossa Lei Maior garante em seu bojo o direito de educação aos seus cidadãos, 
como explicitado em vários artigos. Insere-se tal direito no âmbito dos direitos 
sociais, como inerente a todos os indivíduos, sem qualquer distinção, visto que 
se trata de uma garantia fundamental para o desenvolvimento e formação de 
crianças, adolescentes e adultos.

Contempla-se no art. 6° da CF/88 os direitos sociais que foram previstos 
em nossa Carta Magna, estando presente em seu caput a proteção à educação: 
“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 a infância 
(...)”. Além disso, explana-se também em nossa Constituição, no art. 205, o 
direito a educação aplicável a todas as pessoas: “A educação, direito de todos e 
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dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Conforme ensinamentos de Romualdo Portela de Oliveira3, na Constituição 
de 1988 “Inova-se a formulação da gratuidade, assegurando-a em todos os níveis 
na rede pública, ampliando-a para o ensino médio, tratada nas Constituições 
anteriores como exceção e, para o ensino superior, nunca contemplada em Cartas 
anteriores”.

Resta evidente a preocupação do legislador em elevar a importância da 
educação, como um direito inafastável e necessário para a concretização de 
políticas públicas eficazes que visem o desenvolvimento real do país. 

3. direto de minorias e normatização da educação 
inclusiva

Alguns documentos foram extremamente importantes para a normatização 
da educação inclusiva, tanto na ótica internacional quanto em âmbito nacional. 
Inicialmente, em 20 de dezembro de 1971 foi assinada a Resolução n. 2.856, qual 
seja, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Mental e reconhecia 
alguns direitos à pessoa com deficiência intelectual, como por exemplo, o direito 
de educação.

Após aproximadamente dez anos, em 17 de novembro de 1988, é aprovado o 
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em ma-
téria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é conhecido pela alcunha de 
Protocolo de São Salvador. Esse Protocolo serviu para proporcionar diretrizes que 
marcaram maior autonomia e proteção aos deficientes intelectuais. Isso porque, 
em seu artigo 18, já mencionava o direito de educação com a possibilidade de 
programas de ensino diferenciado para deficientes.

Nesse passo, em 20 de novembro de 1989 foi assinada a chamada Convenção 
sobre os Direitos da Criança, que ocorreu no âmbito da ONU e que serviu 

3 OLIVEIRA, Romualdo Portela de. O direito à educação na Constituição Federal de 1988 
e seu restabelecimento pelo sistema de justiça.Revista Brasileira de Educação, n° 11,São 
Paulo, 1999, p. 62. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE11/
RBDE11_07_ROMUALDO_PORTELA_DE_OLIVEIRA.pdf> Acesso em: 05/05/2013.
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como parâmetro para fornecer bases para o que seria o Estatuto da Criança e do 
Adolescente do nosso país, de 13 de julho de 1990. 

Em 1994, ocorre na Espanha a Declaração de Salamanca, onde os delegados 
na Conferência Mundial de Educação Especial, representando 88 governos e 25 
organizações internacionais, reafirmaram o compromisso com a educação para 
todos. Esse documento reconheceu “a necessidade e urgência do providencia-
mento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino”.4

Em 28 de maio de 1999, na Guatemala, foi realizada a Convenção 
Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra 
as pessoas portadoras de deficiência. Com base nisso, foi proposto sobesse 
óbice “prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas 
portadoras de deficiência e propiciar a sua plena integração à sociedade”.5

Ademais, em 05 de junho de 2001, foi aprovada a Declaração Internacional 
de Montreal sobre Inclusão pelo Congresso Internacional “Sociedade Inclusiva”, 
realizado em Montreal, Quebec, Canadá. Esse documento trazia intrinsicamente 
o objetivo primordial de desenvolver e proporcionar a inclusão dos portadores de 
deficiência, buscando a igualdade e a garantia que essas pessoas possuem. Nestes 
termos:

Houve também, em campo internacional, a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 13 de dezembro de 2006. Foi de 
suma importância tal evento, pois tinha como propósito assegurar e desenvolver 
o exercício dos direitos humanos dos portadores de deficiência, dando o respaldo 
necessário para a inclusão, a não-discriminação, e o respeito pelas diferenças. 
Nesse diapasão, in verbis:

Em sede nacional, a Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989 veio a estabelecer 
normas acerca da integração social e da tutela jurisdicional de interesses difusos 

4 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/
arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em: 05/10/2013.

5 CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS 
FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA, 1999. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
guatemala.pdf> Acesso em: 05/10/2013.
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e coletivos dos portadores, criando ainda a Coordenadoria para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE). No que tange ao direito de educação, 
este vem assegurado no artigo 2° da Lei, propiciando o bem-estar social desses 
indivíduos.

Trilhando esse caminho de normatização, no ano de 1990, em 13 de julho, 
surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente conforme já mencionado, o qual 
estabeleceu direcionamentos para gerir e proteger direitos inerentes. Para tanto, 
no que tange o direito de educação, no Capítulo IV, o ECA, em seu artigo 53, 
ficou explícito e assegurado que a criança e o adolescente tem direito a educação.

Dando continuidade, em 20 de dezembro de 1996, surgiu a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que no seu Capítulo V veio 
dispor acerca da Educação Especial. Em seu artigo 58, prevê serviços de apoio 
especializado na escola de ensino regular e quando não for possível essa integração 
nas classes comuns de ensino, ocorrerá o atendimento educacional em classes, 
escolas ou serviços especializados. 

Trilhando o mesmo caminho, o §3° do mencionado artigo estabelece que 
a oferta de educação especial, como dever do Estado garantido na nossa Carta 
Magna, terá início de zero até os seis anos, dado que acontecerá durante a 
educação infantil. Por fim, analisando ainda esse diploma legal, o artigo 60 da 
Lei 9.394/96 traz em seu parágrafo único a disposição de que o poder público 
adotará a ampliação do atendimento dos educandos com deficiência na própria 
rede pública de ensino.

Por fim, insta ressaltar ainda o Decreto n° 6.094/07, como um diploma legal 
de imensurável importância, haja vista que dispôs sobre a implementação do 
Plano de Metas Compromissos Todos Pela Educação, conjugando para isso os 
esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme estipulado 
no artigo 1° desse Decreto e o artigo 2° também estabelece as diretrizes para os 
sistemas e gestões de ensino.

4. princípio da isonomia

O princípio da isonomia, atualmente, se mostra como princípio basilar da 
aplicação do Direito nas esferas de conduta social. Isso porque, é perceptível que 
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as pessoas em geral pugnam cada vez mais por um sistema que aplique igualita-
riamente e com eficiência os direitos conquistados e devidos em toda a sociedade. 
Em um Estado Democrático de Direito, negar a aplicação desse princípio é uma 
afronta desmedida às garantias fundamentais para se adquirir uma vida digna.

Nesse passo, resta mencionar que o princípio da isonomia teve sua aplicação 
já identificada em diversas civilizações, sejam elas antigas ou modernas. Para 
interpretação desse princípio, sua aplicação depende de quem procura conferir 
sua concretização nos vários momentos da história.

4.1. conceito 

No dicionário, a isonomia vem definida como “estado dos que são governados 
pelas mesmas leis; princípio constitucional que garante igualdade para todos 
perante a lei.”6 Nesse rumo, abordaremos a segunda definição, que traz a isonomia 
como um princípio constitucional. 

O princípio da isonomia, contido na norma do art. 5° da 
Constituição Federal, é um comando dirigido ao legislador, que 
deve observá-lo ao aplicar normas constitucionais, de primeiro 
escalão, produzindo normas legais, de segundo escalão. Normas 
legais que têm, na Constituição, o seu fundamento de validade. 
As normas legais produzidas em desacordo com esse comando 
constitucional podem ser anuladas, mediante ação direta de 
inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal. Vale 
dizer: podem ter sua validade desconstituída, por um órgão 
qualificado pelo ordenamento jurídico para fazê-lo.7

É evidente que o preceito da igualdade se encontra fundamentada no nosso 
ordenamento. No artigo 5° da Constituição Federal, é expresso que todos são 
iguais perante a lei, garantindo dessa forma a igualdade, destrinchando-se daí 
o princípio da isonomia. Ademais, o princípio da isonomia se deduz, conforme 
ensinamento de Ruy Barbosa:

6 HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. rev. e aum.
Objetiva: Rio de Janeiro, 2004, p. 431.

7 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. O princípio da isonomia. Disponível em: <http://
www.celc.com.br/comentarios/pdf/164.pdf> Acesso em: 29/08/2013.
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A regra da igualdade não consiste senão em tratar desigualmente 
os desiguais na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade 
social, proporcional e desigualdade natural, é que se acha a verda-
deira lei da igualdade. Os mais são desvarios da inveja, do orgulho 
ou da loucura. Tratar com desigualdade os iguais, ou os desiguais 
com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. 
Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da 
criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, mas 
atribuir os mesmos a todos, como se todos se equivalessem.8

É visível que a isonomia deve ser analisada sob uma ótica concatenada em 
relação a todo o ordenamento jurídico. Sua valoração, bem como, sua real 
concretização e aplicação, deve atingir todos que nesse contexto se inserem. Para 
tanto, deve ser analisada tanto a igualdade material, quanto a igualdade formal 
que persiste em nossa Constituição Federal.

4.2. princípio da isonomia e igualdade formal e material

Para correta aplicação do princípio da isonomia, faz-se necessário entender 
como a igualdade formal e material está disposta em nosso ordenamento. 
Primeiramente, será necessário estabelecer a diferença entre esses dois parâmetros 
de análise. A igualdade formal, presente em nosso diploma constitucional diz 
respeito ao texto frio e seco da lei, que dispõe que “todos são iguais perante a lei”, 
sem faltar, contudo, força normativa.

A igualdade material, por outro curso, é a própria consubstancialização 
da igualdade formal, sendo a aplicação da letra lei ao mundo prático, ou seja, 
concretizando o que é disposto pelos legisladores. Podemos dizer que é a própria 
realidade jurídica e a efetividade da norma. Deve ser analisada e vista como 
um instrumento de exercício real, um meio objetivo para exercitar os direitos 
inerentes a todos.

A igualdade material por outro lado é o instrumento de 
concretização da igualdade em sentido formal, tirando-o da 
letra fria da lei para viabilizá-lo no mundo prático. Deve ser 

8 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. Saraiva: São Paulo, 2009, 
p. 420.
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entendida como o tratamento igual e uniformizado de todos os 
seres humanos, bem como sua equiparação no que diz respeito 
a concessão de oportunidades de forma igualitária a todos os 
indivíduos. A igualdade material é um princípio programático, 
uma meta ou um objetivo a ser alcançado pelo Estado em 
atuação conjunta com a sociedade. Necessita da edição de leis 
para minimizar as diferenças que não sejam naturais entre os 
indivíduos, mas também de atos concretos por parte do Poder 
Público e da mudança de posicionamento de toda a sociedade para 
que possamos chegar à plenitude do princípio.9

Em nosso ordenamento jurídico, mais precisamente, na Constituição Fe-
deral de 1988, temos uma limitação das condutas que propiciam a discriminação 
ou a falta de amparo de minorias, corroborando desta forma para que o 
descumprimento do estipulado em lei seja passível de sanção. Isso porque, é a 
própria igualdade material que se perpetua mediante tais situações.

Posto isso, salienta-se que em nossa Lei Maior, os artigos 3° ao 7° trazem 
regras e norteamentos para implementar o conceito de igualdade material, 
baseados em assuntos que causam conflitos devido a ausência de amparo àqueles 
que necessitam, como saúde, salários iguais, educação, entre outros.

O entendimento da igualdade material, deve ser o de tratamento 
equânime e uniformizado de todos os seres humanos, bem como a 
sua equiparação no que diz respeito à possibilidades de concessão 
de oportunidades. Portanto, de acordo com o que se entende 
por igualdade material, as oportunidades, as chances devem ser 
oferecidas de forma igualitária para todos os cidadãos, na busca 
pela apropriação dos bens da cultura.A igualdade material teria 
por finalidade a busca pela equiparação dos cidadãos sob todos os 
aspectos, inclusive o jurídico.10

Desse modo, é possível visualizar como a igualdade material está 
intrinsicamente ligada ao pleno exercício de direitos. Para tanto, é primordial 

9 D’OLIVEIRA, Maria Christina Barreiros. Breve análise do princípio da isonomia. 
Disponível em <http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-content/uploads/2011/12/3_edi 
cao1.pdf> Acesso em: 13/08/2013.

10 SILVA, Marcelo Amaral da. Digressões acerca do princípio constitucional da igual-
dade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 66, 1 jun. 2003 . Disponível em: <http://jus.com.br/
artigos/4143>. Acesso em: 29/08/2013.
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que seja respeitado as garantias das maiorias e das minorias, balanceando tal 
relação com o princípio da isonomia. Resta óbvio que tratar igualmente pessoas 
que estão em situação de desigualdade nada mais é que permear a injustiça, o que 
não podemos admitir em direito.

Portanto, é imensamente importante que a igualdade apontada seja respeitada 
no que tange ao direito de educação para os portadores de deficiência intelectual, 
dado que são seres carecedores de direitos. Nesse rumo, o direito deve amparar e 
inserir tais indivíduos nas esferas educacionais de modo a integrá-los, garantindo 
assim a concretização da igualdade formal que estes possuem e o exercício eficaz 
da igualdade material. 

5. deficiência intelectual

Apesar da grande relevância do tema, ainda é falho uma legislação concernente 
que aplique à realidade jurídica os ditames desenvolvidos em nossa sociedade. 
Desta forma, é mister desenvolver uma visão conglobante que deverá abarcar 
acerca de todo o desenvolvimento dos portadores, com o fito de adquirir uma 
plena garantia dos direitos que estes possuem.

Inicialmente, já observado quanto ao direito de educação do portador onde 
se almeja alcançar a igualdade material, deve ser traçado o conceito do que seja 
a deficiência intelectual. Além disso, é preciso fazer a distinção de deficiência 
intelectual e deficiência mental, para que o estudo não encontre percalços e seja 
confundido nessas realidades tão diferentes.

5.1. conceito

Para elaborar um entendimento maior, se faz necessário definir como a 
deficiência é identificada. Para isso, no decreto 3.298/99, que regulamenta a Lei 
7.853/99, em seu artigo 3°, inciso I, traz o conceito de deficiência como: “Toda 
perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano”. 

Prosseguindo, a definição de deficiência intelectual muitas vezes já foi 
confundida com a concepção que se tem acerca da deficiência mental. Contudo, 
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essas realidades são bem distintas. Tal preocupação quanto a estes termos 
foram discutidas pelo próprio legislador pátrio, que optou por definir em nossa 
Constituição de 1988 a denominação de Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD). 

A Associação Americana de Retardo Mental-AAMR, reconhecido 
órgão internacional criado em 1876 e a mais antiga organização 
do mundo no campo da deficiência intelectual, a partir de 1° de 
janeiro de 2007, adota uma nova nomenclatura para designar-
se: American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities-AAIDD, que, na tradução para o português 
significa, Associação Americana de Deficiências Intelectual e de 
Desenvolvimento- AAdid.11

Inclusive, vale mencionar, que a ONU optou por instituir no dia 3 de dezem-
bro como Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (Resolução 1993/29 de 05 
de março de 1993), demonstrando uma pequena variação quanto à denominação 
brasileira. De acordo com a autora Eugênia A. G. Fávero e a Associação 
Americana sobre Deficiência Intelectual do Desenvolvimento  AAIDD, a 
deficiência intelectual:

É o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 
trabalho12.

É visível que apesar dos termos deficiente mental e deficiente intelectual serem 
considerados sinônimos, tal premissa não deve imperar, haja vista que ambos são 
diferentes. A deficiência mental se configura como:

Uma série de condições que causam a variação e comportamento e podem 
afetar o desempenho da pessoa na sociedade. Essas alterações acontecem na 

11 SASSAKI apud ESCÓRCIO, Daniela Coutinho de Morais. A INTERAÇÃO ENTRE 
PROFESSOR E ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM ESCOLA 
INCLUSIVA: um estudo de caso. Teresina, 2008, p. 21. Disponível em: <http://slt.ifsp.
edu.br/portal/images/stories/socio/socio/NAPNE/publicacoes-educ-especial/cp128607.
pdf>Acesso em 29/08/2013.

12 FÁVERO, Eugênia A.G. Direitos das pessoas com deficiência: garantia de igualdade na 
diversidade. Rio de Janeiro: WVA Editora; 2004, p.32-33.
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mente da pessoa e causam uma alteração na sua percepção da realidade. Em 
resumo, é uma doença psiquiátrica, que deve ser tratada por um psiquiatra, com 
uso de medicamentos específicos para cada situação13.

Ultrapassado tal dilema, é necessário inserir os portadores de Deficiência 
Intelectual no quadro de cidadãos detentores de direito e também carecedores de 
proteção estatal especial, observado o princípio da isonomia. Deve ser analisada a 
inclusão desses indivíduos no sistema educacional brasileiro, adquirindo amparo 
em todas as fases escolares, com a garantia de programas, de estrutura física e de 
professores preparados para auxiliar nodesenvolvimento dos portadores.

5.2. deficientes intelectuais enquanto carecedores de 
proteção e educação especial

É primordial abordar aqui a condição dos portadores de Deficiência 
Intelectual no quadro de cidadãos observando o princípio da isonomia e a tão 
almejada igualdade material. Apesar da deficiência, deve ser visualizado que essas 
crianças com atraso cognitivo podem ser estimuladas a aprender as competências 
necessárias para se desenvolver da forma mais natural possível. 

A limitação no direito à educação e a segregação desses indivíduos apenas 
acabam por comprometer a adequada condição de vida que estes têm de possuir, 
ferindo ainda o desenvolvimento desses indivíduos. Deve ser discutido, contudo, a 
natural dificuldade que muitas vezes os portadores enfrentarão nas fases de ensino. 

Entretanto, apesar dos obstáculos, se estimulados, aprenderão e progredirão 
da melhor forma possível, mas necessitarão de mais tempo. Cabe à estrutura 
educacional direcionar e se preparar para receber tais indivíduos, abrindo cami-
nhos para que possam ganhar autonomia e uma condição de vida mais digna.

A ideia de base da integração escolar não é eliminar os serviços 
educacionais especiais, pelo contrário, é garantir a sua perma-
nência no interior da escola, mas dando a eles um outro caráter. 
Partindo do suposto de que a criança portadora de deficiência, 

13 APAE. Sobre a Deficiência Intelectual: O que é. Disponível em: <http://www.apaesp.org.
br/SobreADeficienciaIntelectual/Paginas/O-que-e.aspx>. Acesso em: 14/03/2013.
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ou não, faz parte da escola como um todo, o educador do ensino 
especial não pode restringir suas ações a um campo específico, 
como, por exemplo, à classe especial e aos alunos do ensino 
especial. Ele deve estender suas ações a todas as esferas da escola.14

Sob essa ótica, é preciso analisar minuciosamente as fases em que esses 
indivíduos irão se inserir, desde a alfabetização, até o ensino superior, observando 
os direitos intrínsecos de educação dos portadores e como esses direitos são 
trazidos para a realidade. 

A Resolução n. 02, de 11 de fevereiro de 2001, da Câmara de Educação Básica 
do Conselho de Educação – CEB/CNE explana que serão considerados alunos 
especiais aqueles que apresentarem uma das situações elencadas em um dos 
incisos do seu artigo 5°, quais sejam:

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento 
das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 
deficiências; 

II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 
demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis;

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes.

É possível observar que o conceito abordado em tal resolução apresenta-se 
ainda mais geral no que diz respeito aos “educandos com necessidades especiais” 
dado que ampara também os casos de superdotação. 

O Atendimento Educacional Especializado - AEE, além de ser garantia, está 
amparado pelo ordenamento jurídico. Em que pese, na Resolução n. 04 de 02 de 

14 FIGUEIREDO, Rita Vieira. A Escola Como Lugar de Integração (Ou Segregação?) 
da Criança Portadora de Deficiência Intelectual. Disponível em: <http://www.
aprendizagemnadiversidade.ufc.br/documentos/inclusao_escolar/a_escola.pdf>. Acesso em 
14/03/2013.
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outubro de 2009, em seu artigo 4°, da Câmara de Educação Básica do Conselho 
de Educação – CEB/CNE encontramos disposições acerca do público alvo do 
AEE, conforme texto que se segue in verbis:

Art. 4º Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE:

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.

II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles 
que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de 
Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 
invasivos sem outra especificação.

III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com 
as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: 
intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Insta salientar ainda que a Lei n. 9.394/1996, que é a chamada Lei Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB, traz em seu artigo 58 caput a educação 
especial como uma “modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”

5.3. integração escolar e inclusão escolar

Resta abordar quanto à integração e a inclusão escolar em linhas gerais 
antes de adentrar no estudo das fases de inserção dos portadores de deficiência 
intelectual. A concepção de integração escolar surgiu nas décadas de 1960 e 
1970, tendo como meta aproximar os educandos especiais aos demais alunos da 
rede de ensino regular. 

Nessa esteira, o arquétipo da integração escolar trazia duas premissas que 
serviam de bases para essa nova concepção, quais sejam: direcionar os estudantes 
com deficiência para as classes especiais apenas quando fosse necessário e movê-
los para que fossem para a classe comum o mais cedo possível. Contudo, tal 
modelo recebeu diversas críticas, dado que:
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(…) não respeitou as suas próprias indicações: não foi oferecido 
o referido conjunto de serviços de maneira a garantir que o 
encaminhamento respeitasse as características individuais e as 
necessidades das pessoas; o encaminhamento para a educação 
especial não se justificava pela necessidade do aluno, e sim por este 
ser rejeitado na classe comum; não foram seguidos os princípios de 
transitoriedade, ou seja, de permanência do aluno em ambientes 
exclusivos de educação especial por tempo determinado.15

Desta forma, por óbvio, o sistema integracionista não veio agregar ou mudar 
o panorama vigente de educação para portadores de deficiência intelectual, haja 
vista que procurava forçar o portador a se adaptar à classe comum. E, como 
consequência, se não houvesse tal adaptação, os recursos especializados eram 
impostos subsidiariamente. Por tal razão, é visível que nesse caso, não havia 
respeito às necessidades especiais do educando.

Ao que tange, posteriormente, a concepção de inclusão escolar foi inserida 
no meio social. Essa abordagem, diferentemente, promove a preparação da 
escola para receber os alunos que possuem necessidades especiais, como meio de 
potencializar o ensino e aprendizagem destes, preservando ainda a diversidade 
que existe em cada indivíduo.  

Uma escola aberta às diferenças não é feita para o sujeito 
constituinte, universal, abstrato, idealizado, padronizado e 
previsível por uma verdade essencial como o “aluno normal”. 
Trata-se de uma escola para um aluno/sujeito singular, constituído 
em uma trama histórica de múltiplos elementos e condições, que 
se articulam e se modificam, conforme as possibilidades e as 
interações. Enquanto sistema aberto, a escola inclusiva modifica-
se, buscando adaptar-se à multiplicidade do funcionamento 
humano, à medida que reconhece e valoriza as diferenças entre 
as pessoas.16

15 SCHMID, Carolina Salvador. O direito à educação inclusiva da criança com deficiência 
intelectual sob a ótica do direito da antidiscriminação.Disponível em: <http://www.
apabb.org.br/admin/files/Artigos/odireitoaeducacao.pdf> Acesso em: 15/09/2013.

16 LIMA, Norma Silva Trindade de, apud SCHMID, Carolina Salvador. O direito à 
educação inclusiva da criança com deficiência intelectual sob a ótica do direito da 
antidiscriminação. Disponível em: <http://www.apabb.org.br/admin/files/Artigos/
odireitoaeducacao.pdf> Acesso em: 16/09/2013.
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O modelo inclusivo vem ganhando cada vez mais respaldo entre os cidadãos 
de maneira geral. Nessas décadas de estudo, vemos que o tema tem avançado 
cada vez mais, embora ainda ausente uma legislação que aborde genuinamente 
o tema. Contudo, a Constituição Federal de 1988 propiciou a lavratura de 
conceitos e direcionamentos que auxiliaram na ideia de inclusão social como 
direito do portador de deficiência intelectual.

Outrossim, foi possível perceber que o modelo inclusivo não pode ser uma 
concepção de apenas socializar o educando especial na rede de ensino regular. É 
notável que se deva proporcionar a real integração e aprendizagem do portador. 
A inclusão não pode se justificar e se dar por completa com a simples matrícula 
do deficiente intelectual na escola comum.

Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com neces-
sidades educacionais especiais na rede regular de ensino não 
consiste apenas na sua permanência junto aos demais alunos, nem 
na negação dos serviços especializados àqueles que deles necessi- 
tem. Ao contrário, implica uma reorganização do sistema 
educacional, o que acarreta a revisão de antigas concepções e 
paradigmas educacionais na busca de se possibilitar o desen-
volvimento cognitivo, cultural e social desses alunos, respeitando 
as diferenças e atendendo às suas necessidades.17

Deve ser ressaltado ainda que a inclusão é considerada um processo que 
culmina na interação do educando especial com os demais alunos e professores. 
Nesse viés, observa-se que há a existência de três componentes básicos e 
interdependentes:

1) componente organizacional, que consiste na rede de apoio que 
envolve a coordenação de equipes e indivíduos; 

2) componente procedimental, traduzindo-se em consultas 
cooperativas e trabalho em equipe de indivíduos de várias 
especialidades no planejamento e implementação de programas 
para diferentes alunos em ambientes integrados; 

17 GLAT, Rosana e NOGUEIRA, Mários Lúcio de Lima, apud SCHMID, Carolina Salvador. 
O direito à educação inclusiva da criança com deficiência intelectual sob a ótica do 
direito da antidiscriminação. Disponível em: <http://www.apabb.org.br/admin/files/
Artigos/odireitoaeducacao.pdf> Acesso em: 16/09/2013.
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3) componente de ensino, condizente na aprendizagem coope-
rativa, isto é, na criação de uma atmosfera de aprendizagem 
em sala de aula, na qual todos os alunos, independente de suas 
habilidades, possam desenvolver-se e expandir seu potencial.18

Vê-se com clareza que o modelo inclusivo ultrapassa barreiras estereotipadas 
ou que sejam predefinidas. É um processo extremamente completo, que provoca 
do meio social uma maior abordagem, amparo e receptividade aos alunos que 
possuem necessidades especiais. 

Posto isso, a inclusão visa garantir uma educação de qualidade para todos, 
inserindo no mesmo convívio as divergências, possibilidades e restrições que 
todos possuem, desde os alunos que se encaixam no parâmetro normal, até os 
educandos que tem deficiência intelectual. A inclusão, portanto, deve servir co-
mo instrumento para efetivação, proliferação e manifestação de direitos inerentes 
a estes cidadãos.

A inclusão não deve ser entendida unicamente como a presença de 
crianças com deficiência na escola regular. O processo inclusivo é 
mais amplo, abrindo as portas da escola para todos aqueles que o 
ensino tradicional excluiu das salas de aula. A inclusão pugna, em 
suma, para educação de qualidade para todos, sem exceção.19

5.4. desafios da inclusão do portador de deficiência 
intelectual

Posto que a inserção do portador de deficiência intelectual é extremamente 
importante e buscada em nosso meio, cumpre mencionar que alcançar tal objetivo 
não é fácil. Após a grande evolução no campo da educação sobre o panorama do 
direito, vemos que hoje todos tem na Constituição Federal a garantia a possuir 
ensino regular e de qualidade.

18 STAINBACK, Susan e William, apud SCHMID, Carolina Salvador. O direito à 
educação inclusiva da criança com deficiência intelectual sob a ótica do direito da 
antidiscriminação. Disponível em: <http://www.apabb.org.br/admin/files/Artigos/odireito 
aeducacao.pdf> Acesso em: 16/09/2013.

19 SCHMID, Carolina Salvador. O direito à educação inclusiva da criança com deficiência 
intelectual sob a ótica do direito da antidiscriminação. Disponível em: <http://www.
apabb.org.br/admin/files/Artigos/odireitoaeducacao.pdf> Acesso em: 25/09/2013.
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Contudo, vemos que a realidade jurídica está bem diferente do proposto em 
nossa Lei Maior. Apesar dos avanços no campo da inclusão, ainda é insuficiente 
a presença efetiva de políticas públicas que permitam o acesso dos portadores nas 
escolas e faculdades. 

A dificuldade de encontrar mecanismos que tragam para a realidade o que 
vem disposto em nossa legislação é muito grande. Isso ocasiona em prejuízo para 
os portadores de deficiência intelectual, que muitas vezes não tem seu direito de 
educação reconhecido e exercido. 

Outrossim, existem vários percalços que invalidam ou dificultam o ingresso 
dos portadores em ensino regular, sejam em escolas públicas, particulares ou 
em nível superior. Desta maneira, vários fatores culminam na exclusão desses 
indivíduos no ambiente escolar, dado a ausência de preparação dos professores, 
um ambiente capacitado e organizado para receber os deficientes, a falta de 
acompanhamento e métodos didáticos, entre outros.

A Lei 93/94, atual legislação de diretrizes e bases da Educação 
Nacional, que prega a inclusão desde os primeiros níveis de 
ensino, para ser cumprida faz-se necessário também à formação 
de docentes preparados e adequados para atenderem a essas classes 
especiais, há um número ainda pouco expressivo de professores 
capacitados para atuarem com portadores de deficiência, poucos 
ainda dominam a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e 
poucas escolas geram material para deficiente visual em braile. No 
que diz respeito à exclusão escolar, o Ministério Público Federal, 
órgão que apura há cerca de três anos denúncias de escolas que 
recusam essa parcela da população, constatou que certa de menos 
de 15% das PPD consegue se matricular em escolas públicas ou 
particulares do País. O Ministério aponta ainda que, dos 24,5 
milhões de portadores de deficiência brasileiros, apenas 404 mil 
estudam, sendo 80.404 no Estado de São Paulo. Baseados nestes 
dados, podemos afirmar que a questão da educação inclusiva no 
Brasil ainda é um tema pouco praticado no país.20

20 Uma abordagem sobre a inclusão do portador de Deficiências no ambiente 
organizacional. Disponível em: <http://www.aedb.br/seget/artigos08/456_inclusao%20
e%20ambiente%20organizacional.pdf> Acesso em: 28/08/2013.
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Além disso, há outros desdobramentos. O preconceito quanto ao ingresso em 
classe regular desses portadores, ainda é muito grande. Cabe ao professor saber 
integrar e socializar o aluno deficiente para que o mesmo não seja prejudicado com 
a exclusão por parte de demais alunos e outros professores. É necessário o contato 
com outros indivíduos de desenvolvimento dito normal e o acompanhamento 
gradual do progresso alcançado pelo portador.

Por outro lado, a escola muitas vezes não quer receber o portador de deficiência 
intelectual, pois nessas ocasiões já está acostumada com o senso comum e por 
tal razão não quer e não sabe lidar com a diferença. Porém, é inadmissível tal 
comportamento de instituições de ensino, uma vez que é na escola que o indivíduo 
ganha autonomia, aprende a se governar, produz conhecimento e socializa.

Dessa forma, não cabe à instituição dizer quem tem o direito de ser introduzido 
na vida pública ou não. Posto isso, é evidente que deve ser respeitado o que 
está disposto em nosso ordenamento jurídico. Não é concebível o desrespeito à 
Constituição Federal e a garantia de educação que a mesma preleciona. 

Nesse passo, cumpre salientar ainda que a segregação em escolas especiais não 
deve ser priorizada. Isso porque as escolas no Brasil hoje, em concordância com 
o entendimento da ONU, tem por regra agregar os alunos especiais em escolas 
convencionais, individualizando o método de ensino pelo ritmo diferenciado do 
portador.

Tratar do princípio da inclusão desses portadores resulta em pleno exercício 
da cidadania, onde se concretiza uma legislação que muitas vezes se mostra 
simbólica. Não se trata de diferenciar ou segregar o portador de deficiência 
intelectual em escolas especializadas, mas sim de inseri-lo em uma realidade 
plausível e possível de ser vivenciada em um ambiente convencional de ensino 
regular. O importante é a integração do portador, fazendo-o se sentir parte da 
turma ao qual se encontra inserido.

O princípio de inclusão que prega o direito de a pessoa com defi-
ciência viver inserida na sociedade é um facilitador na medida em 
que repudia qualquer forma de excepcionalidade, tanto aquela 
que segrega mantendo-a longe, quanto aquela que superprotege 
mantendo-a diferente. A ideia de inclusão, impondo a todos nós 
o desafio do convívio dos diferentes, permite criar os mecanismos 
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da igualdade e inventa novas formas de construir democracia. É 
necessário trabalhar desenvolvendo estratégias que visem inserir a 
pessoa com deficiência como parte da discussão e do encaminha-
mento das principais questões sociais brasileiras. Precisamos 
produzir modelos inovadores de ação conjunta da sociedade 
organizada e do Estado, com o sentido de tirar da marginalidade 
a questão e com o objetivo final de trabalhar pela inclusão social 
da pessoa com deficiência e por sua cidadania. A defesa de seus 
direitos deve ser entendida como uma tarefa mais ampla, que atua 
não somente na vertente da defesa legal, jurídica, mas passa pela 
construção dessa cidadania. De tal modo hoje inexistem para elas 
direitos de cidadania que se torna necessário começar a construir 
uma realidade nova através da divisão de responsabilidades.21

Nesse diapasão, em meio às dificuldades de garantir a inserção real dos 
deficientes intelectuais em todas as fases de aprendizado educacional, faz-se 
necessário a criação de uma legislação competente que ultrapasse os limites 
da constitucionalização simbólica e atinja os patamares lídimos da atuação 
em sociedade desses portadores enquanto cidadãos e indivíduos detentores de 
direitos, atingindo desta forma, a plena realidade jurídica.

6. o simbolismo das normas constitucionais quanto 
ao direito de educação para os portadores de 
deficiência intelectual e a realidade jurídica al-
mejada

As normas constitucionais, frente à problemática do acesso ao direito de 
educação pelo portador de deficiência intelectual, visam trazer à realidade fática 
o exercício do que está disposto em lei. Nesse passo, busca sair do formalismo 
existente em nossa Constituição Federal e procura inserir no tecido social aspectos 
materiais que propagam e concretizam a vontade do legislador.

Para entender o simbolismo das normas constitucionais quanto ao direito de 
educação dos portadores, deve ser traçado nesse ponto, inicialmente, aspectos que 

21 INSTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
Inclusão Social da pessoa com deficiência: medicas que fazem a diferença. Rio de Janeiro, 
2008. Disponível em: <http://www.ibdd.org.br/arquivos/inclusaosocial.pdf> Acesso em 
28/08/2013.
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limitam, definem e explanam a noção do termo “simbólico”. Dessa concepção, 
poder-se-á destrinchar detalhadamente o tema proposto. 

6.1. conceito de “simbólico”

Em linhas abrangentes, o termo “simbólico” é usado para “indicar todos os 
mecanismos de intermediação entre o sujeito e a realidade”22. Em outros pontos, 
essa noção de “simbólico” deve ser limitada e determinada em que sentido se usa 
o termo quando mencionamos “legislação simbólica”.

Em primeiro lugar, deve-se observar que a confusão do simbólico 
com o semiótico, que se encontra nas concepções de Cassirer, 
Lévi-Strauss e Lacan, é incompatível com o uso da expressão 
“legislação simbólica”, uma vez que toda produção humana 
de sentido – portando, também a legislação – seria simbólica. 
Estaríamos, então, no caso de uma tautalogia.  Também não me 
parece que se possa vincular o sentido de simbólico em Jung, 
expressão de significado desconhecido e incompreensível, com o 
problema da legislação simbólica. Talvez possa vislumbrar-se uma 
analogia com a concepção de simbolismo freudiana, na medida 
em que nela se distingue entre significado latente e significado 
manifesto. Poder-se-ia, então, afirmar que na legislação simbólica 
o significado latente prevalece sobre o seu significado manifesto. 
Entretanto, a questão da legislação simbólica está usualmente 
relacionada com a distinção entre variáveis instrumentais, 
expressivas e simbólicas. As funções instrumentais implicariam 
em uma relação de meio-fim, a tentativa consciente de alcançar 
resultados objetivos mediante a ação. Na atitude expressiva, há 
uma confusão entre o agir e a satisfação da respectiva necessidade. 
Enquanto a ação instrumental constitui-se em “veículo de 
conflito”, o agir expressivo é “veículo de catarse”. Afastando-se de 
outros autores que abordaram o problema da política simbólica, 
Gusfield distinguiu o simbólico não apenas no instrumental, mas 
também do expressivo. Em contraposição à atitude expressiva e 
semelhantemente à ação instrumental, a postura simbólica não 
é caracterizada pela imediatidade da satisfação das respectivas 

22 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes; 
2007, p. 6.
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necessidades e se relaciona com o problema da solução de conflitos 
e interesses.23

Desta forma, entende-se que a “legislação simbólica”, é aquela que nitida-
mente “aponta para o predomínio, ou mesmo hipertrofia, no que se refere ao 
sistema jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a 
lei, em detrimento da função jurídico-instrumental”.24

6.2. o simbolismo como aspecto mediador de solução 
de conflitos

Em relação à ausência de inserção do portador de deficiência no ambiente 
educacional, vemos que há uma lacuna em nossa sociedade. Contudo, devemos 
observar alguns pontos importantes antes de adentrar especificamente ao tema. 
A Constituição, dotada de normas, princípios e disposições que devem ser 
obedecidos, tem como objeto alcançar todos que se submetem ao nosso sistema 
político e jurídico.

Em vista dos aspectos formais que a mesma possui, o legislador procurou 
por meio da edição das leis, oferecer a mediação de conflitos como forma de 
apaziguar as discussões e debates sobre variados assuntos que até então causavam 
alguns distúrbios entre nossos pares. 

Para tanto, observa-se que muitas vezes, encontramos entre nosso ordenamento 
leis que tratam de temas que interessam a todos, contudo, não possuem real 
prática. Devemos perceber que o legislador procura infundir entre o tecido social 
a sensação de guarida e proteção estatal, por meio de uma legislação pragmática 
e pouco eficaz.

Compete dizer que essa sensação é ilusória. É claro que é necessário a 
especificação de programas que visem melhorar tópicos debatidos em nosso meio, 
entretanto, de nada adianta obedecer aspectos formais e restritos da Constituição 

23 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes; 
2007, p. 6.

24 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes; 
2007, p. 6.



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 01  225

Federal sem dar ao seu conteúdo o ensejo e inserção no corpo social. É o aspecto 
simbólico que prevalece, onde há o fornecimento de meios, mas não se alcança 
os fins desejados.

A Constituição, enquanto mecanismo que permite a autonomia 
operacional do sistema jurídico, permite que o mesmo se 
desvencilhe de apoios externos, tais como o direito natural. Por 
essa razão, a Constituição aparece como condição da reprodução 
autopoiética do direito moderno, pois possibilita seu fechamento 
normativo e operacional, fornecendo o limite interno para a 
capacidade de aprendizado do direito positivo. Isso significa que 
a Constituição, definida nesses termos, impede que o sistema 
jurídico seja bloqueado por diversas expectativas conflitantes 
de comportamento que emanam do contexto hipercomplexo da 
sociedade moderna.25

Por outro lado, devemos ressaltar aqui que com a dinamicidade dos sistemas 
políticos, econômicos e jurídicos, não devemos almejar por um Estado que 
tenha controle social seguro. O aumento de obrigações estatais vem reduzindo 
a capacidade do próprio direito gerir a conduta social em muitos pontos 
importantes, demonstrando uma hipertrofia do Estado em manter seu poder de 
condução do corpo populacional. 

Nesse sentido, cumpre salientar que Luhmann afirma sabiamente e com 
pontualidade que a “sociedade mesma não pode ser conceituada tão-só a partir 
de sua constituição jurídica. O direito – assim como a política – é apenas um 
momento estrutural entre outros”. 26

Seguindo em frente, vemos que o “conteúdo de legislação simbólica pode ser 
a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do Estado e c) 
adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios”.27

25 BÔAS FILHO, Orlando Villas. O problema da Constitucionalização simbólica. Disponível 
em: <http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/orlandovillasboas3.pdf> 
Acesso em: 09/10/2013.

26 LUHMANN apud NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo: 
WMF Martins Fontes; 2007, p. 29.

27  KINDERMANN apud NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo: 
WMF Martins Fontes; 2007, p. 33.
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Nesse diapasão, vemos que, quanto ao direito de educação para o portador 
de deficiência intelectual, o legislador, por meio do simbolismo legislativo, 
procura adiar a solução de conflitos e problemas por meio de compromissos que 
são procrastinatórios. E, somado a isso, procura demonstrar, contudo, envolto 
de simbolismo, a capacidade de ação estatal em gerir tal minoria, bem como, 
confirma valores sociais necessários, como a igualdade e o direito de todos se 
inserirem no ambiente educacional.

A confirmação de valores sociais se dá por meio de grupos que, envolvidos 
em debates ou discussões, veem o “êxito legislativo” e acreditam que houve a 
superioridade devida aos seus valores e concepções. Com isso, esquecem-se do 
fundamental, que é a eficácia da lei que deveria obedecer aos ditames da realidade 
para que a mesma foi proposta.

Os grupos que se encontram envolvidos nos debates ou lutas pela 
prevalência de determinados valores vêem a “vitória legislativa” 
como uma forma de reconhecimento da “superioridade” ou 
predominância social de sua concepção valorativa, sendo-lhes 
secundária a eficácia normativa da respectiva lei. Dessa maneira, 
procuram influenciar a atividade legiferante, no sentido de que sejam 
formalmente proibidas aquelas condutas que não se coadunam 
com os seus valores, assim como permitidos ou obrigatórios os 
comportamentos que se conformam aos seus padrões valorativos, 
satisfazendo-se as suas expectativas basicamente com a expedição 
do ato legislativo.28

É cediço, portanto, que é essencial a aplicabilidade da lei em campo prático, 
não apenas viabilizando a igualdade formal. Isso porque daria à lei a aparente 
imagem solucionadora, quando na verdade, seria apenas uma forma de mediar e 
encobrir a real resolução do problema. 

Outra maneira de produção do simbolismo aqui abordado se dá com a 
legislação álibi. Por sua vez, essa modalidade ocorre com a reafirmação do poder 
estatal, de forma a gerar a confiança dos cidadãos nos sistemas governamentais e 
políticos. Dessa forma, demonstra-se que:

28 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes; 
2007, p. 33.
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Objetivo da legislação simbólica pode ser também fortificar a 
“confiança dos cidadãos no respectivo governo ou, de um modo 
geral, no Estado”. Nesse caso, não se trata de confirmar valores 
de determinados grupos, mas sim de produzir confiança nos 
sistemas político e jurídico. O legislador, muitas vezes sob pressão 
direta do público, elabora diplomas normativos para satisfazer as 
expectativas dos cidadãos, sem que com isso haja o mínimo de 
condições de efetivação das respectivas normas.29

Insta salientar que por meio das pressões diretas do povo, o legislador elabora 
leis e normas que não possuem o condão de satisfazer as necessidades e serem de 
fato efetivadas. Para tanto, podemos aplicar nesse ensejo tal premissa, quando 
se trata do direito real de educação dos portadores de deficiência intelectual, 
observando suas garantias legais e a eficácia destas mediante o aspecto simbólico 
que tais normas demonstram.

6.3. realidade jurídica e a efetividade da norma

Em que pese a atual realidade dos portadores de deficiência intelectual, 
cotidianamente, vê-se que as normas estabelecidas como garantias sucumbem 
perante a realidade fática. Isso ocorre porque a realidade fática se difere da 
realidade jurídica. É visível que o legislador criou várias normas que visassem a 
proteção de direitos inerentes a esses indivíduos.

Contudo, conforme destacado no tópico anterior, prevalece o simbolismo das 
normas sobrepujado pelos fatos que permeiam esse grupo social. O portador de 
deficiência, na maioria das vezes, encontra-se desamparado perante o preconceito, 
a falta de apoio ou o cerceamento de suas garantias. E, apesar da guarida legal 
oferecida pelo legislador, ainda é ausente a efetivação concreta da norma.

Encontramos ainda em nosso tecido social grandes dificuldades de inclusão 
do portador de deficiência intelectual no ambiente educacional. Nessa toada, 
resta claro que esse comportamento é uma evidente contradição e desrespeito 
com os direitos já conquistados, sejam eles amparados constitucionalmente ou 
na legislação infraconstitucional.

29 NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. 36.
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Conforme já restou demonstrado em capítulo precedente, os avanços na 
legislação pátria e nos documentos internacionais vieram a socorrer esse grupo 
minoritário, propiciando sua real inserção em campo social. Ademais, ainda 
esclareceu um ponto de imensurável importância, qual seja, a educação desses 
portadores.

Entretanto, observa-se uma falha inerente do ordenamento quanto a real 
efetivação desses direitos. Isso decorre da diferença evidente do estabelecido 
constitucionalmente e a realidade jurídica comparada à realidade fática. Assim, 
há o choque de preceitos sem a resolução do problema de forma adequada.

Uma tentativa de resposta deve ter como ponto de partida o 
condicionamento recíproco existente entre a Constituição jurídica 
e a realidade político-social. Devem ser considerados, nesse 
contexto, os limites e as possibilidades da atuação da Constituição 
jurídica. Finalmente, hão de ser investigados os pressupostos de 
eficácia da Constituição. O significado da ordenação jurídica na 
realidade e em face dela somente pode ser apreciado se ambas – 
ordenação e realidade – forem consideradas em sua relação, em seu 
inseparável contexto, e no seu condicionamento recíproco. Uma 
análise isolada, unilateral, que leve em conta apenas um ou outro 
aspecto, não se afigura em condições de fornecer resposta adequada 
à questão. Para aquele que contempla apenas a ordenação jurídica, 
a norma “está em vigor” ou “está derrogada”; Não há outra 
possibilidade. Por outro lado, quem considera, exclusivamente, a 
realidade política e social ou não consegue perceber o problema 
na sua totalidade, ou será levado a ignorar, simplesmente, o 
significado da ordenação jurídica. A despeito de sua evidência, 
esse ponto de partida exige particular realce, uma vez que o 
pensamento constitucional do passado recente está marcado pelo 
isolamento entre norma e realidade, como se constata tanto no 
positivismo jurídico de Escola de Paul Laband e Georg Jellinek, 
quanto no “positivismo sociológico” de Carl Schmitt.30

Nesse rumo, é necessário haver congruência e coesão tanto do ordenamento 
legal quanto da realidade fática. Só dessa maneira, haverá a correta solução 

30 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor; 1991, p. 13.
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de conflitos em que tange a inclusão do portador de deficiência intelectual, 
preferencialmente, na rede regular de ensino e no ambiente educacional 
generalizado. A coordenação e junção desses dois fatores (estrutura legiferante e 
realidade político-social) resultará na efetivação da norma, alcançando o objetivo 
inicialmente proposto pelo legislador.

Torna, portanto, impossível separar ou despir a norma da realidade pungente. 
Isso porque, se a lei se excluir da composição social e fática, restará esvaziada 
e sem sentido algum. Por outro lado, se obstar apenas em forças normativas, 
prezará somente por um aspecto formal, sem qualquer adesão ao mundo real. 
Deverá prevalecer, portanto, uma fusão no plano constitucional da realidade e a 
norma, entre ser (Sein) e dever ser (Sollen), pois, se separar tais conjecturas, não 
haverá qualquer avanço significativo.31 Observa-se:

Essa separação pode levar a uma confirmação, confessa ou não, 
da tese que atribui exclusiva força determinante às relações 
fáticas. Eventual ênfase numa ou noutra direção leva quase 
inevitavelmente aos extremos de uma norma despida de qualquer 
elemento da realidade ou de uma realidade esvaziada de qualquer 
elemento normativo. Faz-se mister encontrar, portanto, um 
caminho entre o abandono da normatividade em favor do 
domínio das relações fáticas, de um lado, e a normatividade 
despida de qualquer elemento da realidade, de outro. Essa via 
somente poderá ser encontrada se se renunciar à possibilidade 
de responder às indagações formuladas com base numa rigorosa 
alternativa. A norma constitucional não tem existência autônoma 
em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou 
seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na 
realidade. Essa pretensão de eficácia (Geltungsanspruch) não pode 
ser separada das condições históricas de sua realização, que estão, 
de diferentes formas, numa relação de interdependência, criando 
regras próprias que não podem ser desconsideradas.32

Outrossim, prezamos por uma interpretação sistemática da Constituição e 
leis que regulam o direito de educação dos portadores de deficiência intelectual, 

31 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor; 1991, p. 13.

32 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor; 1991, p. 13.
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alocando esses indivíduos no tecido social e permitindo que estes convivam e se 
desenvolvam da melhor maneira possível.

Posto isso, resta avaliar a realidade fática e observar a predisposição legislativa, 
ultrapassando o simbolismo que se perpetua perante a normatização das garantias 
desses portadores e buscando a necessária eficácia da norma perante sua vigência 
em meio social. 

Somente com visões e ações concatenadas e com o amparo de direitos inerentes 
em face da realidade, alcançaremos a construção de uma sociedade inclusiva e 
que se predispõe a proteger seus cidadãos, sem segrega-los em grupos excluídos e 
menosprezados. 

Essa inclusão deve ser almejada como uma meta possível, haja vista que 
permite alcançar o direito à educação inerente a crianças e adolescentes que 
possuem deficiência intelectual. 

Desta forma, buscar-se-á uma realidade que seja congruente com ditames 
basilares de igualdade e respeito a garantias essenciais conquistadas pelos 
portadores, ressaltando a inserção e consequentemente o progresso desses 
indivíduos em todas as esferas do campo social, atingindo a igualdade plena e 
eficaz.
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a efetividade do sistema europeu  
e do sistema interamericano de  
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Resumo 

Este artigo apresenta relações entre a Convenção e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, através de uma reconstrução histórica; estabelecendo conexões 
com as normas do Sistema Europeu de Direitos Humanos para o direito de acesso 
à justiça e a consolidação do Direito Internacional no Estado Democrático de 
Direito, como fundamental ao efetivo desenvolvimento dos Direitos Humanos 
expressamente reconhecidos pela Corte Interamericana. Evidenciando que, o Estado 
tem a responsabilidade de criar e consagrar normativamente mecanismos eficazes 
socialmente, economicamente e politicamente para assegurar a devida aplicação de 
recurso por parte das suas autoridades judiciais de modo a viabilizar a realização dos 
direitos fundamentais dos cidadãos e garantir a efetividade dos Direitos Humanos 
e democrática participação popular no processo de desenvolvimento.

Palavras-chave

Sistema Europeu; Direitos humanos; Efetividade; Democracia; Cidadania.

Abstract

This paper presents relations between the Convention and the Inter-American 
Court of Human Rights, through a historical reconstruction; establishing 
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connections with the standards of the European System of Human Rights 
for the right of access to justice and the consolidation of international law in 
a democratic state, as a key to the effective development of Human Rights 
explicitly recognized by the Court. Showing that the state has a responsibility 
tocreate and normatively consecrate socially, economically and politically 
effective mechanisms to ensure  the proper implementation of its appeal by 
judicial authorities in order to facilitate the realization of fundamental rights of 
citizens and ensure the effectiveness of Human Rights and democratic popular 
participation on the development process.

Key words

European System; Human rights; Effectiveness; Democracy; Citizenship.

1. introdução

Os tratados de direitos humanos têm como objetivo que tais direitos sejam 
efetivados na jurisdição interna dos Estados que são membros desses tratados3, 
por isso mesmo a questão de direitos humanos é definida como “questão de 
jurisdição concorrente ou compartilhada” entre a interna e a internacional.

Desde a Carta das Nações Unidas assinada em San Francisco nos Estados 
Unidos no dia 26 de junho de 1945 e que entrou em vigor no dia 24 de outubro 
de 1945, ficou estabelecido “o princípio novo de que a proteção dos direitos 
humanos constitui uma questão fundamentalmente internacional”4 e que, as 
normas de direito internacional convencional sejam normas imperativas e não 
derrogáveis, que garantam a ordem pública internacional.

Por outro lado, a mesma Corte Interamericana, em uma de suas opiniões 
consultivas, declarou:

“Os tratados modernos sobre direitos humanos, em geral, e, em 
particular, a Convenção Americana, não são tratados multilaterais 

3 BIDART CAMPOS, G. J. La interpretación de los derechos humanos en La jurisdicción 
internacional y en la jurisdicción interna. La Corte y el sistema interamericano de derechos 
humanos, p. 39

4 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 90; DWORKIN, Ronald. Levando os 
direitos a sério, p. 41
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de tipo tradicional, concluídos em função de um intercâmbio 
recíproco de direitos, para o benefício mútuo dos Estados contratantes. 
Seu objetivo e fim é a proteção dos direitos fundamentais dos seres 
humanos, independentemente de sua nacionalidade, tanto diante de 
seu próprio Estado como de outros Estados contratantes. Ao aprovar 
esses tratados sobre direitos humanos, os Estados se submetem a 
uma ordem legal na qual eles, para o bem comum, assumem várias 
obrigações não em relação a outros Estados, mas em relação aos 
indivíduos sob sua jurisdição5”.

Em decorrência dos efeitos produzidos, seria possível dizer que os tratados 
internacionais de direitos humanos constituem uma fonte de valor maior 
em relação a qualquer outro pacto convencional: uma escala de direito 
“superconvencional”.

O certo é que depois de 1945, assiste-se a uma expansão do Direito 
Internacional que penetra nos domínios econômicos, social e cultural se dirige 
mais diretamente aos indivíduos, além disso, o desenvolvimento dos órgãos 
supranacionais conhece avanços antes impensáveis e limita em grande escala a 
soberania estatal.

Como consequência, as organizações internacionais e seus mecanismos são 
modificados porque mudam os sujeitos de direitos não somente os Estados, as 
fontes e as convenções, até modificar as relações com o direito interno e os sistemas 
jurídicos nacionais por causa de uma “mútua influência” entre organização 
internacional e Constituições.

5 Corte Interamericana, O.C 2/82. Pode-se assinalar que nessa mesma opinião consultiva 
a Corte utiliza e se apoia na jurisprudência da Comissão Europeia de Direitos Humanos, 
citando a seguinte declaração: “ As obrigações assumidas pelas Altas Partes Contratante na 
Convenção Europeia são essencialmente de caráter subjetivo, desenvolvidas para proteger os 
direitos fundamentais dos seres humanos de violações de parte das Altas Partes Contratante 
em vez de criar direitos subjetivos e recíprocos entre as Altas Partes Contratante (Austria vs. 
Italy Apliccation n.788/60. In: EUROPEAN Yearbook of Human Rights, 1961, v.4, p.140 e 
mostrando que “ideias similares acerca da natureza dos tratados humanitários modernos tem 
sido sustentados pela Corte Internacional de Justiça em sua Advisory Opinion on Reservations 
to the Convention on the Prevention and Punishment  of the Crime of Genocide (1951 I.C.J 15); 
também estão contidas na própria Convenção de Viena, particularmente no art.60.5 (cf., em 
geral, SCHWELB, E. The Law of treaties and human rights, 16 Archiv des Volkerrechts, 
1973, p.1, reproduzido em Toward  world order and human dignity (W.M Reisman and B. 
Weston, eds. 1976, p. 262)
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À luz dessas evoluções, pode-se entender por quais razões os Estados nacionais 
em geral se vêem coagidos, hoje em dia, e cada vez mais, a levar em conta, 
em suas decisões políticas e na política de governo, o direito internacional e a 
jurisprudência dos tribunais internacionais, para, assim, evitar uma aplicação de 
suas leis internas de maneira que possa violar as obrigações internacionais de seu 
país e também para adequar seu direito interno às normas legais internacionais 
vigentes.

Em 1948, as “regiões” da América no sentido mais amplo começaram a 
desenvolver a proteção e a promoção dos direitos humanos. Em particular, isso 
aconteceu quando, em Bogotá na Colômbia, os Estados Membros da Organi-
zação dos Estados Americanos - OEA adotaram a Declaração Americana de 
Direitos e Deveres do Homem.

2. problematização

Ainda que a maneira adotada tenha sido apenas uma simples aspiração 
moral, gradualmente o caráter da Declaração evoluiu até converter-se em um 
instrumento normativo de pleno valor jurídico, pelo menos com relação aos 
direitos fundamentais que consagra.

Isso foi possível mediante um processo bastante difícil que incluiu a criação, 
em 1959, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para promover o 
respeito aos direitos humanos reconhecidos na Declaração.

Depois da aprovação do Estatuto da Comissão, em 1960, pelo Conselho da 
OEA e da ampliação de seus poderes em 1965, para que ela pudesse receber 
também denúncias individuais, a Comissão chegou a ser configurada como o 
órgão principal para a tutela dos direitos humanos com competência no que se 
refere a todos os Estados Membros da OEA.

Foi sobre a base de um projeto da mesma Comissão que em 1969, em San José 
de Costa Rica6, adotou-se a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que 

6 O Pacto de San José da Costa Rica foi adotado na Conferência Especializada Interamericana 
sobre Direitos Humanos, ocorrida em San José em 1969 e foi aprovado pelo Brasil em 1992, 
pelo Decreto Legislativo 27, e entrou em vigor internamente em 1992, através da promulgação 
do Decreto Executivo 678.
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instituiu pela primeira vez dois órgãos para tutelar os direitos humanos: a mesma 
Comissão e a Corte.

De fato, a Convenção entrou em vigor somente em 1978 e os dois órgãos 
funcionaram efetivamente sob suas normas somente depois que a Assembléia-
Geral da OEA, celebrada em La Paz na Bolívia em 1979, aprovou seus Estatutos.

Pode-se deduzir que durante vinte anos a Comissão foi o único órgão 
encarregado de tutelar tais direitos, logo continuou exercitando suas compe-
tências também sobre os Estados que não haviam ratificado ou aderido ao Pacto 
de San José de Costa Rica7.

De qualquer forma, atualmente, a função de proteger os direitos humanos é 
“compartilhada” com a jurisdição obrigatória da Corte.

O art. 33 da Convenção atribui competências comuns à Corte e à Comissão, 
porque a ambas compete “conhecer os assuntos relacionados ao cumprimento 
dos compromissos contraídos pelos Estados Membros da Convenção”8. 
Entretanto, em uma visão complexa do mesmo Pacto de San José de Costa Rica, 
configura-se uma competência mais ampla e genérica da Comissão, executável 
espontaneamente, sem necessidade da intervenção ou o requerimento de um 
terceiro através das seguintes competências de acordo com o art. 41 Convenção:

•	 estimular	a	consciência	dos	direitos	humanos	nos	povos	da	América;

•	 formular	recomendações,	caso	seja	conveniente	aos	governos	dos	Estados	
Membros, para que sejam adotadas medidas progressivas a favor dos 
direitos humanos;

•	 preparar	os	estudos	ou	relatórios	adequados	para	o	desempenho	de	suas	
funções;

•	 solicitar	relatórios	aos	governos	dos	Estados	Membros;

•	 atender	às	consultas	formuladas	por	esses	últimos	na	Secretaria-Geral	da	
OEA;

7 WATSON, Adam. A evolução da sociedade internacional: uma análise histórica 
comparativa, p. 428

8 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Direitos fundamentais e direito comunitário: por uma 
metódica de direitos fundamentais aplicada às normas comunitárias, p. 15-198
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•	 quando	 houver	 petições	 ou	 outras	 comunicações,	 atuar	 conforme	 seus	
poderes (art. 44-51 Convenção);

•	 elaborar	um	relatório	anual	à	Assembléia	Geral	da	OEA.

3. justificativa

Por outro lado, mais definidas e pontuais são as funções da Corte 
Interamericana, que é composta por sete juízes nacionais dos Estados Membros 
da OEA, eleitos para um cargo de seis anos, renovável apenas uma vez, a 
título pessoal, entre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida 
competência em matéria de direitos humanos e que reúnam as condições 
requeridas para o exercício das altas funções judiciais, conforme a lei do Estado 
ao qual pertencem.

Duas são as atribuições essenciais da Corte: a primeira, de natureza 
“consultiva”, sobre a interpretação das disposições da Convenção Americana e 
dos tratados concernentes à proteção dos direitos humanos e a segunda de caráter 
“jurisdicional”.

Os Estados Membros da OEA e seus órgãos principais e a Comissão podem 
consultar a Corte acerca da interpretação dessa Convenção ou de outros tratados 
concernentes à proteção dos Direitos Humanos.

Ao contrário, com relação à função propriamente jurisdicional, somente 
os Estados Membros da Convenção e a Comissão podem submeter um caso à 
decisão jurisdicional como a sentença da Corte, que é juridicamente vinculante 
e, além disso, “a parte da sentença que disponha indenização compensatória 
poderá ser executada no respectivo país pelo procedimento interno vigente para 
a execução de sentenças contra o Estado”9, conforme art. 68 da Convenção de 
Direitos Humanos.

Por isso mesmo, como as vítimas se encontram impossibilitadas de acessar 
diretamente a Corte, a Comissão representaria tanto os interesses gerais do 

9 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, p. 98-99.
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sistema de acordo com os direitos humanos estabelecidos na Convenção que 
possam efetivamente ser tutelados pelo órgão propriamente judicial do sistema 
interamericano, como os interesses das partes que os tenham solicitado.

Os requisitos que devem ser cumpridos para que a Comissão submeta um 
caso à Corte não parecem ser regulamentados com relação às suas peculiaridades 
nem pela Convenção, nem pelo Estatuto ou pelo Regulamento da Comissão, mas 
parecem ser regulamentados pelas opiniões da mesma Comissão e por aquelas da 
Corte: é preciso notar nesse contexto que, segundo a Comissão, seria necessário 
que já tivesse esgotado diante si mesmo o procedimento previsto e tenha sido 
individuada previamente uma violação de um direito humano estabelecido pela 
Convenção, enquanto que, segundo a Corte, pareceria ser critério essencial que o 
caso não houvesse sido resolvido amistosamente na Comissão e que este provoque 
problemas legais controvertidos.

Como fica evidente, esse critério amplo utilizado pela Corte se justifica 
somente à luz de uma tendência a implementar o maior número de medidas para 
a tutela judicial dos direitos humanos: a Corte expressou também que sua decisão 
de submeter um caso a sua jurisdição “não é facultativo, mas deve apoiar-se na 
alternativa que seja mais favorável para a tutela de direitos humanos estabelecidos 
na Convenção”10.

Por um lado, a doutrina evidencia alguns limites, nos quais Estado afetado 
deve ter aceitado a jurisdição obrigatória da Corte, seja em geral ou para o 
caso específico, para que possa ser cumprida a disposição do artigo 62 § 1 da 
Convenção, segundo o qual nenhum Estado pode ser levado a um tribunal 
internacional sem seu consentimento.

Por outro lado, segundo outra doutrina, para submeter um caso à decisão 
da Corte não é necessário que o Estado membro tenha aceitado a competência, 
ainda que seja evidente que tal requisito seja exigido para o Estado demandado 
e se este tenha aceitado, mas sob condição de reciprocidade, o requisito vale 
também para o demandante.

10 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos e 
o Brasil (1948-1997): as primeiras cinco décadas, p. 32.
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4. objetivos

Evidenciar que submeter-se à competência contenciosa da Corte é um ato 
voluntário ou consensual que pode manifestar-se em diversas modalidades: 

a) de pleno direito;

b) por meio de uma declaração separada especial; 

c) incondicionalmente;

d) sob condição de reciprocidade; 

e) por um período ou por um caso específico.

O quadro seguinte resume os Estados que até hoje tenham ratificado ou 
aderido à Convenção e reconhecido e de que maneira a competência da Corte 
Interamericana, submetendo-se a sua jurisdição.

Dessa forma, os princípios vêm recebendo destaque no ordenamento jurídico 
por serem o resultado de generalizações que reúnem e organizam conhecimentos 
anteriores, permitindo, assim, a compreensão e a explicitação correlacionada 
entre ciência acumulada e realidade conhecida sua teorização têm sido tardias e 
fragmentárias.

Todavia, dado o caráter predominantemente aplicado do Direito, tanto a 
formalização de práticas e procedimentos jurídicos como sua teorização têm sido 
tardias e fragmentárias. Discussões jurídicas mais recentes atribuíram às normas 
a divisão em princípios e regras.

No cerne da divisão está o entendimento de que princípios são enunciados 
com alto grau de abstração, cujo conteúdo atinge todo o ordenamento e que 
podem ser aplicados de diversas maneiras, dependendo do caso concreto, e que 
regras têm função secundária.

No que tange à garantia dos Direitos Humanos, essa diferenciação é 
especialmente relevante. Argumentando que princípios orientam todo o 
ordenamento jurídico, defende-se, em muitos casos, a desnecessidade de legislação 
específica para proteção de tais direitos, como se o fato de haver princípios que 
versam abstratamente sobre esse tema bastasse para assegurar sua efetivação. 
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Esquece-se de que, por serem abstratos, os princípios, sem que sejam devidamente 
regulamentados, podem também acabar conferindo plena liberdade a setores 
específicos de decisões para a tomada de medidas que deveriam estar ao alcance 
de todos aqueles aos quais elas se aplicam. É o que ocorre com as sentenças da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Como efetivá-las ante a 
ausência de regras sobre sua aplicação?11

Essa lacuna legislativa não dá segurança jurídica à garantia dos direitos 
especificados na tutela concernente à CIDH. A competência da CIDH, 
recentemente reconhecida pelo Brasil, atribuiu àquele órgão a possibilidade de 
julgar o país por ações que tenha cometido e que podem envolver desrespeito a 
Direitos Humanos, mas cabe ao próprio país determinar o modo de aplicar as 
sentenças. Contudo, a ausência de legislação nacional nesse sentido deixa ampla 
margem de discricionariedade ao Estado, que pode, em nome de princípios que 
considerar prioritários, deixar de aplicar a sentença na sua inteireza ou se escusar de 
tal aplicação pela ausência de legislação doméstica apropriada, ficando o tutelado 
à mercê da boa vontade de governantes, sem as devidas e apropriadas garantias.

5. metodologia

5.1. direito à justiça, justo processo e eficiência na 
organização supranacional: a interprepretação 
dos arts. 1, 8 e 25 da convenção pela doutrina e 
pela jurisprudência

Um sistema supranacional como o sistema interamericano de tutela dos 
direitos humanos significa que o não-cumprimento de uma das obrigações 
internacionais estabelecidas por ele e em particular na Convenção de São José 
de Costa Rica gera a responsabilidade da Parte, que tem como consequência a 
obrigação de reparar integralmente todo prejuízo, tanto material como moral, 
que a ação ou omissão do Estado tenha causado.

Salientando-se que, a Convenção Americana obriga expressamente os Estados 
Membros, ou seja, os Estados que se comprometem a respeitar os direitos e 

11 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, p. 90.
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liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 
que esteja sujeita a sua jurisdição, sem discriminação alguma de acordo com o 
art. 1º da Convenção, de modo que os mesmos Estados Membros têm de adotar 
as medidas legislativas ou de outro caráter que forem necessárias para fazer valer 
tais direitos e liberdades, se o exercício dos direitos e liberdades mencionados 
no art. 1º não estiverem já garantidos pelas disposições legislativas ou de outro 
caráter, conforme art. 2º da Convenção de Direitos Humanos.

Por isso mesmo, os Estados Membros têm de remover todos os obstáculos 
que possam existir para que as pessoas possam desfrutar plenamente os direitos 
que a Convenção assegura, uma vez que é dever deles organizar todo o aparato 
governamental e, em geral, todas as estruturas por meio das quais se manifesta 
o exercício do Poder Público, de tal maneira que sejam capazes de assegurar 
juridicamente o livre e pleno exercício dos direitos humanos12.

A partir dessas premissas, consideramos que delas derivam as consequentes 
obrigações que se impõem aos Estados Membros implementar mecanismos que 
assegurem ao cidadão uma tutela judicial eficaz dos seus direitos.

Em relação ao princípio da tutela judicial efetiva, a mesma Convenção 
estabelece solenemente o direito de toda pessoa a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz o tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido antecipadamente pela lei, na formalização 
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para a determinação de 
seus direitos e obrigações de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outro caráter de acordo com o art. 8.1 da Convenção e o direito a um recurso 
simples e rápido ou a qualquer outro recurso eficaz diante os juízes ou tribunais 
competentes, que a ampare contra atos que violem seus direitos fundamentais 
reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, ainda que 
tal violação seja cometida por pessoas que atuem em exercício de suas funções 
oficiais nos termos do art. 25 da Convenção.

A conexão entre essas disposições da Convenção é clara e expressamente 
reconhecida pela mesma Corte Interamericana na maior parte de sua 

12 PÁDUA, Antônio de Maia e. Supervisão e cumprimento das sentenças interamericanas. 
Cuestiones constitucionales, p. 184.
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jurisprudência, em relação à proteção judicial: em particular, o art. 25 se encontra 
intimamente ligado à obrigação geral do art. 1.1 da Convenção Americana na 
atribuição de funções de proteção, ao direito interno dos Estados Membros, 
do qual se deduz que o Estado tem a responsabilidade de criar e consagrar 
normativamente um recurso eficaz e também de assegurar a devida aplicação de 
dito recurso por parte das suas autoridades judiciais.

Igualmente, a Corte deixou claro que para que se preserve o direito a um 
recurso eficaz nos termos do art. 25 da Convenção é indispensável que tal recurso 
seja tramitado conforme as regras do devido processo, consagradas no art. 8 da 
Convenção.

A Corte Interamericana sustentou que o art. 25 “constitui um dos pilares 
básicos não somente da Convenção Interamericana senão do próprio Estado de 
Direito em uma sociedade democrática no sentido da Convenção”13.

Seus conteúdos são muito característicos porque determinam expressamente 
que a garantia que seja estabelecida tem que ser “jurisdicional”, isto é, o Estado-
Membro tem que escolher as medidas oportunas para fazer valer os direitos 
entre os instrumentos judiciais. Tal garantia encontra-se tutelada em cada uma 
das fases do processo, ou seja, no momento da interposição, como durante o 
desenvolvimento do processo e no cumprimento das decisões como se entende 
das letras a, b, c, da disposição citada.

Por essa razão, são impostas algumas qualificações ao “recurso judicial”, que 
deve ser “simples, rápido, eficaz”; ainda que possa parecer que cada uma dessas 
qualificações seja suficiente para cumprir a obrigação do art. 25, a mesma Corte 
em sua atividade consultiva e jurisdicional se ocupou de esclarecer que tem os três 
requisitos ao mesmo tempo, isso sem definir quais são os elementos necessários 
para determinar a simplicidade e a rapidez; com relação à eficácia, a posição da 
Corte em seus pronunciamentos, não somente em relação ao art. 25, mas também 
em relação aos arts. 1.1. e 8 nos parece ser mais abundante e clara, afirmando:

Para que tal recurso exista, não basta que esteja previsto pela 
Constituição ou pela lei ou que seja formalmente admissível, senão é 

13 ANDRADE, Isabela Piacentini. A execução das sentenças da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Revista Brasileira de Direito Internacional, p.149-150
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necessário que seja realmente idôneo para estabelecer se ocorreu uma 
violação aos direitos humanos e prover o necessário para remediá-
la. Não podem ser considerados eficazes aqueles recursos que, pelas 
condições gerais do país ou inclusive pelas circunstâncias particulares 
de um caso dado, resultem ilusórios”.

Isso pode ocorrer, por exemplo, quando sua inutilidade tenha sido demonstrada 
pela prática, porque o Poder Judicial carece da independência necessária para 
decidir com imparcialidade ou porque faltam os meios para executar suas decisões; 
por qualquer outra situação que configure um quadro de denegação de justiça, 
como acontece quando se incorre no retardo não justificado na decisão; ou, por 
qualquer causa, não se permita ao suposto lesado o acesso ao recurso judicial.

Essas três disposições, em seu conjunto, contribuem para determinar quais são 
os mecanismos para que se tenha o controle e a proteção dos direitos humanos 
consagrados na Convenção Americana e permitem caracterizar quais são os 
recursos eficazes considerados necessários para proteger os direitos sem o prejuízo 
da existência de mecanismos de controle subsidiários no âmbito internacional, 
que só podem ser predispostos pelo Estado nacional.

Cabe precisar que, em nossa opinião, as instituições processuais que atuem 
como procedimentos simples e breves e que tenham por objetivo a tutela dos 
direitos fundamentais, não necessariamente se identificam somente com o recurso 
de amparo entendido em um sentido clássico, de acordo com a Constituição do 
México de 185714, porque o amparo não seria o único recurso que poderia ser 
estabelecido na organização interna dos Estados para cumprir com as obrigações 
da Convenção.

De fato, nos parece ser correto sustentar como parece fazer o mesmo a Corte 
em seus pronunciamentos que o art. 25 tem um significado muito amplo e não 
só consagra o direito a um recurso simples, rápido e eficaz que se identifique com 
o amparo, senão que também o direito a outros recursos, diferentes, dentre os 
quais consideramos que devem estar os processos criminais para investigar delitos 
que implicam uma violação de um direito humano e todos os demais recursos 

14 PÁDUA, Antônio de Maia e. Supervisão e cumprimento das sentenças interamericanas. 
Cuestiones Constitucionales, p. 191
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necessários para garantir quaisquer direitos tutelados no sistema supranacional, 
como o Habeas Corpus e, em particular no Chile, o recurso de Proteção.

Segundo a interpretação que propomos, no sistema interamericano não se 
deseja vincular a proteção dos direitos humanos garantidos pela Convenção 
apenas a uma tipologia de recurso judicial, ou seja, ao modelo do amparo, senão 
que se deixaram as portas abertas a todas as medidas judiciais que alcancem as 
características da simplicidade, rapidez, eficácia e as características do devido 
processo e permitem ao Estado cumprir suas obrigações internacionais.

Sob essa perspectiva, se o art. 1.1 propusesse tais obrigações de modo 
geral, o art. 8 tutelaria especificamente o direito ao devido processo entre os 
demais direitos humanos protegidos pela Convenção, e o art. 25 estabeleceria 
o correspondente direito à tutela judicial eficaz, rápida e simples como garantia 
concreta a todos os direitos fundamentais, sejam proclamados ou reconhecidos 
pela Constituição, pelas leis nacionais ou mesmo pelo Pacto de São José.

5.2. o modelo europeu: a convenção européia de di-
reitos humanos, as comissões e as cortes de luxem-
burgo e estrasburgo

A tentativa de melhorar os instrumentos de tutela dos direitos fundamentais 
e a crescente convicção da importância que merecem os conceitos de paz, 
democracia e direitos humanos constituem algumas das razões do fortalecimento 
das relações entre o Continente Europeu e a América Latina. Esse âmbito, de fato, 
parece gerar um contexto geral de profundas coincidências políticas e culturais.

O sistema europeu de tutela dos direitos fundamentais foi desenvolvido pela 
Convenção Européia para salvaguardar os Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais - CEDH, assinada em Roma em 1950, que pelo menos foi capaz 
de realizar um perfeito compromisso entre as exigências soberanas dos Estados 
e as exigências dos indivíduos porque impôs um sistema absolutamente original 
com relação às concepções clássicas do direito internacional e em particular ao 
vínculo de reciprocidade entre as Partes.

Esse tratado é o êxito fundamental do Conselho da Europa, já que nele são 
definidos os direitos e liberdades que os Estados Membros se comprometem a 
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garantir a toda pessoa que pertença a sua jurisdição entre eles, o direito à vida, 
à proteção contra a tortura e tratos subumanos, à liberdade e à segurança, a um 
processo justo, ao respeito à vida privada e familiar, ao respeito à correspondência, 
à liberdade de expressão incluída a liberdade de imprensa, de pensamento, de 
consciência e de religião.

Desde 1950 até hoje, a Convenção teve muitas modificações e alguns adendos 
para especificar os direitos protegidos e tornou sempre mais relevante o papel 
do indivíduo, uma vez que o cidadão já pode alcançar uma posição de paridade 
em relação aos Estados Membros perante o órgão principal de todo o sistema: o 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

A função principal desse tribunal é assegurar o respeito aos compromissos 
estabelecidos para as Altas Partes Contratantes da Convenção segundo as 
condições e os limites que ela define.

Trata-se, de fato, de um tribunal que intervém somente em extrema ratio, 
ou seja, eventualmente e subsidiariamente, uma vez que esgotadas todas as vias 
internas em cada Estado de proteção, segundo como estabelece o art. 35, inciso 
1, CEDH.

Trata-se, principalmente, de uma tutela declarativa que é dirigida a verificar 
a violação dos direitos de pessoas físicas, associações ou grupos, Estados 
Membros, e que pode ser dirigida contra comportamentos, atos administrativos, 
atos normativos e judiciais de um dos membros da Convenção; além disso, se 
caracteriza em particular depois da aprovação do Protocolo 11 pela expressa 
possibilidade de propor um recuso individual sem intervenção prévia da Comissão 
ou do Estado, o que faz da Corte Europeia de Direitos Humanos muito parecida 
a uma jurisdição de última instância.

A regra do “esgotamento prévio dos recursos internos”, válida tanto para a 
jurisdição do Tribunal Europeu como para a generalidade dos sistemas de tutela 
supranacionais, encontra uma explicação e ao mesmo tempo um fundamento na 
obrigação dos Estados de cumprir com o art. 13, o qual confere a toda pessoa o 
direito a um recurso efetivo perante uma instância nacional, inclusive quando a 
violação aos direitos ou liberdades tiver sido cometida por pessoas que atuem no 
exercício de suas funções oficiais.
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Dessas normas pode-se deduzir certa “complementaridade” entre o sistema 
supranacional e as organizações nacionais com o fim comum da tutela dos 
direitos fundamentais concentrado sobre a figura do “sujeito tutelado”.

Seria uma complementaridade requerida pelo mesmo sistema porque a 
Convenção parece referir-se diretamente ao juiz nacional, o qual é e sempre 
permanece como o principal órgão que tutela os direitos fundamentais e, por 
isso, é quem deve aplicar o direito convencional.

De fato, o cidadão membro de um dos países do Convênio Europeu goza 
do direito de ter acesso à justiça, tutelado pelo art. 6 da CEDH, que define o 
minimum das garantias da pessoa em relação ao exercício da jurisdição: trata-
se, sinteticamente, do direito a um juiz imparcial, que opera em um processo 
eqüitativo e com duração razoável. Este é configurado como um direito subjetivo 
válido para toda situação subjetiva, também a de direito nacional, sem limitações 
e distinções entre cidadãos, estrangeiros ou apátridas; além disso, esse mesmo 
direito está expressamente reconhecido seja a favor do sujeito interessado na 
resolução de uma controvérsia jurisdicional civil, seja à parte de um processo 
penal.

O que pode ser garantido por meio deste enunciado é não só o direito a 
um juiz “justo” ou a um processo “justo”, mas também à possibilidade de “ter 
acesso ao juiz” que constitui a premissa de qualquer garantia dos procedimentos 
jurisdicionais; o acesso ao juiz é instrumental à finalidade de obter uma decisão 
jurisdicional embora se possa ter uma decisão de forma e não de fundo, por 
meio de um procedimento que comporte escutar as partes da controvérsia. Está 
implícito no acesso ao juiz, também o direito à “coisa julgada” ou à execução das 
decisões jurisdicionais.

O direito de ter acesso à jurisdição não exclui a possibilidade de prover algumas 
fases não jurisdicionais no procedimento, sob a condição de que não substituam 
ou obstam os remédios jurisdicionais, mas que sirvam para completá-los e fazê-
los mais eficazes. Igualmente, deve ser concebido o assunto da pluralidade de 
graus de juízo, os quais não são indicados taxativamente pela Convenção nem 
pela Corte em sua jurisprudência, mas devem respeitar as garantias do art. 6 em 
seu complexo.
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A posição do Tribunal Europeu no contexto da proteção dos direitos 
fundamentais é complicada pelas relações que, necessariamente, devem instaurar 
com a organização da Comunidade Europeia que concorre na mesma função, 
mediante a atividade de seus órgãos e, de modo particular, de sua jurisdição15.

De fato, foi o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia de Luxemburgo, 
em sua própria jurisprudência antes que qualquer acordo entre as partes, que 
revelou como insuficiente a ideia de tutelar somente direitos e liberdades conexos 
com as finalidades de integração econômica, a qual se encontrava no Tratado que 
instituiu a Comunidade Europeia.

Por essa razão, houve as modificações aportadas com o Tratado de Maastricht 
por meio do qual a União Europeia se obrigava a respeitar os direitos fundamentais 
considerados como princípios gerais do direito comunitário e, em particular, o 
art. 6.2 do Tratado Amsterdã, o qual, de maneira explícita e incontrovertível, 
afirma:

“A União respeitará os direitos fundamentais tal e como eles são 
garantidos no Convênio Europeu dos Direitos Humanos e das 
Liberdades Fundamentais assinado em Roma no dia 4 de novembro 
de 1950, e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos 
Estados Membros como princípios gerais do Direito Comunitário”.

Em conseqüência, temos que no contexto europeu existem duas jurisdições, 
dois tribunais supranacionais, duas estruturas com finalidades diferentes, que 
exercitam a mesma tutela talvez realmente para os mesmos direitos fundamentais 
e sobre a base do mesmo parâmetro, ou seja, a Convenção de Roma de 1950.

No primeiro período o Tribunal de Justiça, superando os limites de sua própria 
competência e ingressando no território da CEDH, ignorou a jurisprudência já 
consolidada do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sucessivamente teve de 
enfrentar a necessidade de instaurar relações dinâmicas com a outra jurisdição.

Em muitas de suas decisões o Tribunal de Luxemburgo tem demonstrado a 
tendência a uma maior atenção à jurisprudência de Estrasburgo16, apesar de nem 

15 ANDRADE, Isabela Piacentini. A execução das sentenças da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Revista Brasileira de Direito Internacional, p. 159.

16 ANDRADE, Isabela Piacentini. A execução das sentenças da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Revista Brasileira de Direito Internacional, p. 162.
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sempre haver uma coincidência de pontos de vista e de, frequentemente, haver 
contrastes e contradições.

Uma ulterior forma de integração entre os sistemas supranacionais de tutela 
dos direitos fundamentais e entre estes e os sistemas nacionais de cada Estado 
da União Européia  foi possível depois da proclamação da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Européia em ocasião do Conselho da Europa de Niza 
em dezembro de 2000.

Embora, em sua gênese, esse documento tenha sido concebido com puro 
significado político simbólico, primariamente “compilador” dos elementos 
comuns das tradições constitucionais dos Estados Membros, a sucessiva 
introdução desse instrumento em um dos artigos do Tratado que institui uma 
Constituição para a Europa, assinado em Roma no dia 29 de outubro de 2004, 
faz com que seja inevitável e comprovado que essa declaração de direitos possa 
assumir uma força jurídica vinculante desde o momento em que entrar em vigor 
a Constituição Europeia.

6. conclusões

Como resultado deste artigo, observa-se que a análise das normas e do 
Sistema Europeu de Direitos Humanos, bem como o direito de acesso à justiça 
está garantido ao mesmo tempo em duas diferentes sedes e em um nível duplo 
na perspectiva comunitária, por um lado, os indivíduos podem ter acesso 
diretamente às instituições jurisdicionais da União Europeia como o Tribunal 
de Primeiro Grau e Tribunal de Justiça da Corte Europeia. Assim, os juízes 
nacionais podem tutelar diretamente as situações jurídicas subjetivas de direito 
comunitário; em outra perspectiva, a da Convenção, ao acesso direto à jurisdição 
é somada à possibilidade de uma aplicação direta das normas convencionais em 
virtude de cláusulas muito amplas presentes nas Constituições nacionais que 
permitem conceber diversamente o direito supranacional na hierarquia das fontes 
do direito e de suas interpretações por parte da Corte nos processos internos de 
cada Estado.

Esta última possibilidade é a que a doutrina europeia considera como a mais 
importante para uma integração entre as organizações estatais e as nacionais: 
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a jurisprudência da Corte de Estrasburgo que é configurada como o meio pelo 
qual é possível criar uma uniformidade de interpretação dos direitos humanos 
em toda Europa. 

Além disso, segundo a tese de Peter Häberle que parte da impostação 
filosófica de Karl Raimund Popper, o direito internacional é “direito universal 
da humanidade” e a interpretação dos direitos fundamentais é necessariamente 
um desafio aberto para usar a expressão de Ralf Dahrendorf e permite o nascer 
de uma comunidade transnacional entre os intérpretes dos direitos humanos, ou 
seja, um direito comum das liberdades fundamentais.

E o que queremos destacar nesta investigação científica é que poderia ser 
igualmente útil aproximar os diferentes sistemas de tutela o máximo possível. 
Para isto serve a comparação, para que seja possível ver quais são os mecanismos 
que melhor garantem uma tutela eficaz e quais são os que faltariam ou que seria 
útil introduzir.

A ausência de um acesso “indireto” ao sistema europeu, o qual, contrariamente, 
é uma previsão crucial do sistema interamericano de proteção dos direitos 
humanos, parece-nos um dado sobre o qual seria útil refletir.

Não é um caráter sem relevância nesse sistema e no contexto dos Estados 
latino-americanos, onde a violação de direitos humanos mais comum é a 
impunidade daqueles que foram responsáveis por abusos contra a humanidade e 
contra pessoas que não puderam porque a morte lhes impediu de fazê-lo usufruir 
as tutelas da Comissão e da Corte Interamericanas de Direitos Humanos que, 
mesmo que existissem, não tinham reconhecimento adequado.

A competente doutrina põe em evidência que, apesar de a execução das 
sentenças do órgão jurisdicional por ambos os sistemas europeu e interamericano 
ser algo que o Estado tenha de cumprir e não mais que isso, a Corte Interamericana 
em algumas sentenças importantes condenatórias dispôs uma indenização 
econômica para as vítimas, se pudesse superar o obstáculo da falta de normas 
internas que regulamentem o cumprimento das recomendações da Comissão e 
das sentenças da mesma Corte outra doutrina se refere em particular aos citados 
casos por todas as considerações que precedem, pode-se concluir que existem 
elementos suficientes para uma comparação entre os dois sistemas analisados 
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porque, apesar das diferentes histórias e das configurações singulares, apresentam 
muitos pontos de contato e muitas semelhanças e se aproximam mais quando 
parecem estar distantes.

Logo, a fruição dos Direitos Humanos proclamados formalmente numa 
Constituição ou num Tratado Internacional não ocorre factualmente em 
espaços políticos que não sejam democráticos e de nada serve uma Constituição 
que não seja sentida, vivida e praticada pela população e pelas autoridades 
constituídas nos diversos âmbitos da sociedade, seja socialmente, politicamente 
ou economicamente. E que, o pleno gozo dos Direitos Humanos depende, no 
dia-a-dia, da capacidade de participação política e cidadã da população mundial 
para a construção de uma sociedade efetivamente democrática.
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a empresarialidade do conhecimento e o  
direito à educação: a distopia  

do inventor heroico

Francisco Cardozo Oliveira1

Resumo

O  trabalho trata da relação entre o papel da universidade e da pesquisa nos 
processos de apropriação econômica do conhecimento, e seus reflexos no alcance 
do direito à educação como elemento de efetividade dos direitos humanos. 
Inicia-se pela análise da consolidação na modernidade da relação entre saber, 
inovação e domínio da técnica e o papel da universidade como local de produção 
de conhecimento. Na sequência,  a análise trata da transformação na correlação 
entre  pesquisa universitária e  captura do saber e do conhecimento pela atividade 
mercantil, e seus efeitos, no campo jurídico, em termos de proteção  de direitos 
de propriedade e de patentes. No final, a análise trata do esforço de reorientação 
da estrutura de produção de conhecimento e de saber nas universidades para a 
integração a um mercado de pesquisa e o quanto esse propósito pode comprometer 
a efetividade do direito à educação e a efetividade dos direitos humanos.

Palavras-chave

Conhecimento; Inovação; Direito à educação.

Resumen

El trabajo se ocupa de la relación entre la universidad y el papel de la investigación 
en los procesos de apropiación económica del conocimiento, y sus efectos sobre el 
alcance del derecho a la educación como elemento de observancia de los derechos 
humanos. El texto comienza analizando la consolidación en la modernidad de la 
relación entre el conocimiento, la innovación y el dominio de la técnica y el papel 

1 Doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná, Professor de direito civil na graduação 
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de la universidad como un lugar de producción de conocimiento. En seguida, 
el análisis se refiere a la transformación en la relación entre la investigación 
universitaria y la captura de conocimiento por las actividades empresariales, y 
sus efectos en el campo jurídico, en términos de protección de los derechos de 
propiedad y patentes. Al final, el análisis se refiere a los esfuerzos para reorientar 
la estructura de la producción de conocimiento en las universidades para la 
integración a un  mercado de investigación y cómo ello puede comprometer la 
efectividad del derecho a la educación y el respeto de los derechos humanos.

Palabras clave

Conocimiento; Innovación; Derecho a la educación.

1. introdução

Discute-se no trabalho a relação entre o papel da universidade e da pesquisa nos 
processos de apropriação econômica do conhecimento, e seus reflexos no alcance do 
direito à educação reconhecido componente de efetividade dos direitos humanos. 
A análise se desenrola em três momentos, observando um método dialético e 
uma racionalidade crítica e interdisciplinar. Discute-se no começo a consolidação 
na modernidade da relação entre saber, inovação, domínio da técnica e o lugar da 
universidade como local de produção de conhecimento. Na sequência, a análise se 
volta para a transformação da correlação entre a pesquisa universitária e a captura do 
saber e do conhecimento pela atividade mercantil, e seus efeitos, no campo jurídico, 
em termos de proteção  a direitos de propriedade e de patentes. No final, a análise 
procura mostrar o esforço de reorientação da estrutura de produção de conhecimento 
e de saber nas universidades para a integração a um mercado de pesquisa e quanto 
esse propósito pode comprometer a efetividade do direito à educação.

2. invenção, industrialização e domínio da técnica

A afirmação de Fernand Braudel de que não existe capitalismo mercantil sem 
aprendizagem, sem instrução prévia e sem conhecimento2 ilustra a relação entre a 

2 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: século XV-XVIII – 
os jogos das trocas. 2.ª ed., São Paulo: Editora Martins Fontes,  2009, p. 359.
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consolidação da economia moderna e a produção de saber. A relação entre poder 
e saber ao longo da história, por outro lado,  observadas as análises de Michel 
Foucault3, não pode ser posta em dúvida na atualidade. 

A fundação da Universidade de Bolonha  assinala a relação entre universidade 
e ciência que permite fixar o momento em que se estabelece um contraponto 
específico no modo produção do conhecimento; de um lado a tarefa de transmissão 
do conhecimento reservado às universidades e, de outro,  o debate sobre novas 
ideias fora do sistema universitário. Peter Burke assinala que o Renascimento 
e a Revolução Científica acentuaram a oposição entre um saber convencional, 
praticado nas universidades, e um movimento pela inovação  que se espalhou 
por academias na Europa. O Iluminismo no século XVII, de acordo com Peter 
Burke, marca a inflexão no fomento de instituições de pesquisa; houve incentivo 
ao ensino técnico  e a criação de academias de ciências. O que se observa, 
segundo Peter Burke, é a consolidação de um processo de ciclos de inovação e de 
rotinização, desde que as universidades substituíram os mosteiros como centros 
de saber: os grupos criativos, marginais e informais de um período se tornam as 
organizações formais, dominantes e conservadoras da geração seguinte; para o 
indivíduo marginal é mais fácil produzir novas ideias brilhantes, mas para colocá-
las em prática é preciso fundar instituições4.  A dialética implicada nesse processo 
fornece a chave para pensar a correlação entre produção do conhecimento nas 
universidades, inovação, progresso, desenvolvimento e tecnologia e, na sequência, 
para estabelecer o sentido e o papel da inovação no contexto da produção atual 
de conhecimento  e o modo como a questão produz reflexos no campo jurídico, 
em termos de proteção constitucional ao direito à educação.

A inovação se torna determinante na modernidade para o desenvolvimento 
da tecnologia, ao mesmo tempo em que revela o poder econômico e político 
do conhecimento; o avanço econômico pressupõe a produção de conhecimento 
científico e, principalmente, de inovação. Pedro Goergen afirma que, em razão das 
exigências econômicas,  o  pensamento científico relevante é o que se traduzia em 

3 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 5.ª ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.
4 BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutemberg a Diderot. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 51-53.
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um sentido prático5. O conhecimento passa a ser instrumentalizado pela técnica 
para a elaboração de produtos e mercadorias integrados ao processo de trocas 
nos mercados. O progresso e a invenção constituem o pressuposto de integração 
social. Adam Smith coloca a liberdade como principal elemento para o progresso 
da sociedade; Karl Marx estuda a dinâmica dos sistemas econômicos na história.  
A produção de conhecimento e de inovação constitui a força motriz da história e 
ganha sentido econômico, com a consequente alteração do papel da universidade

Tornou-se necessário superar os fundamentos teológicos na explicação 
do homem e do mundo para que o conhecimento pudesse assumir a tarefa de 
garantir o progresso do homem e da sociedade. Introduziu-se nas universidades 
uma nova metodologia de ensino voltada para a valorização da ciência. De acordo 
com Robert Nisbet, abandona-se o estudo da teologia e incorpora-se o estudo da 
ciência pela observação direta e pela experimentação;  opera-se a redução do estudo 
das humanidades, com o respectivo aumento de disciplinas como  matemática,  
química e geografia; cursos profissionais ocupam o lugar do estudo de línguas e 
literatura.6 A ciência passa a constituir o paradigma de construção da socialidade. 
Na medida em que a ciência fornecia os fundamentos para a organização da 
sociedade, ela também se tornava depositária dos anseios pela busca de melhores 
condições de vida;  o progresso passou a depender da expansão do conhecimento 
capaz de promover inovação, de manter a acumulação de capital e de fornecer 
meios para o exercício do poder e para a organização da vida social. A partir desses 
pressupostos, consolidou-se na modernidade a relação entre ciência, inovação e 
progresso. A produção de conhecimento deixa de ter um fim apenas contemplativo; 
compete à ciência tornar possível o avanço das condições materiais de vida em 
sociedade. O conhecimento científico assume um nítido caráter instrumental, que 
é o de mudar as condições de vida na realidade social. Daí o sentido político e 
social da relação entre ciência, inovação e progresso.

A ênfase à inovação também acirra disputas sobre titularidades e  possibilidades 
de mercantilização do conhecimento.  A produção do conhecimento faz emergir 

5 GOERGEN, Pedro. Ciência, sociedade e universidade. Educação e Sociedade Campinas, v. 
19, n. 63, Ago. 1998. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid 
=S010173301998000200005&lng=en&nrm=iso. Acesso em 10.08.2012.

6 NISBET, Robert. História da ideia de progresso, Brasilia: Editora Universidade de Brasília, 
1980, p. 142.
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os interesses em torno dos direitos de propriedade ao mesmo tempo em que, 
conforma assinala Peter Burke, a invenção da prensa tipográfica incentiva a 
publicação do saber produzido, mediante a comercialização de livros, jornais e 
revistas7. Os direitos de propriedade intelectual se tornam relevantes a partir do 
momento em que a produção do conhecimento assume uma feição individualista 
e ela mesma toma a forma mercadoria.  

A ideia de progresso, portanto, aglutinou interesses antagônicos na sociedade 
moderna porque continha uma promessa inclusiva pelo acesso à tecnologia e a 
melhores condições de vida para todos. A conjugação entre ciência, inovação e 
progresso esteve confrontada com um horizonte de geração de benefícios propi-
ciados pela tecnologia que precisava ter efeitos amplos e que, de algum modo,  
atingisse  todas as pessoas. É desse modo que a produção de conhecimento pode, 
ao mesmo tempo, dar suporte à acumulação de riqueza e a um projeto de inclusão 
social.

O processo de industrialização, contudo, no século XIX, teve de confrontar 
revoltas populares mediante a mitificação do inventor heroico, da invenção 
individual, que, como acentua François Jarrige, permitiu dissimular a 
complexidade do processo inventivo e as falhas nos estágios de inovação. 8

O contexto social e econômico do mundo moderno, portanto, impôs 
a  regulação normativa dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que a 
inovação assumia feição individualista, atrelada ao domínio da técnica,  sem 
que pudesse ser estabelecida uma relação direta com o conhecimento produzido 
nas instituições universitárias, embora pressuposto no processo de geração de 
tecnologia.

3. apropriação mercantil do conhecimento, direi-
tos de propriedade intelectual e patenteamento

No contexto atual de globalização neoliberal,  a apropriação econômica do 
conhecimento assume uma nova dinâmica; não é mais suficiente instrumentalizar 

7 BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003 p. 139-158.

8 JARRIGE, Fraçois. Le martyre de Jacquard ou le mythe  de l’inventeur héroique (France, 
XIX siècle). Tracés – Revue de sciences humaines n.º 16,  Lion, 2009, p. 99-117. 
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o conhecimento produzido pelas academias e universidades; a produção mesma  
do conhecimento precisa estar comprometida com os objetivos empresariais.  

Assim, à medida que a inovação passou a ser concebida como elemento 
indispensável ao incremento de mercadorias, a produção do conhecimento nas 
universidades associou-se ao nível de evolução de pedidos de patentes. A busca 
por inovação consolidou-se em torno das instituições universitárias, cada vez mais 
necessitadas de aportes de recursos para a produção de conhecimento voltado 
para a geração de produtos e serviços mercantis. A dialética implicada na relação 
entre conhecimento  institucional e criatividade marginal e informal evoluiu para 
um outro padrão de institucionalização sistêmica, que envolve financiamento à 
pesquisa, produção científica universitária e atividade empresarial em relação de 
complementaridade funcional, o que acabou por acirrar conflitos em torno de 
patenteamentos e de direitos de propriedade intelectual, notadamente no atual 
contexto de tecnologia digital e de informação,  que continuam a ser regulados 
em perspectiva individualista. O inventor heroico e romântico substituiu-se pelos 
ídolos capazes de transformar inovação em empresas milionárias.

A regulação jurídica dos direitos de propriedade intelectual, em diferentes graus 
e contextos sociais e econômicos teve que enfrentar a necessidade de, ao mesmo 
tempo, assegurar processos de inovação exigidos pelos mercados e preservar o acesso 
comum aos produtos do conhecimento. Em torno desse equilíbrio precário entre 
inovação e acesso público ao conhecimento, os sistemas jurídicos estabeleceram 
limites para a apropriação mercantil do conhecimento, no pressuposto de evitar 
que a mercantilização generalizada pudesse reduzir a capacidade das economias 
de gerar inovação. A intensificação da globalização financeira, e com ela os ciclos 
de crises econômicas, aumentaram as exigências de produção do conhecimento 
diretamente comprometido com os objetivos mercantis. 

Obervada a dinâmica das tecnologias informático-comunicativas,  é necessário 
analisar o modo de inserção do conhecimento produzido na universidade na  
economia globalizada.

A tecnologia digital introduziu alterações nos processos de produção.  Christian 
Marazzi afirma que na economia da informação, que tem como pressuposto 
a aplicação de tecnologias informáticas, em que o binary digit (bit) pode 
assumir valores distintos (0 e 1), muda a concepção de valor que, para além  da 
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satisfação de necessidades pelo consumo de bens, passa a  depender da integração 
empresarial de atividades, mediante recursos informático-comunicacionais, que 
possa potencializar a acumulação de capital; mais do que o trabalho individual, 
assume importância a captura de ideias, de sistemas de informação e de processos 
pelos modelos de propriedade intelectual voltados à satisfação do mercado e do 
aumento da taxa de lucros.9 Os novos modelos de produção exigem interação e 
atuação em rede; altera-se o lugar do trabalho,  dadas as incertezas geradas pelo 
uso crescente de tecnologias digitais nos processos produtivos.

Do ponto de vista econômico, os processos de inovação exigem interação de 
ideias e associação em rede o que favorece a empresarialidade da pesquisa; perde 
sentido o caráter individualista da pesquisa, que estava na base do pressuposto 
do inventor heroico. 

A reconfiguração do modo de produção da inovação exige o reforço na regulação 
dos direitos de propriedade intelectual e de patenteamento. Firmou-se o pressupos-
to, na perspectiva  do paradigma liberal, de que existe uma correlação direta entre 
os sistemas de proteção de propriedade industrial (PI), inovação e desenvolvimento 
tecnológico. A atividade empresarial, nesse contexto, assumiria papel relevante 
na difusão dos benefícios da tecnologia. Essa premissa encontra respaldo no 
pensamento de Joseph Schumpeter, no sentido de que a empresarialidade da 
inovação constituiria o motor do desenvolvimento econômico.10  Gilberto Dupas 
questiona esse pressuposto afirmando que a pesquisa tecnológica, no contexto 
da economia globalizada, tem por objetivo assegurar a formação de monopólios 
decorrentes do conhecimento produzido. Segundo ele, as empresas se apoiam em 
investimentos em inovação e campanhas publicitárias de modo a alcançar uma 
posição monopolista que permita dominar um ciclo de oferta e escassez de novos 
produtos e de desejos. Essa prática, de acordo com Gilberto Dupas, gera imenso 
desperdício de matérias-primas e de energia, com a consequente degradação do 
meio ambiente, em detrimento do bem-estar. 11

9 MARAZZI, Christian. O lugar das meias: a virada linguística da economia e seus efeitos 
sobre a política. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira,   2009, p. 90-101.

10 SHUMPETER, Joseph A. Tratado do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre 
lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo, Editora Nova Cultural, 1997.

11 DUPAS, Gilberto. Propriedade intelectual: tensões entre a lógica do capital e os interesses 
sociais. In VILLARES, Fábio (Org.). Propriedade intelectual: tensões entre a lógica do 
capital e os interesses sociais. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2007, p. 15-24.
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Em um registro mais crítico, Igor Sádaba sustenta que a propriedade 
intelectual constitui espécie de mercadoria fictícia, no sentido defendido por Karl 
Polanyi; a propriedade intelectual constituiria uma entidade econômica artificial 
mediante equiparação entre inovação, com incentivos monetários individuais, 
e conhecimento coletivo (bem comum)  de modo a fazer com que o progresso 
científico passe pela proteção jurídica de produtos e bens.  Também para Igor Sádaba 
o instituto da propriedade intelectual não deixa de constituir um mecanismo de 
criação artificial de escassez, mediante a apropriação do conhecimento protegida 
pelo ordenamento jurídico.12  A ideia de direitos de propriedade intelectual como 
mercadorias fictícias, atrelada ao pensamento de Karl Polanyi, sugere que também 
a propriedade intelectual constitui uma narrativa que, protegida pelo ordenamento 
jurídico, permite organizar mercados e acumular lucros, a partir da apropriação 
do conhecimento produzido em sociedade. 13  

Ao mesmo tempo em que afirma que o capitalismo contemporâneo promove 
a dissociação dos saberes dos laços sociais e de que o conhecimento como 
prática da inteligência perde sentido em detrimento do investimento de um 
valor mercantil pelas leis do mercado, de compra e venda e de oferta e procura, 
Olgária Chain F. Matos sustenta que o patenteamento representa uma espécie 
de controle do direito de acesso ao conhecimento convertido em mercadoria. De 
fato, conforme afirma Jeremy Rifkin, a configuração da economia em rede exige 
o acúmulo de patentes, direitos de propriedade, marcas e segredos industriais 
e comerciais que possam assegurar a utilização de ideias de modo a estruturar 
um tipo de poder econômico composto por grandes provedores que controlam 
usuários; nesse sentido, diz que ele que o controle sobre ativos intangíveis e sobre 
as diversas formas de propriedade intelectual garante às grandes empresas criar 
grandes provedores e concentrar o poder econômico de novas formas, em torno 
do eixo provedor-usuário.14

Configura-se, desse modo, uma prática de concentração de direitos de patentes 
capaz de assegurar o domínio de mercados. A título de exemplo, no período entre 

12 SÁDABA, Igor. Propiedad intelectual:  bienes públicos o mercancías privadas. Madrid: 
Editora Catarata, 2007, p.83-85. 

13 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. 3.ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2000, p. 89-98.

14 RIFKIN, Jeremy. La era del acceso: la revolución de la nueva economía. Buenos Aires: 
Ediciones Paidós, 2004, p.  85-106.
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2011 e 2012, a  empresa Google, Inc. registrou aumento de patentes de 170%; a 
empresa Apple, Inc. aumentou o registro de patentes de 68%.15 

A captura mercantil do conhecimento traduzido em inovação, capaz de 
ser objeto de direitos de propriedade e patentes, sustenta o discurso de que o 
próprio mercado gera recursos para financiar a pesquisa  nas universidades e a 
inovação nas empresas. Nesse sentido, Paulo Cesar Soares defende uma linha 
de complementaridade entre Estado e empresas que promova o financiamento 
da pesquisa básica nas universidades e a pesquisa aplicada direcionada para 
a inovação.16  A realidade, contudo, parece indicar que,  na história dos países 
desenvolvidos, o Estado assumiu os riscos no financiamento da inovação. Conforme 
observa Mariana Mazzucato, as incertezas e os custos da inovação não podem ser 
suportados pelas empresas e colocam o Estado como propulsor do financiamento 
de pesquisas científicas; mesmo empresas como Google, Inc. obtiveram vantagens 
de pesquisas desenvolvidas pelo Estado.17 Em análise do caso concreto nos 
Estados Unidos Reginaldo C. Moraes e Maitá de Paula e Silva mostram que o 
ativismo estatal norte-americano desde o século XIX disponibilizou recursos para 
a expansão do ensino universitário e assegurou a missão da educação universitária 
de ensino, pesquisa e extensão; segundo eles, graças a expansão de escolas agrícolas 
nos Estados Unidos,  a agricultura foi capaz de incorporar tecnologia suficiente 
para manter ganhos de produtividade crescentes  apesar da redução da população 
e dos trabalhadores rurais.18 No mesmo sentido, Christopher Newfield afirma 
que  o Vale do Silício, na Califórnia, se beneficiou de vários elementos como 
concentração de pesquisadores capacitados, circulação de conhecimento informal, 
grandes universidades e massivo investimento público.19

A relação entre direitos de propriedade, patentes e financiamento da pesquisa 
pelo Estado sugere que o problema da inovação, no atual contexto de globalização 

15 Disponível em http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/06/top-300_6.23.13.pdf. 
Acesso em 10.06.2014.

16 SOARES, Paulo Cesar. Ciência, tecnologia e ainda a vaca. Folha de S. Paulo, São Paulo,  
27.07. 2012, Tendências/Debates, A3.

17 MAZZUCATO, Mariana. The entrepreneurial state: debunkin public vs private sector 
myths. Londres: Anthem Press, 2013.

18 MORAES, Reginaldo C.; SILVA, Maitá de Paula. O peso do Estado na pátria do mercado – 
Os Estados Unidos como país em desenvolvimento. São Paulo: Editora Unesp, 2013, p. 45-55.

19 NEWFIELD, Christopher. Unmaking the public university the forty year assault on the 
middle class. Cambridge: Harvard University Press, 2008, p. 197.
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informático-comunicativa da economia, demanda recursos públicos e sociais 
para enfrentar os riscos de produção do conhecimento e favorece o acúmulo de 
capital das empresas na exploração da tecnologia desenvolvida.

A capacidade do sistema de proteção de direitos de propriedade intelectual 
e de patentes gerar desenvolvimento, em especial em países retardatários, é 
duvidosa. Nesse sentido, Roberto Jaguaribe e Otávio Brandelli fazem referência 
a diversos trabalhos do Banco Mundial que indicam que a proteção de direitos de 
propriedade intelectual e de patentes, pelo menos nos países em desenvolvimento, 
não resulta, necessariamente, em incremento de investimentos ou de inovação.20  
Os estudos do Banco Mundial sugerem que os países devem desenvolver estratégias 
próprias de proteção de direitos de propriedade intelectual adequada ao seu nível 
de desenvolvimento; conclusões nesse sentido influenciaram as negociações na 
Organização Mundial do Comércio  em torno do Acordo TRIPS.

Como sustenta Jaques Kerstenetzky a inovação e o desenvolvimento 
constituem processos sociais complexos que exigem envolvimento consciente de 
coordenação planejada porque tem como elementos a cumulação e a continui-
dade de conhecimentos e habilidades ao longo da história. Nesse sentido, diz ele 
que a cumulatividade e a complexidade impedem que uma determinada escolha 
racional individual tenha o alcance necessário para dar conta dos fenômenos.21  
Não seria mais o caso da aventura de um inventor heroico que dispensasse atuação 
em rede e combinada de propósitos e de recursos. 

O papel desempenhado pela proteção dos direitos de propriedade intelectual  
e de patentes, no cenário econômico atual, indica que pode ser arriscado inserir 
a produção do conhecimento das universidades na  lógica da empresarialidade 
de inovação, em especial em países em desenvolvimento, sem que existente uma 
estratégia de preservação dos interesses sociais em torno das finalidades do saber 
e da cultura, que não estejam restritas a observar uma dinâmica exclusivamente 
mercantilista. 

20 JAGUARIBE, Roberto; BRANDELI, Otávio. Propriedade intelectual:  espaços para os 
países em desenvolvimento. In VILLARES, Fábio (Org.) Propriedade intelectual: tensões 
entre o capital e a sociedade. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2007, p. 270-305.

21 KERSTENETZKY, Jaques. História empresarial e teoria econômica: reiterando um convite 
de Shumpeter. In KERSTENETZKY, Celia Lessa; NEVES; Vítor (Org.). Economia e 
interdisciplinaridade. Coimbra: Edições Almedina, 2012, p. 197-224.



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 01  265

4. novas diretrizes educacionais, direito à educação 
e  mercado de pesquisa

O direito a educação é reconhecido pela ONU desde 1945 como componente 
de efetividade dos direitos humanos. A Constituição espanhola, no artigo 27, 
afirma que todos tem direito à educação; a Constituição brasileira confere ao 
direito à educação a natureza de direito social fundamental  (art. 6.º) e reafirma 
no art. 205 que a educação é direito de todos, a exemplo do que ocorre com a 
Constituição da Espanha. O pressuposto do direito à educação é o de assegurar 
acesso a todas as pessoas de modo a propiciar-lhes formação adequada para 
a vida em sociedade. Em torno desse objetivo  a Declaração Mundial sobre 
a Educação Superior no Século XXI de 1998, levada a efeito no contexto de 
ações da UNESCO, reafirma o papel preponderante da educação universitária 
na formação de pessoas e na difusão do saber e do conhecimento. O ensino 
universitário, nesse sentido,  está subordinado à observância da normatividade 
dos direitos humanos à educação. A concepção da educação universitária 
inserida na dinâmica do direito à educação como direitos humanos exige levar 
em conta o paradoxo que se inscreve na afirmação e na eficácia dos direitos 
humanos. Os termos desse paradoxo reside na constatação de que a declaração 
e o reconhecimento efetivo dos direitos humanos implica ao longo da história 
um contexto de violência ou de ruptura. Daí o sentido das declarações da ONU 
de inserir a educação no propósito de promoção da paz na vida social e na 
comunidade internacional.

Do ponto de vista jurídico, é necessário verificar o modo como a normativi-
dade dos direitos humanos repercute efeitos na efetividade do direito à educação.

Consolidou-se na modernidade uma oscilação em torno dos direitos humanos 
que opera entre fundamentos jusnaturalistas e fundamentos positivistas 
que resulta, de  certo modo, em uma visão idealista em relação à promoção 
dos direitos da pessoa humana. A permanência do idealismo, em termos de 
fundamentos de normatividade dos direitos humanos,  inviabiliza a construção 
da socialidade. A tarefa que se coloca, portanto, é de superação do idealismo na 
direção da compreensão dos desdobramentos da vida social que possa permitir 
uma revisão dos fundamentos normativos dos direitos humanos. Trata-se, nesse 
sentido, para usar as premissas de Raymond Williams, de pensar  os fundamentos 
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de normatividade dos direitos humanos de um modo  em que a ação humana 
esteja influenciada pelo ambiente natural e social; significa reconhecer condições 
de vida  específicas, o que teria passado indiferente ao positivismo.22 Essa 
premissa está de acordo com o que sustenta Castanheira Neves para quem, no 
contexto da virada linguística,  a normatividade da norma deve considerar uma 
determinação normativo-pragmaticamente adequada, em que esteja pressuposto 
o enfrentamento problemático de realização concreta do direito.23

A normatividade que une conduta,  ação humana e norma reorienta os direitos 
humanos para o resgate do respeito à pessoa na realidade dos desdobramentos da 
vida social. Confere aos direitos humanos um fundamento de normatividade 
material que permite reconhecer as dinâmicas entranhadas no modo como 
articuladas as relações sociais de que resultam privações, desrespeito e atentados à 
dignidade da pessoa humana. A importância de pensar a materialidade dos direitos 
humanos pode contribuir para a compreensão do quanto a empresarialidade 
do conhecimento e da pesquisa pode colocar limites  à garantia concreta da 
dignidade da pessoa humana e de emancipação pressupostas no processo de 
educação universitária.

Com efeito, a prática de educação universitária deve ser aquela apontada por 
Edward Said de busca do conhecimento e da verdade, que advertia que ligar 
diretamente a prática de educação e a liberdade acadêmica ao cumprimento de 
resultados políticos ou econômicos pode não significar perseguir o conhecimento 
e educar.24 Na efetividade do direito à educação está implicada a dinâmica de 
reconhecimento que, de acordo com Hegel, constitui o fundamento de construção 
da socialidade. A definição das finalidades do ensino universitário, nesse aspecto, 
determina o modo como instrumentalizado o conhecimento no campo pessoal e 
social ao longo da história.

Conforme sustentam Luiz Otávio Pimentel e Welber Barral, além do 
reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual, é inegável  que o avanço e 

22 WILLIAMS, Raymond. Cultura e materialismo. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
23 NEVES, A. Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais, Coimbra: 

Coimbra Editora, 1993, p. 142.
24 SAID, Edward W. Sobre la universidad. Revista latinoamericana de ciencias sociales. 

Primeiro semestre de 2009, n.º 02, p.83-97.
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a capacitação tecnológica necessários para alcançar o desenvolvimento dependem 
da educação e da difusão do conhecimento.25

Resulta necessário, desse modo, colocar em destaque o modo como a 
universidade pode inserir-se no processo de inovação sem, necessariamente, 
abandonar o compromisso com a formação, o conhecimento e a emancipação da 
pessoa, no contexto de afirmação dos direitos humanos.

De certo modo afinado com os propósitos da regulação legal da inovação 
no Brasil, Alex Fiúza de Mello defende um modelo do que ele denomina de 
novo paradigma institucional para a universidade denominado de “universidade 
empreendedora” que se apoiaria em estruturas acadêmicas abertas a um 
relacionamento mais orgânico e complementar com as empresas e com os 
órgãos governamentais; nesse modelo, a universidade funcionaria como um polo 
de invenção, de criação e de agente de transferência de modo potencializar a 
transformação econômica de uma determinada região. Essa reorientação das 
finalidades da universidade, segundo Alex Fiuza de Mello, estaria inserida dentro 
dos propósitos do chamado “processo de Bolonha”  que traduziria um conjunto 
de iniciativas de políticas de integração educacional na União Europeia. A 
ideia de integração dos sistemas educacionais na Europa emergiu com a União 
Europeia a partir da necessidade de reconhecimento de títulos e de estudos entre 
os diversos países da região. Iniciou-se então um processo de integração que passa 
da preocupação com a educação, em Bolonha, a do espaço europeu da pesquisa 
e da inovação,  na agenda de Lisboa em 2000.26

De fato, na Europa busca-se reorganizar a universidade para esse papel de 
produção de inovação tecnológica, ou seja, para dar conta de um mercado de 
pesquisa.

A preocupação com um mercado de pesquisa emerge na Comunidade 
Econômica Europeia, em 2000, por ocasião da reunião do Conselho Europeu em 

25 PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. Direito de propriedade intelectual e 
desenvolvimento. In PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber (Org)Propriedade 
intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, p.11-34.

26 MELLO, Alex Fiuza. Globalização, sociedade do conhecimento e educação superior : os 
sinais de Bolonha  e os desafios do Brasil e da América Latina. Brasilia: Editora UnB, 2011, 
p. 69 e 104-105. 
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Lisboa. A estratégia de Lisboa consiste na elaboração de uma nova racionalidade 
para a pesquisa científica, que envolve um conjunto de reformas destinadas a 
inserir os centros de pesquisas europeias na economia do conhecimento, por meio 
da competitividade. Passou-se a exigir da produção científica uma organização 
comprometida com a eficiência econômica análoga a das empresas. Como assinala 
Isabelle Bruno, trata-se de promover uma espécie de capitalismo cognitivo, de 
reduzir os impactos das externalidades e de agenciar as esferas não mercantis 
em um processo competitivo típico dos mercados o que, segundo ela, está em 
desacordo com a tradição científica europeia de um ideal de saber sem interferência 
mercantil27 e que, de certo modo, está assentado na cultura ocidental moderna. 
Busca-se orientar a pesquisa  para o mercado, voltada para a competitividade na 
aplicação do saber mais do que para a compreensão de fenômenos.

Nos Estados Unidos o compromisso da universidade com o mercado de 
pesquisa ocorre mediante a diversificação das fontes de financiamento do 
sistema educacional, com o aumento de mensalidades e mediante imperativos 
de rentabilidade e do caráter utilitário do conhecimento científico que, conforme 
assinala Christopher Newfield, perde sentido crítico. Sobre os resultados 
da pesquisa científica nas universidades Christopher Newfield adverte para 
o fato de que os benefícios não devem ser mensurados apenas em termos de 
retornos para os mercados em decorrência do lançamento de novos produtos, 
de incremento de licenças ou de aumento do valor de patentes; o resultado da 
pesquisa universitária, segundo ele, deve ser mensurada para além dos benefícios 
mercantis, em termos do que se revelou benéfico para os interesses da sociedade. 
Daí que, segundo ele, as universidades e os órgãos públicos de financiamento 
não devem estar preocupados apenas com a transferência de tecnologia para 
aproveitamento mercadológico.28  Tyler Cowen sustenta que nos anos recentes 
nos Estados Unidos a inovação, que se mostra decrescente ao longo das décadas,  
gera mais benefícios privados que benefícios públicos.29 

27 BRUNO, Isabelle. A vos marques prets...chercherz. La estratie européenne de Lisbonne, 
vers un marché de la recherche, Broissieux: Éditions du croquant, 2008, p. 19. 

28 NEWFIELD, Christopher. Unmaking the public university the forty year assault on the 
middle class. Cambridge: Harvard University Press, 2008, p. 173-207.

29 COWEN, Tyler. The Great Stagnation : How America ate all the low-hanging fruit of 
modern history, got sick and will (eventually) feel better. Ney York: Dutton, 2011, p. 5-22.
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No Brasil, a Lei n.º 10973/2004, chamada Lei da Inovação, incentiva a parceria 
entre universidades e empresas na busca de resultados produtivos da pesquisa 
científica, com a possibilidade de participação de pesquisadores nos ganhos 
alcançados nos mercados.  Embora a lei já esteja em vigor há dez anos ainda não se 
observou um saldo qualitativo de inovação no Brasil. Pode estar se reproduzindo 
na realidade brasileira a situação que Celso Furtado havia diagnosticado no 
sentido de dificuldades na implementação de saltos tecnológicos em países em 
desenvolvimento, sujeitos ao risco de o desenvolvimento tecnológico nos países 
adiantados aprofundar a defasagem econômica entre países industrializados e 
países em estágio de industrialização, o que caracterizaria o que ele denomina de 
dependência tecnológica.30 Na realidade brasileira, as empresas preferem incorporar 
tecnologia desenvolvida nos países de origem do que investir em pesquisas locais.

No contexto do sistema educacional brasileiro as mudanças em torno das 
finalidades da produção científica não tem sido objeto de crítica. Ao contrário, 
a racionalidade adotada pela comunidade econômica europeia, decorrente dos 
marcos fixados em Lisboa, em 2000, assim como o modelo de pesquisa voltada 
para o mercado, tem sido recebidos com um certo ufanismo, que não considera 
as assimetrias do desenvolvimento social e econômico brasileiro. À preocupação 
com a produtividade, soma-se o propósito de reduzir a universidade a uma agencia 
produtora de inovação para o mercado o que, no limite, pode colocar em risco 
o compromisso com um saber público e social. Resurge o mito do inventor que, 
como todo o herói, está irremediavelmente comprometido com um fim trágico.  
Resulta duvidoso que a submissão do conhecimento e da pesquisa produzidas na 
universidade a uma lógica exclusivamente empresarial possa assegurar efetividade 
ao direito à educação, comprometido com o reconhecimento efetivo da dignidade 
da pessoa, na realidade da vida em sociedade.

O fim trágico pode se materializar na medida em que a pesquisa universitária, 
presa aos imperativos de competitividade no mercado de pesquisa e de 
produção de conhecimento e de inovação para o mercado, não for capaz de 
manter o compromisso com a efetividade do direito à educação e seu propósito 
emancipatório e inclusivo. 

30 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, p. 160. 
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5. conclusões

A título de síntese conclusiva, a análise evidenciou três dinâmicas nos 
desdobramentos do atual estágio da vida social em torno da relação entre direito 
à educação, pesquisa universitária e inovação que podem ser vistos em linha 
de complementaridade e agrupados em três premissas: a) a consolidação na 
modernidade de um eixo de regulação normativa dos direitos de propriedade 
intelectual como forma de proteção e de incentivo à inovação, com sentido 
inclusivo, que não mantinha relação direta com a pesquisa produzida nas 
universidades que, embora pudesse contribuir para o avanço da tecnologia, 
não estava sujeita a uma racionalidade estritamente mercantil; b) observa-se 
na economia globalizada um reforço na proteção dos direitos de propriedade 
intelectual e de patentes e a tentativa de inserir a pesquisa universitária em uma 
lógica de empresarialidade da inovação, ainda que incerta uma correlação estreita 
entre proteção de patentes e de propriedade intelectual e desenvolvimento social e 
econômico, em especial nos países em desenvolvimento; c)  finalmente,  observa-
se a reorganização das estruturas universitárias de modo a comprometê-las com 
um objetivo de competitividade na produção de saber,  na perspectiva de um  
mercado de pesquisa, e de busca de eficiência e de acesso a financiamentos, 
tornando-se duvidosa as possibilidades inclusivas do conhecimento produzido.  

Constata-se, portanto, um direcionamento da produção do saber nas 
universidades para o atendimento de necessidades mercantis de inovação. A 
confirmação do sucesso  dessa estratégia no futuro está em aberto;  é necessária 
considerar que os processos de inovação e de desenvolvimento tem uma dinâmica 
social complexa atrelada a inúmeros fatores. 

De todo modo, qualquer que seja o desfecho, é necessário  levar em conta 
que o sucesso de uma estratégia de empresarialidade da inovação, que envolva 
a pesquisa universitária, não pode sufocar a produção do saber que tenha como 
pressuposto, antes de mais nada, assegurar a formação e a emancipação das 
pessoas, sob pena de colocar-se em risco a criatividade e a invenção sem o que não 
há avanço tecnológico;  a utopia do progresso e do desenvolvimento, apoiada no 
mito do inventor heroico, pode dar lugar à  distopia da violência, do desacordo e 
do desrespeito,  em um mundo em que podem conviver a tecnologia capturada 
pelo mercado e a degradação, em que o único herói possível poderá ser uma 
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espécie de Rick Deckard, figura mítica criada por Philip K. Dick,  no romance 
Andróides sonham com ovelhas elétricas?, em luta contra o reconhecimento de 
direitos e de humanidade por andróides e  máquinas.
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a garantia do mínimo existencial  
pelo estado regulador
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Resumo

O presente artigo debruça-se na figura de um novo Estado chamado 
Regulador, que deixa de ter o monopólio na prestação direta de serviços públicos, 
já que muitos passaram a mão dos privados, que ao assumir tal função também 
carregaram consigo obrigações para com o cidadão, restando ao Estado regular 
nesse sentido. E em sendo o mínimo existencial uma obrigação de todo Estado 
Democrático de Direito, este deve então garantir o acesso a esses por meio da 
regulação, e aos agentes privados suportar, prestar os serviços que compõem esse 
conteúdo.

Palavras-chave

Estado regulador; Regulação social; Mínimo existencial.

Abstract

This paper focuses on the figure of a new State named Regulator, which no 
longer has a monopoly on the direct provision of public services, as many now in 
private hands, who on assuming such function also carry with them obligations 
to citizens, leaving to Estate the regulation accordingly. And on minimal 
existential being an obligation of every democratic state, this should then ensure 
access to these through regulation, and support for private parties, provide the 
services that make up this content.

1 Pedro Costa Gonçalves é Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Advogado (sócio da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, Sociedade 
de Advogados), Diretor Executivo do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação 
(CEDIPRE) e Diretor da Revista de Contratos Públicos. 

2 Valéria R. Zanette é doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Professora nas instituições IES 
e FASC.



276 volume 01

i encontro de internacionalização do conpedi

Key words

Regulatory state; Social regulation; Minimum existential.

1. introdução

A humanidade está em constante evolução, e da mesma forma a relação 
sociedade x governança, que ajusta-se conforme as necessidades dos cidadãos e as 
possibilidades do Estado. E nessa perspectiva fatores históricos como a Revolução 
Francesa promoveram alterações profundas na própria construção desse Estado.

Uma análise da passagem do Estado Liberal até o Estado Regulador, passando 
pelo Estado Social faz-se fundamental, principalmente quanto à postura desse 
frente a administração dos serviços que, mesmo não sendo interessantes ao 
mercado são fundamentais para a concretização da dignidade humana.

E dessa forma inicia-se, vislumbrando a figura do Estado Liberal que deixou 
uma mensagem importante quanto a mão invisível do mercado: o retorno para 
aqueles moldes não deve ser o objetivo de uma nação que busca igualdade social. 
Já o Estado Social será observado como um modelo que permanece, que coabita 
com o nascido Estado Regulador, que apresentou falhas mas não é deixado de 
lado porque ainda não “saiu de cena”. 

Privatizou e passou para a mão do privado: lavou as mãos? Onde ficam suas 
responsabilidades frente à sociedade, aquelas decorrentes do “contrato social” 
firmado entre o Estado e os seus cidadãos?

E nessa passagem da prestação de serviços, conhecidos até então como 
“simplesmente” serviços públicos, já que todos eram prestados pelo Estado, para 
os agentes privado fizeram nascer novas modalidades, nomenclaturas e alcances 
para esses, nunca esquecendo sua fundamentalidade. Por isso, no âmbito europeu, 
a regulação comunitária tem avançado muito nessa espera, para garantir o bom 
funcionamento do mercado mas sem esquecer do cidadão.

A regulação social, mais recente que a econômica (onde tudo nasceu), 
alcançará justamente a esfera mais social, que promove o bem-estar e vê em cada 
cidadão um componente do todo, que necessita das garantias advindas do Estado 
para que não se veja a mercê da mão invisível do mercado.
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É nessa perspectiva de cidadão, portador de dignidade, com igualdade de 
direitos e deveres que muitas vezes caberá ao Estado, se necessário, garantir o 
mínimo existencial.

Mas o que é o mínimo existencial? Qual seu conteúdo? Qual necessariamente 
a obrigação do Estado para com ele?

A análise do mínimo objetivará responder a essas perguntas, para que ao final, 
possa-se concluir como fica o Estado, ainda democrático de direito nessa nova 
função de Regulador, que não tem mais o poder de prestar, por ele mesmo, 
aqueles serviços que garantem a dignidade.

E por fim, resta entender as reais obrigações do Estado e do agente privado no 
cumprimento do mínimo existencial, alcançando mesmo problemáticas como a 
procedência dos custos e os destinatários.

2. do estado regulador 

2.1. breve referência à evolução do estado liberal ao 
estado regulador

Na evolução do Estado de Direito vislumbrou-se a transição do Estado Liberal, 
para o Estado-Providência e então ao Estado Regulador, sendo esse trajeto o 
reflexo da evolução da própria sociedade versus governança, em que a função do 
Estado varia conforme a própria necessidade de seu povo e da sua relação para 
com o universo que o rodeia.  

E nesse caminhar, a Revolução Francesa foi um marco histórico por traduzir 
a busca da humanidade por “liberdade, igualdade e fraternidade”. Os primeiros 
passos foram no sentido de garantir a “liberdade”, pressuposto básico para a 
autodeterminação dos povos, donde advém, nasce o Estado Liberal.

O Estado Liberal baseia-se na liberdade como fundamento primeiro, limi-
tando o poder político tanto “internamente (pela sua divisão) como externamente 
(pela redução ao mínimo das suas funções perante a sociedade)”.3 Bastava ao 

3 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, 
p. 72.
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fundo, assegurar a pacificação interna e a segurança externa, sendo abusiva 
qualquer intervenção para além disso. Isso porque a liberdade é que salva o ser 
humano.4 Nasce assim o Estado mínimo.

E dessa forma, a não intervenção do Estado, resultado da luta da burguesia 
francesa, deixou o cidadão no total comando de sua vida social e econômica. 
Na expressão de Adam Smith, sob a “mão invisível”5 do mercado e da livre 
concorrência.6

Acreditava-se que, frente à essa “ordem natural”, em que o Estado não 
intervém, aliado a livre iniciativa e consequente desenvolvimento do mercado, o 
cidadão conseguiria autogerir-se e então alcançar tudo aquilo de que necessitaria 
para garantir sua condignidade, por seus próprios meios e mesmo sem intenção, 
levar toda a sociedade à certo padrão de desenvolvimento.

No entanto, o certo é que esses mecanismos de desenvolvimento da economia 
levaram para a concentração e centralização do capital na mão de poucos, 
promovendo o monopólio do mercado. E diante da evidente impossibilidade de 
garantir uma sociedade voltada para as questões fundamentais, a Guerra Mun-
dial torna-se o produto de um meio “doente”.7

Então vai nascendo o Estado Social, que deu seus primeiros passos após a 
Primeira Guerra Mundial, quando os Estados passaram a intervir fortemente 
na economia, consequência do próprio conflito. Ao final deste, ficava difícil 
simplesmente retornar ao Estalo Liberal, assim como permanecer um 
intervencionismo de guerra também não fazia sentido pois o conflito já havia 
acabado. E com a crise econômica de 1929 ficou evidente que as regras de 
livre comércio não responderiam aos anseios da sociedade. Mas fora mesmo 
após a Segunda Grande Guerra que pode-se observar um momento de maior 
solidariedade entre as pessoas, a preocupação com o próximo, acompanhado de 

4 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: 
Almedina, 2013, p. 61.

5 Termo utilizado pelo autor na obra A riqueza das Nações. SMITH, Adam. The wealth of 
nations. 2. ed. Paris: Ed. Francesa, 1822, p. 54.

6 SILVA, João Nuno Carvão da. Mercado e Estado: serviço de interesse econômico geral. 
Coimbra: Almedina, 2008, p. 27.

7 NOVAIS, 2013, op. cit., p. 182.
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certo crescimento econômico, ou seja, vislumbrou a intervenção econômica e 
social, com o Estado de Direito e o Estado Democrático, o que conduziu ao 
então “Estado Social de Direito” ou mesmo Estado-providencia.8

Bem como salienta Canotilho 

a democracia só é um processo ou procedimento justo de 
participação política se existir uma justiça distributiva no plano 
dos direitos sociais. A juridicidade, a sociabilidade e a democracia 
pressupõem, assim, uma base jusfundamental incontornável, que 
começa nos Direitos Fundamentais da pessoa e acaba nos Direitos 
Sociais. 9

Em suma, o século XX vem marcado por inúmeras mudanças sociais, 
desenvolvimento tecnológico, crises econômicas e uma séria de problemas que 
vieram demonstrar as fraquezas do livre comercio, reclamando uma maior 
intervenção do Estado. 

Para Paulo Otero

O termo da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a grande 
depressão econômica dos anos vinte que seguiu, mostrando 
ao mundo a falência do puro modelo econômico liberal 
assente num estado mínimo e não interventor, veio reforçar a 
necessidade de intervenção econômica do Estado: a neutralidade 
e o abstencionismo estatais estavam, definitivamente, ultra-
passados.10

E diante desses acontecimentos o cidadão depara-se com a realidade de 
que não basta apenas ser livre, que a “igualdade” entre os seres humanos deve 
ser minimamente garantida pelo Estado, promovendo-se o bem-estar. Nessa 
perspectiva os protagonistas são os direitos sociais, que decorrem do Estado 
Social de Direito.

8 NABAIS, José Casalta. Da sustentabilidade do Estado Fiscal. In: NABAIS, José Casalta; 
SILVA, Suzana Tavares. Sustentabilidade Fiscal em tempos de crise. Coimbra: Almedina, 
2011, p. 20.

9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 252.

10 OTERO, Paulo. Instituições Políticas e Constitucionais. V. I. Coimbra: Almedina, 2009, 
p. 335.
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Não é que se abandonem a preocupação com as liberdades, mas a elas 
acrescentam-se preocupações com a igualdade: o bem-estar do cidadão. Dessa 
forma irão “parcialmente coexistir” a busca pela liberdade e igualdade em sentido 
social. Segundo Paulo Otero, “o Estado Social é ainda herdeiro do Estado 
Liberal”.11 

O Estado-Providência simbolizava uma nova perspectiva, que ia além da 
relação capital X trabalho, alcançando a democracia capitalista e aqueles que 
dela faziam parte, promovendo garantias e direitos. É aquele que busca o bem-
estar, o welfare state, de uma forma intervencionista, ou seja, não mais o Estado 
que não interferisse na vida das pessoas, mas sim que buscasse a justiça social, 
combatendo o abuso capitalista e prestando serviços públicos.12

Segundo Jorge Bacelar Gouveia, o “Estado Social tem três preocupações 
centrais: i) uma preocupação de justiça distributiva, ii) uma preocupação de 
bem-estar social, iii) uma preocupação de intervenção econômica”.13

Isso porque evidencia-se uma passagem de um período de profunda divisão 
entre Estado-Sociedade para um grande entrelaçar desses mundos, passado o 
Estado a obrigação de intervencionismo enquanto antes isso era a última coisa 
que deveria fazer, saindo a sociedade das mãos invisíveis do mercado para a mão 
do Estado. O resultado foi uma reconfiguração na organização e atuação da 
administração pública.14 Deixa de ser um “caso de polícia” para vislumbrar-se um 
“caso de políticas públicas”, voltando-se para os dilemas da escassez.15

Bem como assevera Jorge Miranda, o “Estado Social de direito não é senão 
uma segunda fase do Estado Constitucional. Representativo ou de Direito”.16 
Com uma profunda crença na construção de uma sociedade justa e solidária, 
baseada profundamente na função social e almejando erradicar a pobreza. 

11 OTERO, op. cit., p. 336.
12 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2010, p. 66.
13 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direitos constitucional. v. II, 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 2009, p. 953. 
14 SILVA, 2008, op. cit., p. 30.
15 MORAIS, José Luis Bolzan. O Estado e seus limites: reflexões iniciais sobre a profanação 

do Estado Social e a dessacralização da modernidade. Boletim da Faculdade de Direito, 
Universidade de Coimbra, v. LXXXIII, 2007, p. 571.

16 MIRANDA, op. cit., p. 81.
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Buscando conceituar o Estado-Providência, Mishra Ramash, diz ser esse 
a institucionalização da responsabilidade governamental por manter os níveis 
mínimos nacionais, ou seja, prima pelo pleno emprego e uma série de serviços 
universais que buscam garantir um mínimo de dignidade, de satisfação das 
necessidades básicas aos cidadãos. Sendo que nessa perspectiva, a autora fala 
em três componentes principais: pleno emprego; programas destinados a maior 
proteção aos grupos de baixo rendimento e outros vulneráveis (pobreza e padrões 
básicos mínimos); e por fim, a rede de segurança social (programas sociais 
universais) aos menos favorecidos, assim como aos outros vulneráveis.17

E em assumindo essa função de provedor de direitos coube ao poder público 
assumir serviços considerados essenciais como: fornecimento de água, energia 
elétrica, saneamento básico, transporte coletivo, hospitais, escolas, universidades 
etc. Restando ao Estado dessa forma o encargo pelos serviços essenciais a 
vida, mais ainda, com dignidade.18 Bem como ressalta Paulo Otero, o Estado 
Providência seguia “cuidando de nós do nascimento até a sepultura, produzindo 
bens e prestando serviços”.19

De qualquer forma, imprescindível não esquecer que a máquina do Estado 
trabalhou e ainda trabalha com fundos decorrentes dos impostos e seguindo o 
pensamento de Friedrich Hegel, o Estado de Bem-estar-social entendia que cabe 
a sociedade civil em geral, por meio dos impostos, promover a subsistência e a 
dignidade daqueles que por seus próprios meios não o conseguem, no mesmo 
sentido que o dever familiar.20-21

A verdade é que a partir dos anos 80 do séc. XX, o abrandamento econômico, 
o envelhecimento da população, a redução nas finanças públicas e os altos gastos 
sociais levaram o Estado Social ao estado de crise.

17 MISHRA, Ramesh. O Estado-Providência na sociedade capitalista. Portugal: Celta 
Editora, 1995, p. 29.

18 MOREIRA. Vital. Serviços Públicos e Concorrência. A regulação do sector elétrico. Os caminhos 
da privatização da administração pública. IV Colóquio Luso-espanhol de Direito Administrativo. 
Stvdia iuridica. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, 2001, p. 225.

19 OTERO, op. cit., p. 339.
20 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Orlando 

Vitorino. Lisboa: Guimarães Editora, 1990, p. 214.
21 Alexis de Tocqueville fala mesmo em poder paternal. TOCQUEVILLE, Alexis. Da 

democracia da América. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio D’água 
Editores, 2008, p. 257.
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Ao mesmo tempo em que aumentam os gastos com o Estado Social, aumentam 
as privatizações, diminuem as arrecadações fiscais,22 ou seja, o ambiente fica 
economicamente inviável para que as coisas permanecessem como estavam. 
Além disso, as falhas de governo deixaram claro a inaptidão da administração 
pública para gerir setores da economia, restando mesmo inviável em áreas como 
as telecomunicações, eletricidade, transporte etc.

Segundo João Nuno Calvão da Silva, o Estado Social “mostrou ineficiência 
na gestão da res publica, ao ser responsável por grandes défices e subsequente 
oneração fiscal dos contribuintes”.23

Nessa perspectiva, desde as eleições de Thatcher e Reagan (ano 80)24 assumiu-
se a figura do Estado Regulador, promovendo privatizações e buscando retirar 
do Estado sua função de provedor de serviços e passando então a garantidor. 
Na Alemanha o processo ocorreu nos anos 90. Enquanto isso, alguns Estados 
(como Suécia e Áustria) firmaram, por mais tempo, a figura de promotor dos 
serviços públicos, mas que hoje, em 2014, também vislumbra-se as mãos do 
Estado Regulador tomando força. No caso do Brasil, mesmo tendo iniciado 
as privatizações a algum tempo, o que demostra a existência de um Estado 
Regulador, o ideal de governança ainda está muito arraigado no Estado Social, 
muito em decorrência do abismo entre as classes sociais.

De suma importante compreender que, mesmo em países que aplicavam o 
neoconservadorismo como princípio econômico-administrativo, a exemplos dos 
Estados Unidos da América, Inglaterra, e até mesmo no Canadá (depois de 1984) 
mantiveram o cumprimento dos serviços sociais universais como as pensões de 
velhice, educação e na sua maioria a assistência médica, devido ao fortíssimo 
apelo social.25 

22 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos 
direitos. Estudos em homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003. p. 752.

23 SILVA, João Nuno Calvão. O Estado Regulador, as autoridades reguladoras independentes 
e os serviços de interesse econômico geral. In: PAULA, Marco Aurélio Borges (Coord.). 
Estudos de Direito Público. Mato Grosso do Sul: Cepejus, 2009. p. 148-171, p. 149.

24 BRAITHWAITE, John. Regulatory capitalism: how it works, ideas for making better. 
Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008, p. 05. 

25 MISHRA, op. cit., p. 26.
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Esse apelo social ecoou pelas últimas décadas, levando a afirmação de que não 
houve a substituição do Estado Regulador pelo Estado Social, o que vislumbra-
se é o surgimento do Estado Regulador mas sem a completa extinção do Estado 
Social, já que essa alteração não decorreu de causas ideológicas, e sim de cunho 
financeiro, administrativo e comercial.26

A consequência é a desoneração do Estado na prestação “em primeira linha” 
dos serviços de interesse geral, passando na verdade a garantir a prestação desses 
por meio da regulação junto às empresas privadas que, essas sim, promoverão a 
prestação. Ou seja, é uma responsabilidade pública intermédia, que fica entre a 
prestação direta e a simples proteção do contexto.27

A verdade é que a passagem dos serviços públicos para os agentes privados, 
a diminuição das prestações diretas pelo Estado e a primazia da liberdade da 
empresa e do mercado passaram a ser vistos como a melhor alternativa para a 
satisfação da coletividade. Bem como salienta João Nuno Calvão da Silva, 
“entende-se que a mão invisível do mercado carece da mão visível da Regulação 
Pública”.28

Vislumbra-se dessa forma “um novo paradigma de relacionamento entre 
Estado e a Sociedade (Estado e Mercado) ”, em que promove-se uma “partilha de 
reponsabilidades” e de “cooperação” ou de “coordenação” na concretização dos 
interesses da coletividade.29

2.2. entendendo o estado regulador

Primeiramente cabe destacar Paulo Otero, ao observar que, nos Estados 
Ocidentais, dois “modelos jurídicos de configuração da responsabilidade do 
Estado na garantia do bem-estar”, sendo que no primeiro modelo, observa-se 
uma responsabilidade primária do Estado aqueles serviços de necessidade pública 
frente a economia privada (segurança social, ensino, saúde etc.), enquanto que no 

26 MIRANDA, op. cit., p. 83.
27 GONÇALVES, Pedro. Direito administrativo da regulação. Separata de Estudos em 

Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano, Coimbra, v. I, p. 153-ss, 2006, p. 536.
28 SILVA, 2009, op. cit., p. 150.
29 GONÇALVES, Pedro. Reflexões sobre o Estado Regulador e o Estado Contratante. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 53.
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segundo modelo sua função é subsidiária, atuando somente naqueles setores em 
que não há interesse da iniciativa privada e que são fundamentais para o bem-
estar de seus cidadãos.30

Evidente esta que, desde os anos oitenta os Estados têm caminhado cada 
vez mais para o caminho do segundo modelo, com ideologias mais neoliberais. 
Isso porque, quando da descrença com um estado provedor (pelos fatos já retro 
analisados), vai surgindo o entendimento de um Estado que não mais promoverá, 
por suas próprias mãos os serviços públicos, e sim passará a administrar, 
regular de forma a que os agentes privados (por meio das privatizações), com 
competência para tanto, assim o façam. O Estado Regulador decorreu de uma 
reorganização do Estado, voltando para o domínio privado certos setores que 
eram de monopólio estatal.31

Para John Braithwaite, neoliberalismo significa: “institutionally, neoliberalism 
means privatization, deregulation, including a deregulated international trade 
regime, and a diminished public sphere”. 32

O Estado Regulador não promove o retorno do Estado Liberal com o total 
abandono do Estado Social, figura sim como um Estado menos prestador de 
serviços públicos, mas que continua “com a mão na massa” porque a regulação, 
o controle de como o privado vai conduzir o serviço ainda conta com a sua 
participação, que ao fundo, representa o bem-estar do cidadão.

Nasce um Estado que aprendeu com os erros do livre comércio (Estado 
Liberal), assim como com os erros do Superestado.

Ou seja, o objetivo maior da regulação é justamente buscar maior eficácia, 
transparência e eficiência ao mercado, definindo normas de conduta e qualidade 
e com segurança que busca sempre, ao final, maiores benefícios para os 
consumidores33, melhor dizendo, cidadãos. 

30 OTERO, op. cit., p. 340.
31 MOREIRA, 2001, op. cit., p. 226.
32 BRAITHWAITE, op. cit., p. 05.
33 Rodapé da obra: CATARINO, Luis Guilherme. Regulação e supervisão dos mercados de 

instrumentos financeiros: fundamento e limites do governo e jurisdição das autoridades 
independentes. Coimbra: Almedina, 2010. p. 197. 
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Estado passa a respeitar e incentivar a economia de mercado, mas ao mesmo 
tempo, permanece com a responsabilidade de regular e organizar em prol do 
bem comum. Bem como salienta Bolzan de Morais, “vive-se sobre a dualidade: 
política de inclusão vs. Economia de exclusão ou, no limite, de semi-inclusão”.34

Essa responsabilidade do Estado para com o consumidor remete esse também 
ao status de cidadão para além de consumidor/utente, isso porque nessa relação 
tripartida: Estado (que regula) → Empresa Regulada (que presta serviço) → 
Consumidor/Cidadão, para a Empresa Regulada o sujeito a quem são fornecidos 
bens ou prestados serviços são consumidores, enquanto que para o Estado, para 
além de regular para o consumidor também, e acima de tudo, deve regular para 
o cidadão, titulares de direitos fundamentais.35

Segundo Pedro Gonçalves

A realização dos direitos, na medida em que continue a depender 
formalmente do Estado, tem, todavia, lugar no contexto de uma 
relação triangular em que intervém, além do Estado, cidadãos 
adstritos ao dever de realizar prestações essenciais para aquela 
realização, por um lado, e os cidadãos titulares de direitos 
fundamentais, por outro.

Os interesses da sociedade são assegurados pela Regulação,36 assim como os 
direitos sociais, cuja concretização que decorre da prestação dos serviços,37 é a 
chamada intervenção administrativa socializante.38 

A regulação é a forma pela qual o Estado “controla ou influencia o 
comportamento dos agentes econômicos”, objetivando alcançar o “socialmente 
desejável” e evitando resultados “lesivos de interesses socialmente legítimos”.39 

34 MORAIS, op. cit., p. 579.
35 Ibid., p. 65.
36 GONÇALVES, Pedro.  Regulação administrativa e contrato. Estudos em Homenagem ao 

Prof. Dr. Sérvulo Correia. v. II. Coimbra: Almedina, 2010, p. 990.
37 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 353.
38 CATARINO, op. cit., p. 241.
39 MARQUES, Maria Manuel Leitão; Maria Elisabete Ramos; Catarina Frade; João Pedroso. 

Manual de Introdução ao Direito: saber direito para entender o mercado. Coimbra: 
Almedina, 2012, p. 151.
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Isso porque, o “deslocamento do poder para o setor privado, não exclui o espaço 
público. Este foi redefinido, mas não abolido”.40

Ao poder público cabe então, antes de qualquer coisa, realizar um juízo de 
prognose, promovendo um estudo prévio com a análise dos custos e do impacto 
na economia, para que ao final possa se promover o justo lucro do prestador de 
serviço privado (de modo a que a intervenção pública não se torne excessiva e 
promotora de prejuízos) e, principalmente, para que promova sua função social. De 
qualquer forma, é certo dizer que a regulação traduz-se no cerceamento de algumas 
liberdades da empresa, da profissão, assim como, a imposição de exigências.41

Diante de todo exposto, resta entender-se que as constituições continuam, nas 
palavras de Paulo Otero, “fiéis”42 ao modelo de Estado Social. Prova disso é que 
os direitos sociais continuaram seu processo de evolução, sendo que a terceira fase 
é marcada, nos anos 90, como o direito a identidade genética do ser humano, 
da inviolabilidade do patrimônio genético humano, etc.43 E sendo assim, resta a 
pergunta: até onde pode ir o novo “Estado Regular”?

É justamente sob a necessidade desse novo Estado (forma de administrar o 
Estado) entender seus limites e suas obrigações constitucionalmente determinados 
que trata o presente, eis que as privatizações administrativas promoveram 
a redução no peso do Estado (Estado abafante) frente à sociedade civil, em 
proporções desmedidas nas áreas prestacionais da Administração Pública o que 
vem promovendo, como em Portugal, um retrocesso nos âmbitos alcançados 
em matéria como dos direitos fundamentais econômicos, sociais e culturais,44 
promovendo um dilema constitucional.45 No entanto, mesmo o retrocesso tem 
limite, porque o cidadão tem uma dignidade a ser minimamente preservada. 

Tudo isso porque o Estado Regulador, mesmo entendido como a melhor 
alternativa encontrada para o momento, também apresenta desvios a serem 
sanados, principalmente quanto ao seu controle e questões democráticas.

40 MORAIS, op. cit., p. 583.
41 CATARINO, op. cit., p. 238.
42 OTERO, op. cit., p. 341. 
43 Ibid., p. 360.
44 Ibid., p. 466.
45 Ibid., p. 467.
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Ou seja, a regulação pública (administrativa ou legislativa), sendo aquela que 
“se propõe a realização de interesses públicos, visando a promoção do welfare 
of the community”,46 deixa de preocupar-se somente com a economia, com o 
mercado e passa a uma abordagem também social, o que acarreta duas vertentes 
de regulação:

a) Regulação Econômica: Segundo Vital Moreira, é “o estabelecimento e a 
implementação de regras para a atividade econômica destinadas a garantir 
o seu funcionamento equilibrado, de acordo com determinados objetivos 
públicos”.  

b) Regulação Social: senão vejamos

2.3. da regulação social 

Um dos principais desafios do Estado Regulador é a auto compreensão entre 
Estado e Economia, que se complementam ao compatibilizar a justiça distributiva 
com a liberdade econômica. É a organização entre economia, sociedade e Estado, 
e assim como a sociedade o crescimento econômico necessita de segurança, 
liberdade e estabilidade (promovidos/regulados pelo Estado), e em retorno, o 
mercado promove o desenvolvimento, aperfeiçoamento e o bem-estar social, bem 
como determina a função social.47

O primeiro ponto a ser entendido é que a regulação existe, em suma, para 
corrigir as crises de mercado, sendo esta então a chamada regulação econômica, 
assim como para garantir interesses sociais, sendo essa a regulação social da 
economia.48 

No entanto, vislumbra-se certo debate sobre a efetiva distinção entre regulação 
econômica e social, isso porque para além das perspectivas econômicas e sociais 
ainda observa-se, mesmo que implicitamente, o confronto entre o Estado e o 
Mercado, já que todo Estado Democrático de Direito busca a justiça social.

46 GONÇALVES, 2010, op. cit., p. 992.
47 FRANCO, Antonio L. Sousa; MARTINS, Guilherme D’Oliveira. A Constituição 

Econômica Portuguesa: ensaio interpretativo. Coimbra: Almedina, 1993, p. 156.
48 MOREIRA, 1997, op. cit., p. 22.
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A discussão sobre a intervenção do Estado vai desde o “Estado Mínimo” até 
o “Estado Social” o que acaba por adentrar justamente na dicotomia entre a 
dimensão econômica e a dimensão social da própria regulação. Restando sempre 
claro que enquanto a Regulação Econômica é aquela cujo objeto se quantifica na 
própria atividade econômica regulada resta a Regulação Social cuidar de aspectos 
exteriores à atividade econômica, senão vejamos:

A regulação social preocupa-se principalmente com os efeitos da regulação 
na sociedade, ou seja, o Estado “assume o dever de proteger certos interesses que 
o livre jogo das regras de mercado não tutelaria seguramente”.49 Essa persegue a 
proteção dos interesses sociais ou naturais, como por exemplo, o meio ambiente, 
a saúde, o direito do consumidor, as condições de trabalho, qualidade e segurança 
de bens e serviços etc.50 E nessa linha Vital Moreira trás que “a regulação social 
tem finalidade exterior à atividade econômica, como a proteção ambiental, a 
segurança e outros interesses dos consumidores”.51 

Essa também serve como instrumento de controle na busca da realização 
da “justiça social”, principalmente junto à “políticas públicas” que buscam 
essa dimensão do “justo”, utilizando-se de meios como a (re) distribuição, a 
discriminação positiva, entre outros.

Pois bem como descreve J. J. Gomes Canotilho, a “democracia só é um processo ou 
procedimento justo de participação política se existir uma justiça distributiva no plano 
dos bens sociais”. Sendo que essa democracia deve ter uma base jusfundamental 
incontornável que alcança desde os direitos de liberdade até os direitos sociais.52 

Ou seja, a “regulação pública da economia” que objetiva determinar, controlar/
influenciar os agentes econômicos no mercado também tem a obrigação de 
prevenir efeitos lesivos a sociedade como um todo, mais ainda, deve voltar seus 

49 GONÇALVES, Pedro. Direito das Telecomunicações. Coimbra: Almedina, 1999, p. 100.
50 CARPINTEIRO, José Antonio Palma; ALVES, André Azevedo. O Papel do estado social 

e a regulação independente. Disponível em: <http://www.flc.org.br/revista/materias_
viewf467.html?id=%7BD07D1ED5-60D5-4534-A0BF-C8BF3C6EE095%7D>. Acesso em: 
10 abr. 2014.

51 MOREIRA, 1997, op. cit., p. 38.
52 CANOTILHO, J. J. Gomes. O direito constitucional como ciência de direção – o núcleo 

essencial de prestações sociais ou a localização incerta da socialidade (contributo pra a 
reabilitação da força normativa da “constituição social”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes 
(Coord.). Direitos fundamentais sociais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 19.
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objetivos também no sentido de alcançar resultados socialmente desejáveis. 
Pois bem como ressalta Tony Prosser, mesmo que a regulação tenha objetivos 
econômicos ou sociais, essas não podem ser totalmente dissociadas.53 

Enquanto a regulação econômica busca a “eficiência produtiva”, a social 
busca a “eficiência distributiva”, que tem finalidades socioeconômicas como 
a redistribuição de renda o aumento do bem estar da sociedade, redução das 
desigualdades sociais. Dentro dessas políticas regulatórias redistributivas é 
possível incluir a universalização do acesso.54

A universalização dos serviços públicos, tão proclamada como a possiblidade 
“física” de acesso a todos os componentes de uma nação, em seus quatro cantos, 
também deve ser entendida como a possibilidade “efetiva” de acesso, ou seja, não 
basta passar a rede elétrica em frente à casa, é fundamental que se tenha “condições 
econômicas” para usufruir da mesma, caso contrário não foi alcançado o objetivo 
principal: o acesso de todo cidadão à energia elétrica. 

Sob essa ótica, o Estado deve (conteúdo jurídico) e pode (conteúdo econômico) 
utilizar-se da regulação como meio de promover a universalização dos serviços 
públicos, seja por meio de financiamentos (mas de forma a não trazer prejuízos ao 
mercado) ou mesmo por meio de políticas de conteúdo redistributivo.55

E mesmo que se observe cada vez mais a preocupação com a regulação 
econômica, justamente pelas recentes crises, não há como negar que a regulação 
social também está na linha de frente. Isso porque a imposição de obrigações que 
alcancem usuários em condições especiais e grupos vulneráveis tendem a alargar-
se porque todo Estado desenvolvido promove a igualdade social e a efetivação de 
direitos.56 

A regulação social figura como a efetivação da continuidade da 
responsabilidade do Estado para com o bem-estar do cidadão/consumidor, pois 
com a desvinculação da prestação direta dos serviços públicos, esse é o meio de 
garantir sua responsabilidade, assegurando a prestação de serviços de forma a 

53 Na obra: CARVALHO, Carlos Eduardo Vieira. Regulação de serviços públicos na 
perspectiva da Constituição Econômica Brasileira. São Paulo: Editora Del Rey, 2007, p. 42.

54 CARVALHO, op. cit., p. 41.
55 CARVALHO, op. cit., p. 43.
56 PROSSER, Tony. Law and the regulators. New York: Oxford, 1997, p. 31. 
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promover a dignidade do cidadão no contesto social em que está inserido. Em 
suma, esse é o papel do Estado Garantia.57

Bem como salienta Pedro Gonçalves, o Estado Garantia não quebrou o 
paradigma do Estado Social, já que permanece a exigência de satisfação das 
necessidades coletivas, sendo que o modo como irá satisfazer é que sofreu 
alterações já que deixou de prestar, passou a garantir enquanto que agentes 
privados suportam (incumbido por meio do processo regulatório). E justamente 
nessa perspectiva que quanto menor for a função do Estado prestador maior será 
sua função de regulador, aumentando a regulação.58

Por fim, resta lembrar mais uma vez que, quando se fala no Estado Regulador, 
há que se clarificar que o Estado Democrático de Direito compreende uma 
democracia econômica, social e cultural. A consagração da dimensão material 
desse Estado é promover a justiça social, estando mesmo obrigado a priorizar 
políticas públicas que busquem a igualdade social. Garantindo, pelo menos, o 
mínimo existencial.59

Bem como afirma Gomes Canotilho e Vital Moreira

Entre nós o Estado Social é ainda uma expressão da compreensão 
democrática da CRP (a democracia social como componente da 
democracia, ao lado da democracia política). É no fundo uma 
extensão do Estado de direito democrático à organização econômica, 
social e cultural e em particular ao mundo do trabalho.60 

3. o mínimo existencial e o estado regulador 

3.1. do mínimo existencial

O mínimo existencial, segundo Barroso, é “o conjunto de bens e utilidades 
básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute dos direitos em 

57 SOUSA, Marcelo Fontana. Os direitos fundamentais no Estado Regulador. Belo 
Horizonte: Academia Juris, 2010, p. 120.

58 MOREIRA, 1997, op. cit., p. 38. 
59 MARQUES, op. cit., p. 62.
60 CANOTILHO, J. J. Gomes; Vital Moreira. Fundamentos da Constituição. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1991, p. 86.
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geral. Aquém daqueles patamares, ainda quando haja sobrevivência, não há 
dignidade”.61

E segundo Daniel Sarmento, importante lembrar que o direito ao mínimo 
existencial alcança duas dimensões, a positiva e a negativa. Sob a exegese negativa, 
encontra-se o limite ao Estado e aos indivíduos para que esses não retirem do 
cidadão bens necessários ao garantir a sua sobrevivência digna. Enquanto que 
numa perspectiva positiva, existe a obrigação do Estado em garantir um mínimo 
existencial aos indivíduos que, por seus próprios esforços ou por limitações, não 
conseguiram.62

A garantia dos direitos sociais como direitos fundamentais subjetivos e 
de aplicabilidade imediata ainda tem um grande caminho até sua efetiva 
consagração, sendo que o percurso vai variar conforme o grau de evolução ou 
o momento socioeconômico de cada Estado. No entanto, bem como destaca 
corrente majoritária da Filosofia Política Contemporânea, é obrigação de todo e 
qualquer estado “civilizado” assegurar um mínimo material para que o indivíduo 
possa existir com condignidade. 

O mínimo existencial assume então o status de direito subjetivo. A interligação 
do mínimo existencial com o próprio direito à vida, segundo Canotilho, reforça 
mesmo a existência de um direito subjetivo (originário/derivado) do indivíduo 
junto ao Estado no campo das prestações existenciais mínimas. Cabendo ao 
Estado decidir os meios pelos quais irá garantir esses direitos.63

Para Jorge Miranda, a posicionamento do Tribunal Constitucional 
Português dos últimos tempos, leva ao entendimento que começa a “dar corpo 
a um verdadeiro novo direito fundamental: o direito ao mínimo de existência 
condigna”.64-65

61 BARROSO, op. cit., p. 253.
62 SARMENTO, Daniel. A proteção dos direitos sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. 

In:  SARMENTO, Daniel; SOUZA Neto, Claudio Pereira de (Orgs.). Direitos Sociais: 
fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Porto Alegre: Lúmen Júris, 2008, 
p. 576.  

63 CANOTILHO, 1991, op. cit., p. 32.
64 MIRADA, Jorge; ALEXANDRINO, José de Melo. Grandes decisões do Tribunal 

Constitucional Português. Jurisprudência Constitucional, n. 14 abr./jun., 2007, p. 05.
65 Nesse mesmo sentido: ANDRADE, José Carlos Vieira. O direito ao mínimo de existência 

condigna como direito fundamental a prestações estaduais positivas: uma decisão singular do 
Tribunal Constitucional.  Jurisprudência Constitucional, v. 1 jan./mar., 2004, p. 21.
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Ao fundo, esse mínimo existencial tem sido amplamente defendido tanto 
num ambiente estatal, por meio de constituições e tribunais constitucionais 
quanto num plano internacional dos diretos humanos, buscando estabelecer 
stantards mínimos que devem ser respeitados pelos Estados. Um verdadeiro “core 
obligations” essencial que todo indivíduo tem o direito por sua condição humana, 
sob a responsabilidade daqueles Estado.

O que ainda pode ser questionável, bem como na linguagem de Ingo Sarlet, 
é se o “core obligations” trata do mínimo vital ou existencial? Sendo que tal 
questionamento adentra também nas limitações estatais.66

Ora, quando do conteúdo do mínimo existencial, não há que se confundir com 
o mínimo vital, eis que este se relaciona a necessidades meramente fisiológicas, 
ou seja, o necessário para permanecer vivo. Já o mínimo existencial vai além 
do permanecer vivo, e sim permanecer vivo com um mínimo de dignidade na 
sua existência, por isso ser tão intima a relação desse com a compreensão da 
dignidade da pessoa humana.67 

Já para J. J. Canotilho, a condignidade existencial apresenta algumas 
oscilações entre “dignidade mínima”, “mínimo de existência condigna”, 
“mínimo existencial”, “mínimo garantido”, “mínimo essencial”, “sobrevivência 
minimamente condigna”.68 

Algumas doutrinas vinculam o mínimo existencial com a teoria instrumental 
(que se divide em “garantia da liberdade real”69 e democracia) e não-instrumental.70 

66 SARLET, Ingo Wolfgang. Breves notas sobre o regime jurídico-constitucional dos direitos 
sociais na condição de direitos fundamentais, com ênfase na “aplicabilidade imediata” 
das normas de direitos fundamentais e na sua articulação com o assim chamado mínimo 
existencial. Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho. 
Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, v. III, 2012, p. 885.

67 SARLET, Ingo. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10. ed. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2009, p. 322.

68 CANOTILHO, J. J. Gomes. Para uma revisão da dogmática da jusfundamentalidade. In: 
CORREIA, Fernando Alves (Org.). Estudos em Homenagem a António Barbosa de Melo. 
Coimbra: Almedina, 2013, p. 534.

69 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 505-506. Adeptos dessa doutrina: John Rawls, Robert Alexy, 
Amartya Sem e Ricardo Lobo Torres.

70 Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/view/8195916/a-protecao-o-judicial-
dos-direitos-sociais. Acesso em 10 de jun. de 2014, p. 25.
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No entanto, num plano jurídico, remete-se o fundamento normativo do mínimo 
existencial ao princípio da dignidade humana eis que esse apela tanto para a 
liberdade material, quanto para a democracia e mesmo ao atendimento das 
necessidades básicas das pessoas.71  

Para Ingo Sarlet, a dignidade da pessoa humana pode ser definida como a 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 
e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos.72

Na Constituição brasileira, a dignidade da pessoa humana figura como 
fundamento do próprio Estado Democrático de Direito (art. 1º, inciso III), 
deixando claro que a finalidade do Estado é o ser humano, demonstrando 
uma unidade de sentido valorativo aos direitos fundamentais que repousa na 
dignidade da pessoa humana.73 Fala-se mesmo em uma relação sui generis, de tal 
forma que a violação de um direito fundamental restara diretamente na violação 
da dignidade da pessoa.74 A positivação vem na condição de princípio jurídico-
constitucional fundamental, destacando-se que há doutrinadores que o preferem 
como princípio geral do direito ou mesmo como direito fundamental.75

No mesmo sentido vigora em Portugal, como princípio jurídico-
constitucional, obriga o Estado a trabalhar na prevenção e proteção da dignidade 

71 Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/8195916/a-protecao-o-judicial 
-dos-direitos-sociais>. Acesso em 10 mar. 2013, p. 25.

72 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988, Porto Alegre: Livrara do Advogado, 2001, p. 60.

73 MIRANDA, op. cit., p. 251.
74 SARLET, 2001, op. cit., p. 104
75 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república 

portuguesa. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 51; SARLET, 2001, op. cit., p. 60. Como 
princípio geral do direito ler: SILVA, J. Afonso. A dignidade da pessoa humana como valor 
supremo da democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, abr./
jun. 1998, p. 71.
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da pessoa humana, objetivando sempre a pessoa como um fim em si mesmo, 
como indivíduo.76 

Quando se trata dos conteúdos essenciais da dignidade, dentro do “conteúdo 
mínimo” dessa ideia de dignidade humana está subjacente aos “direitos sociais 
materialmente fundamentais”, em outras palavras, o mínimo para uma existência 
condigna.77

Já para Ingo Sarlet, a vinculação do mínimo existencial à dignidade da 
pessoa humana deve ser feito com muito cuidado, por tratar-se de uma relação 
perigosa. Isso porque, para o renomado autor, o princípio da dignidade da pessoa 
humana só pode ser buscado como fundamento quando da ausência do direito 
em catálogo específico, pois nesses casos, vê-se a figura de direitos subjetivos. 
Tal entendimento corrobora com a preocupação do “Esvaziamento” ou mesmo 
banalização do princípio que deve ser entendido como estruturante da própria 
democracia como um todo. 78

Interessante vislumbrar que o mínimo existencial nada mais é do que um dos 
conteúdos essenciais da própria dignidade humana, ou seja, o “núcleo duro”79 do 
princípio da dignidade humana, ao qual está subintendida a própria existência 
física que inclui bens fundamentais para a própria existência.

Segundo Barroso, “o mínimo existencial constitui o núcleo essencial dos 
direitos fundamentais em geral”80 que vai além dos direito e garantias, alcançando 
também os direitos sociais, eis que esses estão implícitos a própria dignidade. 
Enquanto isso Canotilho vai ainda mais além ao questionar “se a garantia do 
núcleo essencial de um direito não equivalerá (ou será mesmo idêntica) à proteção 
da dignidade da pessoa humana”?81

Chega-se a uma tríade, que conjuntamente forma um círculo garantidor do ser 
humano portador de condignidade: o princípio da dignidade da pessoa humana, 
o mínimo existencial e o núcleo dos direitos fundamentais, senão vejamos: (i) o 

76 NOVAIS, 2004, op. cit., p. 52-53.
77 BARROSO, 2012, op. cit., p. 143.
78 SARLET, 2001, op. cit., p. 61.
79 CANOTILHO, 2013, op. cit., p. 534.
80 BARROSO, 2012, op. cit., p. 143.
81 CANOTILHO, 2013, op. cit., p. 537.
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princípio da dignidade da pessoa humana tem como núcleo essencial (em uma de 
suas vertentes) o mínimo existencial (ii) o mínimo existencial constitui o núcleo 
dos direitos fundamentais, inclusive os sociais (iii) e quando se garante o núcleo 
essencial protege-se a dignidade da pessoa humana.

Mas o que seria então esse núcleo essencial de um direito fundamental? Como 
se recorta concretamente esse núcleo? 

Só é possível chegar a uma limitação concreta do núcleo essencial de um direito 
se for levado em consideração a pluralidade de direitos e a diversa tipicidade do 
conteúdo essencial de cada direito. 

Sobre a doutrina, muito se discute à respeito do valor relativo e absoluto do 
núcleo essencial.82 No sentido relativo, o mínimo existencial se concretiza por 
meio da ponderação de interesses contrapostos em cada caso concreto, resultando 
na possibilidade de certa variação do conteúdo essencial.83 Já no caso da teoria 
absoluta do mínimo, o núcleo essencial de um direito fundamental não pode 
sofrer qualquer tipo de intervenção. 

 Mas pode-se ainda ressaltar uma terceira corrente relativista, a chamada 
Teoria de Restrição Mista, que invoca a relatividade pela necessidade que a 
delimitação do núcleo tem de articular-se em decorrência da proteção de outros 
bens ou direitos constitucionalmente garantidos. Já assume ser absoluta na luta 
para que este núcleo não seja aniquilado, fazendo-se sempre necessário um resto 
substancial, deste que assegure a sua utilidade constitucional.84  

Por isso, entende-se que este conteúdo mínimo, na verdade, está composto 
por um envolto que não deve ser limitado ou deixado de ser satisfeito pelo poder 
público. Trata-se de um âmbito de indisponibilidade, tanto negativa quanto 
positiva, ou seja, do que não se pode fazer, assim como, do que não pode deixar 

82 ALEXY, op. cit., p. 297. 
83 Segundo JACKEL, a teoria relativa teria transformado a garantia do conteúdo essencial 

num fantasma apud NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições aos Direitos Fundamentais não 
expressamente autorizadas pela Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 783.

84 CANOTILHO, 2013, op. cit., p. 395. Também neste sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. 
A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2007, p. 341 e PISARELLO, Geraldo. Vivienda para todos: um derecho en (de)construcción. 
Barcelona: Icaria Editora, 2003, p. 106.
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de ser feito. Na esfera negativa, acaba por limitar a liberdade do legislador - seria 
o conhecido “limite aos limites”. Já na esfera positiva, trata-se da garantia dos 
direitos constitucionalmente reconhecidos.85

Mas resta claro que o mínimo existencial não pode ter seu núcleo essencial 
imutável, pois assim como o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, 
esse depende de um conjunto de fatores e variantes segundo as quais deverá ser 
remetido, principalmente o ambiente econômico e social ao qual aquele indivíduo 
encontra-se inserido.86 

A eficácia do princípio da dignidade da pessoa humana se materializa na 
garantia de um mínimo para uma existência digna, que não é um mínimo de 
dignidade, já que este não comporta gradação, mas um mínimo de recursos ou 
prestações materiais para que o indivíduo não tenha desrespeitada a qualidade 
que o faz humano. Nesses casos, não se aplica a reserva do possível, sendo viável 
obter do poder público as prestações materiais indispensáveis à sua dignidade, de 
forma direta e imediata.

Algumas constituições já garantem um direito subjetivo jusfundamental ao 
mínimo existencial a todos aqueles que por si só não conseguem manter suas 
necessidades básicas, é o caso da Constituição Finlandesa (art. 19º), a Consti-
tuição Sueca (art. 12º), a Constituição Canadense (art. 36) e a Constituição 
Eslovaca (art. 39º/2). 

E mesmo naqueles Estados em que o mínimo existencial não vem 
constitucionalmente garantido, os Tribunais tem galgando a passos largos na 
garantia desse. 

Cabe lembrar que conceber o direito ao mínimo existencial foi uma conquista 
decorrente do Tribunal Federal Administrativo Alemão, na decisão proferida em 
1953, que veio a incorporar a jurisprudência da Corte Constitucional daquele 
Estado, conjugando princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade 
material e do Estado Social, que eram consagrados junto a Lei Fundamental. 

Ainda hoje, a Corte Constitucional Federal Alemã e a Corte Administrativa 
Federal utilizam-se do “conteúdo mínimo” como que derivado dos princípios 

85 PISARELLO, op. cit., p. 105.
86 Também nesse sentido: ANDRADE, 2004, op. cit., p. 29.
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constitucionais do Estado do bem-estar, assim como do conceito da dignidade 
da pessoa humana, do direito à vida e à integridade física, ligando mesmo a 
sua prestação aos direitos fundamentais de liberdade. E por entenderem que 
os princípios constitucionais se traduzem em obrigações, até mesmo de caráter 
positivo ao Estado, estes devem providenciar o mínimo existencial a direitos 
como alimentação, habitação e assistência social as pessoas necessitadas.87 

Ainda como exemplos, tem-se a Suprema Corte da Argentina que, à luz do 
direito à saúde, garantido tanto pela Constituição quanto pelos instrumentos 
internacionais de direitos humanos, concedeu acesso a serviços médicos essenciais 
junto aos prestadores em caso de necessidade.88

Nos Estados Unidos da América, em inúmeros Tribunais Estaduais foi 
garantido a educação primária gratuita.89-90 Assim como ocorre também na 
Colômbia, Brasil91 e Portugal.92 

No caso português, mesmo sendo reconhecido em inúmeras circunstancias, 
Tribunal Constitucional Português fora bastante cauteloso, deixando uma 
margem de convencimento “quanto aos instrumentos e ao montante do auxílio”.93

Fica claro que, a primeira coisa a ser observada pelo Tribunal Constitucional 
Português é o princípio do Estado democrático de direito e decorre a esse a 
dignidade da pessoa humana, garantida pelo mínimo de existência condigna. 
Nunca esquecendo da “vontade popular” que caracteriza-se pelos atos do 
legislativo, restando a esses o direito de revisibilidade das opções políticas, para 
então serem definidos os melhores meios de garantir o mínimo existencial.94

87 COURTIS, Christian. Critérios de Justiciabilidade dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais: uma breve exploração. In: SOUZA NETO, Claúdio Pereira de; SARMENTO, 
Daniel. Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Porto 
Alegre: Lumen Juris, 2008, p. 504.

88 Suprema Corte Argentina, Reynoso, Nida Noemí c/ INSSJP s/amparo, 16  de maio de 2006.
89 Suprema Corte de New Jersey, Abbott v. Burke, 693 A.2d 417 (N.J. 1997); Suprema Corte do 

Kansas, Montoy v. State, 278 Kan. 769, 102 P.3d 1160 (Kan.2005).
90 Tribunal Constitucional da Colômbia, C-776, de 2003.
91 AgRg no REsp 1136549 / RS, 2009/0076691-2 do STJ e Acórdão AI 583.476/SC do STF.
92 Acórdão nº 232/91; Acórdãos nºs 349/91, 411/93, 318/99, 62/2002 e 177/2002; Acórdão 

509/02.
93 CORREIA, op. cit. p. 37.
94 MIRADA; ALEXANDRINO, op. cit., p. 05.
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O mínimo existencial é direito, é garantido a toda sociedade, mas será prestado 
aqueles cidadãos que não conseguirem, por seus próprios meios, assegura-los.

E por fim ainda cabe destacar que, para além das garantias ao mínimo 
existencial nos diversos planos internos, inúmeros instrumentos internacionais 
proclamam o mínimo existencial. A iniciar-se pela Declaração Universal de 
Direitos Humanos, que traz em seu artigo XXV, o direito que todo o homem 
tem de usufruir de um “padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família...” 
saúde, alimentação, vestuário, assistência social, previdência social mínima e 
principalmente habitação. Ou seja, que um mínimo lhe seja garantido para ele e 
sua família. 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também 
traz em muitos dos artigos a determinação de um mínimo, bem como no artigo 7º 
que estabelece remuneração ao trabalhador no patamar mínimo, para que possa 
satisfazer suas necessidades básicas. Já o artigo 11 (1) garante o direito de todos a 
um nível de vida adequado, sendo de forma expressa nos direitos à alimentação, 
vestimenta e moradia, motivando a aceitação de um mínimo existencial. Cabe 
destacar o Protocolo Facultativo, que possibilita promover petição individual dos 
cidadãos integrantes de Estados-ratificantes quando da violação de seus direitos.

Para além desses ainda há instrumentos regionais como: a Carta de Direitos 
Fundamentais da União Europeia (CDFUE, art. 2º/3) e o Protocolo de San 
Salvador.

Dessa forma, resta evidente a obrigação do estado para com o mínimo 
existencial. 

E quanto aos serviços de interesse geral, porque não se garante o fornecimento 
de certa quantidade de agua gratuitamente aquela idosa (exemplificando), sozi-
nha, desprovida de condições financeiras para pagar sua conta? E a energia 
elétrica, pode ela ficar sem? E se passar mal, será que um telefone para que pudesse 
ligar para o INEM não pode significar a diferença entre sua vida ou sua morte?

O objetivo do presente é justamente, dentro de toda a perspectiva evolutiva 
do Estado democrático de direito, ainda sustentado por uma vertente de Estado 
Social, buscar a garantia desse mínimo existencial junto aos serviços de interesse 
geral que, mesmo quando são promovidos por agentes privados, caberá ao estado 
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garantir por meio da regulação. Buscando sempre alcançar o mínimo existencial 
de todos os serviços de interesse geral, pois esses se traduzem “numa verdadeira 
necessidade para uma completa vivência social”.95 

É nessa linha de raciocínio que se entende ter o Estado a obrigação de garantir 
o mínimo existencial, cabendo ao agente privado competente a promoção, senão 
vejamos:

3.2. obrigação do estado de proteger e garantir

Ao Estado Democrático de Direito cabe respeitar, promover e proteger seus 
cidadãos, sendo que quando da passagem da promoção dos serviços públicos para 
a mão dos privados, a obrigação do Estado sofreu certa alteração, já que, diminuiu 
seu dever de promover (pois agora esse passou para as empresas prestadoras de 
serviços de interesse geral) e aumentou seu dever de proteção, por tratarem-se de 
essenciais ao bem-estar dos cidadãos, esses serviços não poderão ficar à disposição 
da mão invisível do mercado.  

Mais ainda, vislumbra-se uma “política integral de proteção dos direitos”, 
onde o dever de proteção não vigora apenas no sentido clássico, ou seja, proteção 
negativa, mas também de proteção positiva.96

Lenio Streck salienta a dupla face de proteção dos direitos fundamentais, 
quais sejam, de “proteção positiva” e “proteção contra omissões estatais”.97

Na Alemanha o princípio da proibição de proteção insuficiente (untermas-
sverbot) objetiva a proteção contra a omissão do Estado, ou seja, não cumpre com 
seu dever de proteção sempre que o Estado deixa de legislar aquilo que lhe era 
obrigação, sendo mesmo “inconstitucional se o grau de satisfação do fim legislativo 
for inferior ao grau em que não se realiza o direito fundamental de proteção”.98

95 GOUVEIA, 2001, op. cit., p. 17.
96 STRECK, Lenio Luiz. O dever de proteção d estado: o lado esquecido dos direitos 

fundamentais ou “qual a semelhança entre os crimes de furto privilegiado e o tráfico de 
entorpecentes”? Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/11493/o-dever-de-protecao-do-
estado-schutzpflicht>. Acesso em: 10 abr. 2014, p. 03.

97 Ibid., p. 04.
98 STRECK, op. cit., p. 06.
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A Teoria dos deveres de proteção, bem como salienta Pedro Gonçalves, trata-
se da obrigação do Estado de proteger os interesses públicos gerais, “tarefas 
estaduais necessárias e irrefutáveis das quais o Estado não pode dissociar-se”, 
indo mesmo além o autor destaca que mesmo diante das privatizações, “o Estado 
não pode deixar de definir um regime jurídico que assegure o cumprimento 
do seu dever de garantia e de proteção dos direitos fundamentais de terceiros”, 
sendo que o fato de ter possibilitado a prestação pelo privado não eximiu esse 
das responsabilidades e “impor deveres de actuação às empresas prestadoras e de 
fiscalizar o cumprimento estrito desses deveres”.99

De suma importância destacar o dever de proteção ao nível de intervenção 
legislativa, seguindo mesmo os termos de que o Estado está “obrigado a assegurar 
um nível mínimo adequado de proteção dos direitos fundamentais” sendo 
responsabilizado por omissão legislativa quando do não cumprimento dessa. Não 
esquecendo-se de respeitar o princípio da proporcionalidade e levar em conta a 
liberdade constitutiva do legislador.100

E sendo assim, o envolvimento de um terceiro, no caso a empresa privada 
como parte da administração coloca o Estado na obrigação de proteger quanto 
as ações dessa, assim como, a coloca também na obrigação do cumprimento das 
obrigações decorrentes do Contrato Social: com o mínimo existencial.101

A efetivação vai acontecer por meio de legislação e regulação Estatal, em 
que “disciplinaria as prestações, o sistema informativo, os recursos financeiros, 
as acções estaduais de suporte, os programas de intervenção extraordinária e o 
remédio para a inobservância de standards”.102  

Já com relação à obrigação de garantir que o Estado assumiu, importante 
começar já trazendo o que magnificamente ressalta João Nuno Calvão da Silva, 

99 GONÇALVES, Pedro. Entidades privadas com poderes públicos: o exercício de poderes 
públicos de autoridade por entidades privadas com funções administrativas. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 182-183.

100 ANDRADE, José Carlos Vieira. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 
1976. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 140.

101 VONK, Gijsbert; TOLLENAAR, Albertjan. Social Security as a Public Interest: a 
multidisciplinar inquiry into the foundations of the regulatory welfare state. Cambridge: 
Intersentia, 2010, p. 89.

102 CANOTILHO, 2010, op. cit., p. 28.
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de que todo cidadão tem o direito a um “mínimo de prestações econômicas e sociais”, 
cabendo ao Estado definir essa satisfação. Destacando ainda que “todos os 
cidadãos (princípio da universalidade), sem discriminação justificada (principio 
a igualdade), devem ser satisfeitos aquelas necessidades fundamentais”.103 

Nessa nova ordem de Estado Regulador, em que os serviços de interesse geral 
são prestador diretamente ou por incumbência do Estado, podendo o regime 
ser de exclusivo ou monopólio, ou mesmo por empresas privadas, não há que 
se perder o dever de garantir ao cidadão suas necessidades tradicionalmente 
promovidas diretamente pelo Estado. Tal sorte decorre do fato de que, se entregue 
“as mãos invisíveis” do mercado, muitas das necessidades essenciais do cidadão 
seriam colocadas à prova. Cabe dessa forma ao Estado “programar, orientar e 
disciplinar” o mercado no sentido de garantir as “obrigações de serviços universais” 
ou “obrigações de serviço público”.104 Podendo esse âmbito ser diferenciado de 
Estado para Estado.

Em havendo a existência de “um direito dos cidadãos à um mínimo de prestações 
econômicas e sociais” caberá então ao Estado, dessa forma regulamentar nesse 
sentido, trabalhando conforme sua realidade legislativa, social e econômica, e 
por isso passível de variação de Estado para Estado quanto ao promovedor e os 
beneficiários. 

Quando uma empresa privada assume a prestação de serviços de inte-
resse geral, serviços públicos essenciais ou mesmo universais, assume, 
concomitantemente o caráter volitivo dos mesmos, promovendo restrições à sua 
liberdade empresarial.105

Ou seja, com relação a obrigação do Estado de garantir, essa parece esclarecida, 
no entanto, com relação ao suporte, esse pode ocorrer diretamente pelo Estado 
ou pelo agente privado responsável pela prestação do serviço. 

Quando o Estado optar por assumir a prestação, a garantia do mínimo 
existencial fica facilitada por tratar-se de uma ligação direta. No entanto, o que 
se observa frente as novas perspectivas do Estado Regulador são que cada vez 

103 SILVA, 2009, op. cit., p. 153.
104 SILVA, 2008, op. cit., p. 122.
105 SANTOS, Daniel Terrón. Autoridades nacionales de regulamentación: El cso de la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Granada: Editora Camares, 2004, p. 270.
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mais a prestação do serviço pela mão dos privados, o que impossibilita ao Estado 
suportar ele mesmo. 

Em não suportado pelo próprio Estado, será o agente privado que irá suportar 
a prestação do serviço: o Estado garante e o agente privado suporta a prestação. 
Dentro dessa perspectiva alguns caminhos podem ser tomados com relação aos 
recursos utilizados para custear esse mínimo existencial:

Primeira possibilidade: o (s) operador (res) são incumbidos de cumprir 
a “prestação de serviço do mínimo existencial”, e repassará os custos, dentro 
das diretrizes traçadas pelo Estado (quem serão os beneficiários, as limitações 
quantitativas da prestação) de forma transparente, para que o Estado custeie, por 
meio de subsídio público106 os valores destinados aos vulneráveis beneficiados com 
esse serviço mínimo (o que se enquadraria entre seus programas sociais). 

Entende-se que essa seria uma resposta aqueles Estados que, mesmo Regulador 
ainda apresenta uma vertente de Estado Social bastante enraizada, justamente 
pela necessidade de suportar camada da sociedade que se encontram abaixo da 
linha de pobreza.

Ciente dessas responsabilidades, o Brasil, por exemplo, possui políticas públicas 
que alcançam a população vulnerável na prestação de determinados serviços, 
como no caso do fornecimento de energia elétrica. Sendo que no Programa Tarifa 
Social de Energia Elétrica, são fornecidos até 65% de desconto para aquelas 
famílias já cadastradas no Cadastro Único dos Programas Sociais, possibilitando 
mesmo a total gratuidade nos casos de pessoas doentes (em tratamento domiciliar, 
utilizando-se de equipamentos ligados a energia elétrica), indígenas, quilombolas, 
sempre levando em consideração a quantidade de energia utilizada. 

Outro exemplo dessa garantia do mínimo vem de Bogotá, que enquadrando 
a água como um direito humano básico, essencial para a qualidade de vida, tem 
programas de fornecimento gratuito de água a determinados setores da cidade.107

106 Termo utilizado por Vital Moreira. MOREIRA, Vital. Os Serviços Público Tradicionais sob 
o Impacto da União Europeia. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, n. 1, 
2003, p. 242.

107 Disponível em: <http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xL 
LM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLw2DfYHMPIwN3R0czA08nI_cAx2ADA19_Q_2CbEdFA 
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Segunda possibilidade: O agente privado irá prestar o serviço e suportar os 
custos, sendo que, não entrando na utopia de que esses assumiriam esses custos 
objetivando um mundo mais igualitário, diminuindo os seus lucros, o que vai 
imperar é a racionalidade econômica, ou seja, esses custos serão repassados, bem 
como passa a analisar:

3.3. obrigação do agente privado de suportar 

A obrigação de garantir o mínimo existencial é do Estado, assim como de 
proteger, bem como já fora retro exposto, no entanto, com relação ao suporte, 
esse fica a cargo do agente privado prestador do serviço que irá dessa forma 
promover um nível essencial de prestações sociais.108

Os custos para que a empresa privada preste os serviços mínimos aquela 
camada vulnerável da população virá:109

a) Por meio de um fundo de financiamento, que é mantido, por meio de 
contribuição equitativa, por todos os operadores que atuam no mercado.

b) Por meio de uma “taxa ou contribuição especial”, a ser paga por todos os 
consumidores daquele serviço público ao operador prestador.

Na primeira hipótese o que se vislumbra é o rateio junto aos operadores de 
determinado serviço público quanto aos valores que custeiam o nível essencial de 
prestações sociais, e na prática, cada empresa embutira nos seus orçamentos esses 
valores que serão, ao fim, repassados aos consumidores.

Um exemplo já vigorante é o que ocorre nas obrigações de serviço universal 
das comunicações em Portugal, em que a PT repassa as outras empresas do setor 
os custos para a garantia das obrigações de serviço universal.

Na segunda hipótese, cada empresa prestadora do serviço, seguindo toda 
a regulamentação normativa promovida pelo Estado, (que estará dessa forma 

G5IWD4!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20GAA60IB2GPAS0G4J3_WCM&W 
CM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/minvital/aminvitalsec 
principal /aminvitalabcminimoo>. Acesso em: 10 abr. 2014.

108 CANOTILHO, 2010, op. cit., p. 29.
109 MOREIRA, 2003, op. cit., p. 242.
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cumprindo sua obrigação de garantir o mínimo existencial), repassará os custos 
sustentadores do “nível essencial de prestações sociais” dos cidadãos beneficiários 
para os consumidores como um todo, assumindo dessa forma a, sociedade, a 
responsabilidade para com a igualdade.

O certo é que, em ambas possibilidades, ao fundo quem vai custear os serviços 
mínimos serão os consumidores como um todo, que recebem o serviço.  

No entanto, resta nessa altura relembrar que, mesmo naquela primeira 
hipótese em que o Estado, por “seus próprios recursos” suportaria os custos, a 
verdade é que mesmo assim, quem está no fundo custeando é o cidadão como 
um todo, por meio do pagamento dos impostos110. Ou seja, de uma forma ou de 
outra, é sempre o cidadão que compõe uma sociedade que custeia direitos que 
promovem a igualdade, até porque, bem como salienta Olivier W. Holmes “os 
impostos são o que pagamos por uma sociedade civilizada”.111

Por meio da regulação, o Estado promoverá instrumentos e mecanismos que 
obriguem os agentes privados prestadores de serviço de garantirem o mínimo 
existencial, sendo evidente que, ao fundo, esses custos serão repassados para 
todos os outros consumidores/cidadãos que também fazem uso do serviço de 
interesse geral, com base no princípio da solidariedade e redistribuição (como 
acontece no sistema fiscal)

Assim como os impostos assumem um dever fundamental entre os compo-
nentes de uma mesma sociedade (cidadãos de um mesmo Estado), onde cada 
indivíduo é responsável pelo bem estar dos demais componentes dessa sociedade, 
assente mesmo no “valor da justiça social e nos princípios redistributivos da 
riqueza”,112 as taxas ou contribuições especiais, decorrentes de empresas prestadoras 
de serviços de interesse geral, deverão funcionar sob a mesma ideologia.

E bem como exposto, entre os fundamentos para o custeio do mínimo 
existencial pelos consumidores como um todo são princípios como a igualdade, 
solidariedade, redistribuição de renda, universalidade, entre outros.

110 NABAIS, op. cit., p. 752.
111 Olivier Weldell Holmes na Obra de Casalda Nabais: Ibid., p. 753.
112 SILVA, 2008, op. cit., p. 37.
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Não é para menos que a queda do Estado Social fez com que se procurasse 
novas formas de se promover “equilíbrio político, econômico e financeiro 
centrado no princípio da solidariedade”.113 

Cabe ressaltar que a política tarifária baseia-se em princípios (muitas vezes 
constitucionais) como da ordem econômica de vida digna e redução das 
desigualdades, o que demonstra uma qualidade redistributiva características 
das políticas públicas, objetivando alcançar aquelas parcelas populacionais 
economicamente vulneráveis, muitas vezes as custas de outras parcelas da 
população. Sendo que sob essa perspectiva em que ocorre uma discriminação 
positiva, esse deixa de ser um consumidor já que assume a condição de cidadão-
beneficiário pois participa de uma relação decorrente de política pública.114

Por fim, entende-se que essa “segunda possibilidade” seria uma resposta 
aqueles Estados que, vislumbra-se uma forte ruptura com a garantia dos direitos 
sociais e mesmo com as políticas públicas assistencialistas (mas mesmo assim 
permanece o entendimento da obrigação para com o mínimo), e dentro dessa 
perspectiva o ideal seria o Estado garantir mas as agências privadas suportarem, 
por meio da redistribuição dos encargos para os consumidores em favor dos 
cidadãos-beneficiários.

Para além da alternativa da solidariedade entre o consumidor e o cidadão 
beneficiário, uma outra alternativa bastante desejável seria o incentivo às 
concessionária na universalização, que por meio de regulação seriam incentivadas 
a investir nessa garantia do mínimo, utilizando-se para isso dados como “ganhos 
de produtividade e escala e a lucratividade” como parâmetros indicadores de 
sua contribuição,115 isenção de impostos proporcional aos valores repassados 
pela empresa para a garantia do mínimo, entre tantas outras possibilidade que 
poderiam desonerar o Estado e os cidadãos. 

113 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos diretos. In.: TORRES, 
Ricardo Lobo (Coord.). Teoria dos diretos fundamentais, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
277.

114 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As Políticas de universalização, legalidade 
e isonomia: o caso “Telefone Social”. Revista de Direito Público da Economia, Belo 
Horizonte: Forum, ano 4, n.14, p. 75-115, abr./jun., 2006, p. 82.

115 COUTINHO, Diogo Rosenthal. A Universalização do serviço público para o desenvolvimento 
como uma tarefa da regulação. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (Coord.). Regulação e 
desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 83.
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E para aqueles que pretendem viver em uma sociedade saudável, igualitária 
e desenvolvida cabe lembrar que, nas palavras de Casalda Nabais, “os direitos, 
todos os direitos, porque não são dádivas divinas nem frutos da natureza, porque 
não são auto-realizáveis nem podem ser realisticamente protegidos num estado 
falido ou incapacitado, implicam a cooperação social e a responsabilidade 
individual”.116

4. conclusões

A evolução do homem como componente de uma sociedade e a relação dessa 
para com a forma de governar caminham conjuntamente com a própria evolução 
da humanidade, que encontra “naquele momento histórico” o terreno fértil para 
o desenvolver de ideologias políticas, econômicas e sociais.

E fora dessa forma que vislumbrou-se a passagem do Estado Liberal, para 
o Estado Social e mais recentemente o nascimento do Estado Regulador, que 
resta importante entender a coabitação desse com o anterior já que continua-se, 
ideológica e constitucionalmente, vinculados ao Estado Social.

As dificuldades enfrentadas pelo Estado Social, como Superestado abriu 
caminho para o Estado Regulador, que utiliza-se das privatizações para a 
transferência dos serviços então públicos para a mão dos privados. 

Ao Estado cabe então regular de forma a cumprir sua obrigação de proteger e 
garantir os serviços de interesse geral, fundamentais a própria dignidade humana, 
restando ao privado prestar. Sendo que a Regulação pode ser econômica ou social. 

A Regulação social é justamente a vertente que cuida da promoção do cidadão 
e não apenas do consumidor/utente, buscando nas bases filosóficas do Estado 
Social a responsabilidade para com aqueles que necessitam da intervenção estatal 
para alcançarem dignidade. Muitas vezes há um trabalho conjunto entre a 
regulação social e a econômica.

As obrigações do Estado para com o mínimo existencial são cada vez mais 
contundentes nos países civilizados, tanto por meio do ordenamento jurídico, 
quanto a doutrina e mesmo nos tribunais. E sendo assim, não pode simplesmente 

116 NABAIS, op. cit., p. 749.
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transferir suas obrigações para os privados que assumiram a prestação de serviços 
de interesse geral, eis que suas responsabilidades permanecem. 

Em estando os agentes privados responsabilizados por suportar, quem arcará 
com os custos poderão ser, o Estado, por meio de repasse de dinheiro público para 
o pagamento aos agentes prestadores de serviço dos valores referentes a garantia 
do mínimo existencial. Ou então, em não assumindo o Estado o encargo esse 
decorrerá: de um fundo de financiamento, mantido por meio de contribuição 
equitativa, por todos os operadores que atuam no mercado ou por meio de uma 
“taxa ou contribuição especial”, a ser paga por todos os consumidores daquele 
serviço público ao operador prestador. 

De uma forma ou de outra caberá ao cidadão/consumidor, baseado em 
princípios como igualdade, solidariedade e redistribuição social, a participação 
nos custos que irão manter os serviços garantidores do mínimo existencial. 

Ao Estado também caberá promover políticas de incentivo que possam, em 
algum tempo, repassar para o agente privado o custeio do mínimo existencial, sendo 
essa, claramente, a melhor alternativa: privatização da garantia do mínimo. Talvez 
nada mais seja do que J. J. Gomes Canotilho trata de uma “reinvenção do Estado 
Social”,117 em que nesse caso, advoga a solidariedade como pano de fundo para o 
suporte do mínimo pelos agentes privados prestadores dos serviços de interesse geral.

Toda a análise fora numa perspectiva de direitos que devem ser exercidos 
com responsabilidade, ou seja, levando-se em consideração de que “direitos 
custam dinheiro” e que, infelizmente os recursos do Estado e mesmo o poder 
de redistribuição dos cidadãos são insuficientes para que se alcance o ideário 
de sociedade almejado. Mesmo assim, as medidas abordadas coadunam com a 
garantia da dignidade do cidadão na manutenção do mínimo existencial, sim, do 
mínimo, não da gratuidade de serviços de forma alargada, mas apenas a prestação 
mínima do serviço essência para os comprovadamente vulneráveis.
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a garantia dos direitos fundamentais 
como antídoto à exclusão social

Marta Marília Tonin1

Resumo 

A problematização deste trabalho é saber se no Brasil (depois da Constituição 
de 1988) ainda falta uma verdadeira Democracia e o povo, razão fundamental da 
sua existência, está ainda esperando para ver assegurados os direitos fundamentais 
de suas crianças, adolescentes e idosos. Os Movimentos Sociais que eclodiram 
nos anos 80 foram fundamentais para criar a Carta Magna do Cidadão. Contudo, 
durante sua vigência por mais de duas décadas, continuou a existir a violação dos 
direitos básicos, a exclusão social, a irresponsabilidade política, a desigualdade 
social e o não cumprimento dos seus princípios básicos, resultando no status quo 
predominante: a ameaça de um colapso nacional por conta do descumprimento 
dos preceitos constitucionais que insistem em ser cotidianamente violados por 
aqueles que têm o dever de fazer deste país uma nação livre, justa e solidária. Não 
falta um bom “texto-guia”, mas temos necessidade de colocá-lo em prática. O 
artigo se justifica porque é chegado o momento da batalha legal e não violenta, 
pela luta legítima contra a exclusão social, que, como antídoto, tem a garantia da 
prioridade absoluta dos direitos fundamentais e de ver a Democracia como uma 
fórmula que venha proporcionar a força do povo, independentemente da classe 
social, da cor da pele, da opção política ou sexual.
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Direitos humanos (fundamentais); Democracia; Exclusão social.
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Abstract

La problematizazzione di questo lavoro è sapere si in Brasile (doppo la 
Costituzione di 1988) ancora manca una vera Democrazia e il popolo, la ragione 
fondamentale della sua esistenza, sta ancora in ritardo per vedere assicurati i 
diritti fondamentali di suoi bambini, adolescenti e anziani. I Movimenti Sociali 
che sono scoppiati negli anni 80, sono stati fondamentali per creare la Carta 
Magna del Cittadino. Comunque, durante la sua esistenza per più di due decenni, 
è continuata ad esistere la violazione dei diritti basici, l’esclusione sociale, le 
irresponsabilità politiche, l’ineguaglianza sociale e il non compimento dei suoi 
principi elementari, risultando lo status quo che predomina: la minaccia di un 
crollo nazionale per causa di inadempimento dei  precetti costituzionali che 
insistono di essere quotidianamente violati  da quei  che hanno il dovere di fare 
di questo paese un paese libero, giusto e solidario. Non ci manca un buon “testo-
guida”, ma abbiamo bisogno di metterlo in pratica. Il lavoro si giustifica perqu’è 
arrivato il momento per la battaglia legale e non violenta, per la lotta legittimante 
contro l’esclusione sociale, che come l’antidotto ha la garanzia di priorità assoluta 
dei diritti fondamentali e di vedere la Democrazia come una formula che venga 
a proporzionare la forza del popolo, indipendentemente dalla classe sociale, il 
colore della pelle, opzione politica o sessuale. 

Parole chiave

Diritti umani (fondamentali); Democrazia; Esclusione sociale.

1. introdução

O texto da Lei Maior brasileira foi promulgado em 05 de outubro de 1988 e 
surgiu comprometido com a cidadania nacional. Não por acaso foi chamada de 
“Constituição Cidadã”, título que lhe foi agraciado pelo destacado filho deste país 
continental, Dr. Ulysses Silveira Guimarães, influente político e advogado, que 
teve grande papel na oposição à ditadura militar e na luta pela redemocratização 
do Brasil. 

Em outubro de 2013 registraram-se os 25 anos da entrega de tão importante 
Carta Constitucional pelos, então, representantes do povo brasileiro, fazendo-se 
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necessário refletir acerca da solidez dos pilares que foram fixados pela Assembléia 
Nacional Constituinte com o objetivo de instituir-se um Estado Democrático. 

Este artigo objetiva instigar o leitor a pensar na realidade hoje presente, 
especialmente sobre o exercício dos direitos individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça enquanto valores maiores 
da sociedade (a qual, segundo o preâmbulo da Constituição Federal, se quer 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social), princípios 
estes a serem consolidados no âmbito familiar, que recebeu a especial proteção 
do Estado, e que tem como destinatários diretos as crianças, os adolescentes, os 
jovens e os idosos.  

2. os movimentos sociais e a constituição federal de 
1988

Os anos oitenta no Brasil são tidos como a “década perdida”, em termos de 
desenvolvimento econômico. Contudo, se por um lado as condições objetivas 
do país conheceram um forte e acelerado processo de degradação, por outro, os 
avanços políticos e institucionais rumo ao estado democrático de direito foram 
inegáveis. 

Nas palavras de Antonio Carlos Gomes da Costa (Pedagogo e Membro da 
Comissão Redatora do Estatuto da Criança e do Adolescente), demonstrando o 
quanto se fez em meio a uma permanente conjuntura de crise econômica (1980-
1990), diz ele: “(...) o País elegeu um presidente civil, elaborou uma nova Carta 
Constitucional com ampla participação democrática dos mais diversos segmentos 
da sociedade. Reviu corajosamente a legislação herdada do autoritarismo e elevou 
a um nível, até então inédito, o exercício das liberdades públicas.”2

E foi no início dos anos 80 que começaram a surgir os Movimentos Sociais 
que eclodiram por todo País em busca de mudanças, essencialmente, sociais e 
políticas. Corriam os últimos anos do regime ditatorial (1980-1984) e, mesmo 
que ainda timidamente e em circunstâncias especialmente difíceis, deu-se início 
às condições que haveriam de engendrar, em meados da década, um amplo 

2 MENDEZ, Emílio Garcia e GOMES DA COSTA, Antonio Carlos. Das Necessidades aos 
Direitos. Série Direitos da Criança n.4. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 132.
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movimento social em favor das crianças e adolescentes. Era chegado o momento 
de mobilizar o povo nas praças. 

A influência das primeiras mobilizações fez com que, na década seguinte, 
surgissem os “caras-pintadas”, jovens que, em sua maioria, demonstraram o 
patriotismo não só estampado nas cores verde-amarela em suas faces mas, 
também, na coragem de irem às ruas com faixas cujos dizeres deixavam claro 
que ali estavam pelo firme propósito de buscar melhorias para a Nação. 

E com a eleição de um presidente civil, era chegada a hora de elaborar-se 
uma nova Constituição, ensejando a melhor ocasião para o povo ir às ruas, 
liderados pelos Movimentos Sociais que foram, gradativamente, surgindo por 
obra, inclusive, do envolvimento das Instituições de Classe representativas dos 
clamores da sociedade (como foi o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, por 
meio das Comissões de Direitos Humanos em diversas unidades da Federação; 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP); da Frente Nacional de Defesa dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes (FNDC); do Movimento Nacional Meni-
nos e Meninas de Rua (MNMMR); da Pastoral do Menor da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil); da Comissão Nacional Criança e Constituinte,3 
as quais, a partir de 1986, tiveram expressiva participação na elaboração de um 
novo capítulo na história das crianças e adolescentes brasileiros, contribuindo na 
escrita daquela que viria a ser a Constituição do Povo. Por esta razão incluiu-se, 
no Título que trata “Da Ordem Social”, o Capítulo VII, voltado à proteção da 
família, da criança, do adolescente e do idoso: arts. 226 a 230 da CF/1988). 

3 “Em setembro de 1986, foi assinada a Portaria Interministerial n. 449, criando a Comissão 
Nacional Criança e Constituinte. Esta articulação do setor público federal envolvia os 
Ministérios da Educação, Saúde, Previdência e Assistência Social, Justiça, Trabalho e 
Planejamento. Em novembro do mesmo ano, o Unicef assina com o Ministério da Educação 
um Termo de Acordo de Cooperação Técnica e Financeira, assegurando assim a sua 
efetiva participação no processo de mudanças no panorama legal que ocorreria nos quatro 
próximos anos. A Comissão Nacional Criança e Constituinte realiza um amplo processo 
de sensibilização, conscientização e mobilização da opinião pública e dos constituintes: 
Encontros nacionais, debates em diversos estados, ampla difusão de mensagens nos meios 
de comunicação, eventos envolvendo milhares de crianças em frente ao Congresso Nacional, 
distribuição de panfletos e abordagem pessoal dos parlamentares constituintes, participação 
dos membros da Comissão nas audiências públicas dos grupos de trabalho responsáveis pelas 
diversas áreas temáticas do texto constitucional, carta de reivindicações contendo mais de 1,4 
milhão de assinaturas de crianças e adolescentes, exigindo dos parlamentares constituintes a 
introdução dos seus direitos na Nova Carta.” In: MENDEZ, Emílio Garcia e GOMES DA 
COSTA, Antonio Carlos. Op. cit. p. 136-137.
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Há que lembrar-se que, em paralelo às discussões travadas durante a Assem-
bléia Nacional Constituinte (1987), também nas grandes cidades do país, em 
espaços públicos de destaque, geralmente praças, possibilitou-se ao povo opinar 
sobre o que queria que constasse no novel texto constitucional. Também as 
crianças, os adolescentes e os idosos foram ouvidos, numa clara demonstração 
do exercício democrático. Estava-se, assim, permitindo a participação popular na 
elaboração do texto maior a fim de servir de supedâneo legal para a República.  

Lembrando a importância do povo e do espaço público, o destacado jurista 
alemão, Friedrich Müller, em seu discurso por ocasião do lançamento de Quem 
é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia (São Paulo, 1998),4 assim se 
expressou:

Não existe nenhuma democracia viva sem espaço público. Ele é 
o espaço do povo, quer dizer, da população: “A praça é do povo, 
como o céu é do condor” (Castro Alves). Nele oscilam os processos 
informais da sua participação política, na qual podem apoiar-se 
aqueles formais de participação: para tornar o povo identificável, 
abrindo-lhe espaço para que ele se crie – atuando em situações 
concretas, diante de problemas concretos. 

Eis a direção, na qual um Estado democraticamente constituído 
poderia tornar-se uma república no sentido enfático da palavra: 
uma res publica, coisa pública – quer dizer, segundo a etimologia 
do Latim arcaico, uma res populica: uma coisa do povo. (Grifos 
no original).

Traçando-se um paralelo entre “democracia”, “espaço público” e “povo”, 
e resgatando-se o ocorrido há, pelo menos, 27 (vinte e sete) anos atrás (dado 
que a Assembléia Nacional Constituinte teve seu auge um ano antes da Carta 
Magna entrar em vigor), nas praças públicas por todo o Brasil, referente aos 
atos preparatórios para elaboração de seu texto, pode-se dizer que houve, sim, a 
participação política mediante consulta ao povo brasileiro. As pessoas em geral 
foram convocadas para dar sua opinião quanto aos temas que gostariam fossem 

4 Müller, Friedrich. Quem é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia. 3ª ed. revista 
e ampliada. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 132.
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contemplados no bojo de tão importante documento. Abriu-se-lhes, desta forma, 
o espaço necessário para a manifestação das idéias e para o posicionamento 
de situações e problemas concretos. E o brado popular foi ouvido: cumpriu-
se o desejo dos que levantaram a voz e foram às ruas pedindo que o Estado 
proporcionasse proteção especial à Família, base da sociedade, como também aos 
direitos fundamentais de crianças, adolescentes e idosos.

No caso dos ativistas pelos direitos da criança e do adolescente, duas 
emendas de iniciativa popular, perfazendo mais de duzentas mil assinaturas de 
eleitores, foram apresentadas à Assembléia Nacional Constituinte: “Criança e 
Constituinte” e “Criança – Prioridade Nacional”. Seus textos foram fundidos e 
acabaram entrando no corpo da Constituição com a expressiva maioria de 435 
votos a favor e apenas 08 contra. 

Para tanto, importante destacar que, após realizar uma série de eventos em 
diversas partes do País, a FNDC (Frente Nacional dos Direitos da Criança) 
convocou um histórico Congresso Nacional, em Brasília. Dele saiu uma “Carta 
Aberta aos Constituintes e à Nação Brasileira”,5 que veio a ter uma influência 

5 “A CARTA DE BRASÍLIA. A Mobilização da Cidadania. Nós, cidadãos brasileiros, 
membros da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança – provenientes dos mais 
diversos setores sociais, categorias profissionais e convicções filosóficas, políticas e religiosas 
-, reunidos em Brasília, de 21 a 25 de outubro de 1986, por ocasião do IV Congresso “O 
Menor na Realidade Nacional”, neste limiar da eleição do Congresso Constituinte, que terá 
por função reconstruir no plano jurídico a vida democrática nacional; Considerando que 
o maior patrimônio de uma Nação é o seu povo, e o maior patrimônio de um povo são 
as suas crianças e jovens; Proclamamos à consciência da Nação Brasileira como um todo, 
e dos legisladores constituintes em particular, os seguintes princípios: Primeiro: Que 
a Nova Carta incorpore e consagre os princípios da Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, com o voto do Brasil, em 20 de 
novembro de 1959, assim como estabeleça as garantias de sua plena vigência em nosso País. 
Segundo: Que o direito inalienável da cidadania, em suas dimensões civil, política e social, 
seja efetivamente ampliado e garantido a todas as crianças e jovens, enquanto credores de 
compromissos, responsabilidades, deveres e obrigações por parte do Estado e da Sociedade. 
Terceiro: Que o novo modelo de desenvolvimento, a ser adotado e gerido pela Nação, seja 
centrado na pessoa humana e fundamentado nos princípios de eqüidade e justiça social, 
orientando-se no sentido de criar amplas possibilidades de emancipação política e econômica 
e de promoção social e cultural do conjunto dos cidadãos, e não apenas de alguns segmentos 
sociais. Quarto: Que a nova Constituição estabeleça as bases para uma ampla reforma 
democrática do Estado brasileiro – nas esferas federal, estadual e municipal -, implicando 
um profundo reordenamento institucional, com a revisão de concepções, métodos e processos 
nas relações intra e extragovernamentais, no que diz respeito à garantia dos direitos básicos 
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decisiva na redação da emenda popular “Criança – Prioridade Nacional”. Esta 
emenda serviu de base à redação dos artigos 204 e 227 da Constituição Federal 
de 05 de outubro de 1988. 

Pode-se dizer que, de todos os atores envolvidos (mundo jurídico, políticas 
públicas, mobilização social), foi o Movimento Social6 que mais se destacou, 
não apenas na construção do artigo 227, mas, também, no seu processo de 
regulamentação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n. 8.069, 
de 13 de julho de 1990).

do cidadão-criança e do cidadão-adolescente. Quinto: Que os movimentos e entidades da 
sociedade civil comprometidos com a promoção e a defesa dos direitos básicos da infância e 
da adolescência sejam formalmente considerados interlocutores válidos, representativos e legítimos 
nas questões que dizem respeito aos destinatários de sua ação: a criança e o jovem. Sexto: Que 
seja consagrado na nova Carta, como direito de todas as crianças e jovens, o acesso às políticas 
sociais básicas de educação, saúde, alimentação, habitação, transporte, lazer e cultura – e, na 
idade e em condições convenientes, também de trabalho. Sétimo: Que sejam destinatários de leis 
e programas especiais as crianças e os jovens em situações adversas, tanto pessoais (deficiência 
física ou mental) como sociais (abandono, negligência, infração penal e outras) – assim 
como os adultos deficientes mentais -, garantindo-se-lhes assim os seus direitos de pessoa 
humana e de cidadãos, através de programas especiais de assistência e proteção. Oitavo: Que 
se consagre, como princípio estruturador das políticas sociais, que o município, ao nível do 
poder público, e a comunidade local, ao nível da sociedade civil, são as instâncias adequadas 
de operacionalização dos programas destinados às crianças e aos jovens. Assim, deve caber à 
União traçar as grandes diretrizes e estabelecer as prioridades, à unidade federada adequá-las 
às realidades estaduais e supervisionar sua implementação, e ao município executá-las com a 
vigilância e a participação legalmente formalizada das comunidades locais. Nono: Que, sendo a 
família, a escola e a comunidade local o espaço vital do desenvolvimento harmônico e pleno da 
criança e do jovem, a nova Constituição consagre claramente o papel central desses três níveis 
de organização da vida quotidiana, e determine a criação de condições que lhes possibilitem 
desempenhar plenamente as suas funções no desenvolvimento pessoal e social da infância e 
da juventude. Assim, Nesta esperada véspera de nova Constituição, Conclamamos: A. Os 
futuros legisladores constituintes a corresponderem aos anseios nacionais de resgate pleno 
da cidadania, nascidos do maior movimento de massas e da maior mobilização patriótica da 
nossa história, a qual possibilitou a transição pacífica para o regime democrático; B. E a todos 
os cidadãos brasileiros a aprofundarem a organização e a mobilização em torno dos ideais de 
construção de uma Pátria livre, soberana, fraterna e socialmente justa, que assegure a cada 
criança o direito de ser criança, e a cada jovem o direito e as condições de olhar sem medo 
para o seu futuro – o futuro da Nação brasileira. (Esta é a “Carta à Nação Brasileira”, extraída 
no IV Congresso “O Menor na Realidade Nacional”, realizado em Brasília, de 21 a 25 de outubro 
de 1986, promovido pela Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança). In: MENDEZ, 
Emílio Garcia e GOMES DA COSTA, Antonio Carlos. Op. cit. p. 163-165.

6 Representado pelo Fórum-DCA e por um considerável grupo de entidades não-
governamentais que lhe manifestaram apoio, solidariedade e incentivo durante a campanha, 
como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) e 
a Abrinq (Associação dos Fabricantes de Brinquedos) que representou o mundo empresarial. 
In: MENDEZ, Emílio Garcia e GOMES DA COSTA, Antonio Carlos. Op. cit. p. 138.
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3. um novo paradigma para a infância e juventude 
brasileiras: o art. 227 da cf/88 e a doutrina da 
proteção integral

O surgimento do primeiro texto internacional sobre os Direitos da Criança 
ocorreu após a I Grande Guerra Mundial, conhecido como a “Declaração de 
Genebra” (1924), tendo sido redigido pela Liga das Nações. Era composto de 
cinco artigos e dizia, em sua essência, que a infância é uma fase especial da vida 
e que merece cuidados.

O segundo texto internacional de maior expressividade a abordar a infância foi  
a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (ONU, 10/12/1948), 
também surgido após uma grande tragédia, ou seja, a II Grande Guerra Mundial. 
Até parece que a humanidade precisou ter passado pelos horrores de duas guerras 
mundiais para deixar como legado a construção de Declarações que digam o 
quanto a vida é preciosa e que os direitos humanos devem ser respeitados, em sua 
totalidade. Contudo, esta tão decantada Declaração de 1948, ao longo de seus 
cinqüenta artigos, não chegou a dedicar, sequer, um artigo inteiro à infância. Fê-
lo destacando apenas um inciso dentro do artigo XXV, para dizer que: 

“2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 
especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, 
gozarão da mesma proteção social.” 

Ou seja, que não deveria fazer-se qualquer diferença quanto à filiação. Pela 
natureza em si do texto das Declarações, não vinculando o cumprimento de seus 
ditames (até mesmo porque são meras regras de conduta), esta previsão nunca foi 
observada pelo Brasil, haja vista que o princípio da plena igualdade da filiação só 
aportou em solo brasileiro com a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, 
ou seja, quase 40 (quarenta) anos após a Declaração de 10 de dezembro de 1948!7

Quiçá, e até mesmo porque ínfima a menção feita à criança no texto de 1948, 
a infância, após esta data, só veio a merecer da ONU uma Declaração específica 
sobre os Direitos da Criança em 20/11/1959, quando, então, já passados 11 anos da 

7 Em 10/12/48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas (Resolução 217 A III), considerado “Dia Internacional 
dos Direitos Humanos”. 
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Declaração de 1948. E seu texto possuía 10 (dez) artigos para dizer, de forma um 
pouco mais detalhada que a Declaração de Genebra (1924), que a criança merece 
atenção e cuidados especiais, que não deve trabalhar antes de uma determinada 
idade, que deve freqüentar escola e que sua saúde e a incolumidade física devem 
ser observadas pelos adultos, a fim de que ela possa, como retribuição, colocar o 
melhor de si em prol da humanidade.

Passaram-se exatos 30 (trinta) anos para que surgisse um novo documento 
elaborado pela ONU para tratar dos Direitos da Criança. Desta vez não mais 
como uma mera Carta de Princípios, mas, sim, uma Convenção Internacional 
(que tem o condão de validar seu texto como se fora lei interna do Estado-
membro). Este Tratado levou 10 (dez) anos para ser escrito, iniciando-se em 
1979 (tendo sido este ano declarado pela ONU como “Ano Internacional da 
Criança”) e culminando com sua aprovação pela Assembléia das Nações Unidas 
em 20/11/1989.  

O Brasil também participou da escrita desta Convenção, por meio de seus 
enviados que já não aceitavam mais a doutrina então vigente no antigo Código 
de Menores de 1979, conhecida como doutrina da situação irregular, que 
tratava indiscriminadamente os “menores” abandonados-delinqüentes. No dizer 
de Emílio Garcia Mendez, “A essência desta doutrina se resume na criação de 
um marco jurídico que legitime uma intervenção estatal discricionária sobre 
esta parte do produto residual da categoria infância, constituída pelo mundo 
dos ‘menores’. A indistinção entre abandonados e delinqüentes é a pedra angular 
deste magma jurídico”.8 

Para este jurista argentino, dedicado às causas da infância, à época da vigência 
desta doutrina, os “menores” se convertiam “de objeto do direito a objeto das 
políticas públicas”. E a “coluna vertebral” da situação irregular consistia no fato 
de que “A declaração de abandono material ou moral era faculdade discricionária 
do juiz (...)”.9

Graças ao surgimento dos Movimentos Sociais na década de 80, a criança 
passou a ser considerada como um potencial sujeito de direitos, impedindo a 

8 In: MENDEZ, Emílio Garcia e GOMES DA COSTA, Antonio Carlos. Op. cit. p. 68.
9 Idem, pp. 68-69.
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concretude de um novo pacto de corporações. A Convenção Internacional da 
ONU sobre os Direitos da Criança constitui, ao mesmo tempo, a evidência e o 
motor destas transformações. Surge uma nova filosofia, refletindo a mudança 
fundamental de paradigma: a Doutrina da Proteção Integral (também conhecida 
como “Doutrina da Proteção Integral dos Direitos da Infância” ou “Doutrina 
da ONU sobre os Direitos da Criança”), que faz referência a um conjunto de 
04 (quatro) instrumentos jurídicos de caráter internacional10 (elaborados no 
período compreendido entre 1985 a 1989) e que, juntos, “representam um salto 
qualitativo fundamental na consideração social da infância”.11 

Para explicar, didaticamente, o teor fundamental desta Doutrina, é certo 
dizer que nela encontram-se os 03 (três) grandes pilares que melhor expressam as 
transformações ocorridas com a chegada do novo paradigma, ou seja, de um novo 
olhar, na nova forma de se considerar e respeitar a criança e o adolescente, a saber:

1. Como sujeitos de direitos (e deveres);

2. Como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento;

3. Como pessoas que necessitam de Prioridade Absoluta.

O primeiro pilar significa considerar as crianças e os adolescentes não como 
“objetos de direito” mas, sim, como sujeitos plenos de direitos. E quer-se aqui, 
também, incluir, juntamente com os direitos, os “deveres”. Sim, pois à criança e 
ao adolescente deve ser ensinado, desde cedo, que a cidadania compreende “uma 
via de dupla mão”, i.é, direitos e obrigações. Contudo, só se pode cobrar de uma 
criança ou de um adolescente que eles sejam capazes de cumprir um dever se, 
antes, a família, a sociedade e o Estado (poder público) garantiu-lhes um direito! 

O segundo pilar retrata a condição especial de desenvolvimento (Pergunta-
se: que tipo de desenvolvimento?: bio-psico-social, acrescentando-se, ainda, 
moral, espiritual, cultural, educacional, desportivo, recreativo) pelos quais 

10 1. Convenção Internacional dos Direitos da Criança; 2. Regras Mínimas das Nações Unidas 
para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Beijing); 3. Regras Mínimas das Nações 
Unidas para os Jovens Privados de Liberdade; 4. Diretrizes das Nações Unidas para a 
Prevenção da Delinqüência Juvenil (Diretrizes de Riad). In: MENDEZ, Emílio Garcia e 
GOMES DA COSTA, Antonio Carlos. Op. cit. p. 71.

11 Idem.
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passam a criança (toda pessoa de 0 a 12 anos incompletos) e o adolescente (de 12 
a 18 anos).12

O terceiro pilar é o mandamento constitucional insculpido no texto do art. 
22713 da CF/88, no qual as questões da infância devem se converter em Absoluta 
Prioridade (por parte da família, da sociedade e do Estado/poder público), 
sendo este o pré-requisito político-cultural das transformações preconizadas 
pelos dois pilares anteriores. 

Por mais paradoxal que possa parecer, estes 03 (três) atores sociais, a quem 
a  Constituição Federal conclamou e confiou ser dever a garantia dos direitos 
fundamentais, são os que, ao mesmo tempo, também violam o cumprimento 
desta garantia constitucional, por negligência, omissão ou abuso de seus atos.

O Brasil está em sua 8ª Constituição Federal, porém, esta de 1988 é a primeira 
a dedicar um capítulo à Família, à Criança, ao Adolescente, ao Jovem14 e ao Idoso. 

12 É na legislação especial brasileira, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.060/90), 
que se encontra, no artigo 2º, a diferença entre “criança” e “adolescente”, de acordo com a 
faixa etária. Isto porque a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Criança, 
no artigo 1º, diz: “Para efeitos da presença convenção, considera-se como criança todo ser 
humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável 
à criança, a maioridade seja alcançada antes.”

13 “Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, crueldade e opressão”. (Grifou-se).

14 Nota da autora: foi acrescentada a palavra “jovem” ao art. 227 da CF/88, por meio da Emenda 
Constitucional n. 65, de 13 de julho de 2010, alterando a denominação do Capítulo VII do 
Título VIII da Constituição Federal e modificando o seu art. 227, para cuidar dos interesses 
da juventude. A EC diz:

 “As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: Art. 1º O 
Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal passa a denominar-se “Da Família, da 
Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”. Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

 § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente 
e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas 
específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (...)
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Após quase 03 (três) anos da inclusão do termo “jovem” no art. 227 da 
CF/88, surgiu a Lei n. 12.852, de 05 de agosto de 2013, que instituiu o Estatuto 
da Juventude e dispôs sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das 
políticas de juventude o Sistema Nacional da Juventude – SINAJUVE. 

Quanto à faixa etária compreendida, diz o Art.1º: § 1o: Para os efeitos desta Lei 
são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) 
anos de idade. § 2o Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos 
aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – E.C.A., e, excepcionalmente, este 
Estatuto, quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente.

Como uma política que se quer constante no envolvimento da população 
com as leis, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto agora o 
Estatuto da Juventude, tem papel preponderante na implementação do art. 227 
da CF/88, mediante o compromisso de divulgar o conteúdo da lei (por meio dos 
operadores do Direito, como os advogados, os juízes, os promotores de justiça, 
os procuradores municipais, estaduais e federais, os delegados de polícia, os 
docentes e discentes) e de fazer com que todos, de fato, possam ser verdadeiros 
fiscais das ações do governo em prol de um Brasil melhor.

4. a garantia dos direitos fundamentais como antí-
doto à exclusão social

O Brasil é um país rico. Contudo, sua riqueza é concentrada nas mãos de 
poucos expondo, flagrantemente, sua maior chaga: a desigualdade social. Esta 

 II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras 
de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e 
do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, 
e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (...). § 3º (...).

 III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (...).
 VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao 

jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (...). 
 § 8º A lei estabelecerá:
 I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
 II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias 

esferas do poder público para a execução de políticas públicas.” (NR). Art. 3º Esta Emenda 
Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, em 13 de julho de 2010.
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faz com que um grande contingente populacional viva à margem da sociedade, 
distante dos benefícios produzidos por sua gente, gerando a tão famigerada 
“exclusão social”. 

Como combater a causa de tanta exclusão? 

A Constituição Federal de 1988 tem a resposta para esta pergunta já a 
partir de seu artigo 1º quando trata dos princípios da República Federativa do 
Brasil, enfatizando, em seu inciso III, a dignidade da pessoa humana. Ora, 
para fazer valer este princípio não existe outra fórmula senão garantir os direitos 
fundamentais, incansavelmente expressos no texto Maior. 

Se existe exclusão social é porque os direitos fundamentais não estão sendo 
assegurados no seu mínimo, ou seja, na garantia da saúde, educação, moradia, 
alimentação, trabalho, apenas para citar o básico. 

Pergunta-se: sendo assim, qual é o papel da Democracia enquanto governo 
do povo, pelo povo e para o povo na mudança deste status quo vigente no País, já 
de longa data? Se o Brasil é um país jovem, com um ditame constitucional que 
prioriza a criança, o adolescente e o jovem, computando-se seu “nascedouro” 
a partir de 05 de outubro de 1988, quer-se imaginar que nestes 25 anos de 
Constituição Cidadã deu-se início ao surgimento de uma Nação que se movimenta 
no firme propósito de construir políticas públicas para assegurar o cumprimento 
dos direitos fundamentais. 

É para este caminho que o Direito e seus intérpretes devem seguir. Só um 
brado colossal, partindo das “entranhas” desta terra gentil, dizendo que a partir 
de agora haverá mais cuidado por parte da Administração Pública para com 
sua gente, especialmente quanto à garantia de educação e saúde para todas as 
crianças, é que se poderá garantir a diminuição e, no médio prazo, o banimento 
da exclusão social!

Tratando do tema ‘exclusão’, Friedrich Müller,15 expõe que exclusão social 
e democracia (esta considerada na sua dimensão material) são categorias 
incompatíveis entre si: a primeira leva inexoravelmente à ausência da segunda. 
O autor desenvolve a idéia de que a exclusão social acelerada e aprofundada pela 

15 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., pp. 94-95.
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globalização econômica revela-se incompatível com um sistema democrático que 
efetivamente venha a merecer esta designação. Diz ele:

Em duas palavras: na luta contra a exclusão, uma democracia 
constitucional não pode justificar-se apenas perante o povo ativo 
nem perante o povo enquanto instância de atribuição, mas deve 
necessariamente poder fazer isso também perante o demos como 
destinatário de todas as prestações afiançadas que a respectiva 
cultura constitucional invoca. E na medida de sua dominância 
efetiva a superestrutura constituída de superintegração/subintegração 
(inclusão/exclusão) deslegitima uma sociedade constituída não 
apenas no âmbito do Estado de Direito, mas já a partir da sua base 
democrática. (Grifos no original).

Assim sendo, definitivamente, democracia não combina com exclusão social, 
pois esta reflete a ausência de direitos fundamentais, e democracia sem a garantia 
de direitos fundamentais não é democracia, pois carece, em sua essência, daquilo 
que é seu objetivo: “igualdade de todos no tocante à sua qualidade de seres humanos, 
à dignidade humana, aos direitos fundamentais e às restantes garantias legalmente 
vigentes de proteção”,16 sem distinção de nacionalidade, direitos eleitorais passivos e 
ativos ou à faixa etária. Aqui, quis ele referir-se aos “meninos de rua”. Para banir esta 
terrível chaga do Brasil, conhecido lá fora como “o país das street children”, muito 
se buscou fazer, nestes últimos 10 (dez) anos, especialmente no âmbito municipal, 
para atender o princípio constitucional da prioridade absoluta. Implantaram-se os 
Conselhos dos Direitos nos três níveis de governo da federação (municipal, estadual 
e federal), os quais deliberam acerca da política pública a vigorar na sua esfera de 
atuação, bem como fizeram notar-se os Conselhos Tutelares nos municípios, a 
fim de cumprir-se o que se lhes é pedido no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n. 8.069/90, art. 131 a 140), ou seja, zelar pelo cumprimento dos direitos 
fundamentais de seus destinatários, i.é, do público infanto-juvenil. Não há que se 
falar em direitos humanos se o foco não for o atendimento prioritário visando o 
melhor interesse das pessoas em desenvolvimento.   

Quando os direitos fundamentais (que são os direitos humanos na especificidade 
interna de um país) não estão à disposição dos indivíduos e dos grupos excluídos, 

16 Idem, p. 94.
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de conseqüência, a estes segmentos os direitos humanos estão sendo violados! E 
qual é o papel da Constituição para evitar isto? Como fazer com que seu texto 
seja, de fato, exeqüível? Como agregar o Direito, a Política e a Sociedade nesta 
derradeira missão de mobilizar a participação de todos em prol da eficácia destes 
direitos? Como fazer com que estes direitos saiam, efetivamente, do papel?

Nesta esteira, é ainda Friedrich Müller quem indaga: qual é o lugar dos 
juristas diante da tirania da exclusão? E ele responde: “Seu lugar é junto ao 
povo (...) no empenho pelo desenvolvimento de uma sociedade civil ampla, ativa”.17

Mais adiante, quando o Professor Müller trata da evolução enquanto impulso 
resultante da mutação, enfatiza que: “Nas sociedades humanas as mutações 
podem ser provocadas”.18 E aí ele justifica (apesar de que o nome dos juristas não 
se deriva de “justificar”, mas do “direito” [ius]) que:

O papel normativo-institucional dos juristas dá a este segmento 
profissional uma ferramenta para encaminhar tais provocações de 
forma legal, legítima e pacífica – assim e.g. por meio de instrumentos 
de direito processual no âmbito do sistema de proteção jurídica e, 
mais genericamente, do sistema judicial. O primeiro processo penal 
contra os autores de uma chacina de meninos de rua, que possa ser 
realizado até as últimas conseqüências e levado a um resultado 
correto nos termos do Estado de Direito, representa um passo 
qualitativo na direção desse objetivo. O lado econômico-social da 
exclusão não pode ser simplesmente eliminado por voluntarismo 
definitório dos juristas; não se pode também dar-lhe sumiço por 
meio de uma magia normativa. (...) Os juristas podem questionar 
essa exclusão e quebrá-la tópica e exemplarmente mediante seus 
recursos (competências, procedimentos, instituições) – com 
possíveis efeitos retroativos positivos contra a exclusão social, a 
longo prazo.19 

(Grifos no original).

Ou seja, cabe aos juristas competentes (auxiliados por movimentos de 
cidadania e pelas organizações protetoras de direitos humanos) a luta primeira 

17 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., p. 100.
18 Idem, pp. 100-101.
19 Idem, p. 101.
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contra a pior forma de “câncer social” vigente no País, a saber, a exclusão de 
indivíduos e grupos por conta da destituição de oportunidades de participação 
sócio-político-cultural. E isto porque, lembrando as palavras do Professor 
Clèmerson Merlin Clève, “o direito é um espaço de luta”.20 

Em outro momento, mas com total aderência ao tema, vale destacar o Capítulo 
escrito pelo Professor Clève, “O Jurídico como espaço de luta”,21 onde ele resgata 
o papel dos juristas na concretização dos direitos. Vale aqui fazer a referência:

Se o direito contemporâneo aparece como um direito do Estado, 
os direitos, no plural, apresentam-se como bandeira valiosa 
para os partidos, os movimentos, os juristas participantes e as 
classes e grupos reivindicarem sua transformação.

Eis o momento de se propor um saber inscrito na historicidade, 
resultado de uma relação de conhecimento do jurista com o 
mundo e, voltando-se para o futuro, apto a formular conceitos 
teóricos-práticos para mudá-lo. Um saber que, conhecendo o 
direito positivo, seja capaz de explicá-lo teoricamente, a sua lógica e 
a sua funcionalidade, ao mesmo tempo em que, compreendendo-o 
adequadamente, promova e reclame a afirmação dos direitos e 
a promoção da dignidade humana. Está-se a referir, neste caso, 
a um saber jurídico emancipatório, capaz de operar a síntese entre 
o singular posto e o plural jurídico instituinte. (Grifos nossos).

Assim sendo, o Direito (sementeira dos juristas) é mola propulsora para rea-
lizar-se a “mudança social” (segundo Clève, esta locução é utilizada com um 
sentido emancipatório).22 Daí a necessidade de formar operadores de direito 
qualificados para exercerem a administração da justiça e para manejarem com 
destreza o “saber jurídico” (entendido pelos juristas como a junção do conteúdo 
das disciplinas dogmáticas com as de direito positivo). E, vale perguntar, onde 
se formam os juristas? São os cursos de direito o locus para o aprendizado, para 
a reprodução dos conteúdos e para a formação destes profissionais. Portanto, 
quanto maior for o comprometimento do Projeto Pedagógico e da Estrutura 

20 CLÈVE, Clèmerson Merlin. O Direito e os Direitos: elementos para uma crítica do 
direito contemporâneo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p.151. 

21 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Para uma dogmática constitucional emancipatória. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p. 105.

22 Idem, p. 78.
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Curricular do Curso, mais evidentes serão as possibilidades de surgirem operadores 
competentes, comprometidos com a mudança social. No dizer de Clève: “Um 
ensino jurídico de qualidade é condição indispensável para a formação do jurista 
apto a manejar o direito de modo a facilitar e dar sentido à mudança social”.23 

No meu sentir, a motivação pelas causas sociais dar-se-á a partir de uma 
formação multidisciplinar, aliada a uma visão interdisciplinar aplicada ao direito, 
fatores estes preponderantes para instigar no corpo discente a militância em favor 
dos direitos humanos e provocar um maior envolvimento de todos na erradicação 
da exclusão social. 

5. o art. 230 da cf/88 e o amparo à velhice como 
condição para a defesa da dignidade e o direito à 
vida

Assim como o art. 227 da CF/88 e a Lei n. 8.069/90 (E.C.A.) disseram que 
compete à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar os direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes, o art. 230 da CF/88 também incumbe 
a estes atores sociais “o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida”. Este artigo foi regulamentado pela Lei n. 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), que visa regular os direitos assegurados 
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Vale ressaltar que o 
legislador do Idoso (art. 3º) fez questão de “copiar” o E.C.A., também no que diz 
respeito ao princípio da absoluta prioridade.24

23 Idem, p. 83.
24 Art. 3o - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 

ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade 
compreende: I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 
públicos e privados prestadores de serviços à população; II – preferência na formulação e na 
execução de políticas sociais públicas específicas; III – destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; IV – viabilização de formas 
alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; V – 
priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento 
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 
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Se o art. 227 da CF (05/10/88) demorou quase 02 (dois) anos para ser 
regulamentado pela Lei n. 8.069, de 13/07/1990 (E.C.A.), o art. 230 tardou 
quase 15 (quinze) anos para ver surgir a lei que o regulamentasse (Lei n. 10.741, de 
1º/10/2003, Estatuto do Idoso). Percebe-se que, com esta longa espera, o idoso, de 
fato, não recebeu prioridade absoluta do legislador porque sua aprovação tardou 
em demasia (após tramitar por cinco anos no Congresso Nacional, o Estatuto 
do Idoso foi aprovado, por unanimidade, pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal sendo sancionado no dia 1º/10/2003 e algumas das garantias nele 
expressas já eram asseguradas pela Constituição Federal de 1988).

Após 13 (treze) anos em vigor, muitos idosos ainda enfrentam no dia a dia a 
falta de respeito em relação aos direitos reservados no “seu” Estatuto. 

Os desrespeitos mais comuns partem das pessoas que não obedecem as filas 
preferenciais em bancos ou supermercados e os que estacionam nas vagas de 
estacionamento reservadas aos idosos. Ora, neste aspecto, o Estatuto garante o 
direito preferencial imediato. Cabe ao consumidor reclamar no estabelecimento 
e, se necessário, reclamar junto aos órgãos públicos para que sejam tomadas as 
providências legais.

Também é comum encontrar jovens sentados nos acentos reservados aos idosos 
nos ônibus. A orientação é no sentido de que o idoso deve primeiro reclamar na 
empresa e nos órgãos municipais ou estaduais. Não obtendo sucesso, deve buscar 
o Ministério Público, que tomará providências ajuizando ação competente (ação 
civil pública).

Outra questão relevante para a qualidade de vida na terceira idade é a 
qualidade das calçadas que não são padronizadas, tornando-se um obstáculo não 
só para os idosos, cabendo aos órgãos públicos buscarem implantar as facilidades 
arquitetônicas. 

sobrevivência; VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; VII – estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais 
de envelhecimento; VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 
locais. IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela 
Lei nº 11.765, de 2008). (Grifou-se).
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O Estatuto foi um avanço, contudo ainda está longe de ser totalmente colocado 
em prática. Seu texto é uma excelente ferramenta, mas deve ser plenamente 
efetivado para que se tenham os direitos garantidos. E isto envolve investimento 
orçamentário. Mas, diga-se, para isto também serve o ditame legal da prioridade 
absoluta.

Os filhos, os ascendentes e o cônjuge são obrigados, solidariamente, a 
assegurar a alimentação dos idosos que não tem condições de se manterem. Na 
impossibilidade dos familiares proverem alimento ao idoso, essa responsabilidade 
será transferida para o Estado, por meio da assistência social. Para assegurar o 
direito à alimentação, quando a garantia desta é dever do Estado, o idoso terá 
direito a uma assistência mensal de um salário mínimo.

É assegurada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) atenção integral e especial 
à saúde do idoso, devendo também ser objeto de preferência em tratamentos 
pelo SUS com relação as doenças que os afetam. O idoso com dificuldade de 
locomoção tem o direito de atendimento domiciliar, seja na cidade ou no campo. 
Também é obrigação do poder público oferecer gratuitamente medicamentos, 
próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação aos membros da terceira idade, independente de sua classe social, 
sendo necessário para isso que o idoso solicite tratamento pelo SUS.

“É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde, pela cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade” (§ 3°, Art. 15). É proibida a discriminação 
por idade, inclusive em concursos públicos, excetuando-se os casos que o cargo 
o exigir. Em caso de empate em concurso, há preferência para quem tem maior 
idade.

A lei garante o desconto de 50% (cinqüenta por cento) no acesso preferencial 
em atividades e eventos, que proporcionem a concretização dos direitos. Ao 
governo cabe incentivar a abertura das universidades aos idosos, bem como a 
publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequado aos 
maiores de 60 (sessenta) anos. 25

25  Matéria de 20 de agosto de 2013: “Aprovado projeto que obriga ensino superior manter 
cursos de extensão para idosos”. Instituições públicas de educação superior podem ser 
obrigadas a oferecer cursos permanentes de extensão para pessoas idosas. Substitutivo do 
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É assegurado o exercício de atividade profissional, respeitando seus limites 
físicos e psíquicos. Cabe ao poder público estimular a iniciativa privada a 
contratar os idosos. Nos programas de habitação pública ou subsidiada com 
recursos públicos, serão reservados 3% (três por cento) das unidades para idosos.

É assegurada a gratuidade do transporte coletivo público urbano e semi-
urbano, (10% das vagas são reservados aos idosos), exceto nos serviços seletivos. 
No transporte coletivo interestadual serão asseguradas duas vagas gratuitas aos 
idosos e desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, aos membros da 
terceira idade que excedem as vagas gratuitas. Para esse direito, é requisito que os 
usufrutuários não tenham renda superior a dois salários mínimos.

Casos em que o idoso necessite de proteção, ou os seus direitos não estejam 
sendo cumpridos, as reclamações deverão ser comunicadas à quaisquer dos 

senador Paulo Paim (PT-RS) a projeto do senador Cristovam Buarque (PDT-DF) com esse 
objetivo foi aprovado nesta quarta-feira (20) pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
(CE), em decisão terminativa. De acordo com o texto aprovado, o Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/2003) é alterado para tornar permanentes cursos e programas de extensão para a 
terceira idade, presenciais ou à distância, em universidades, faculdades, centros universitários 
e institutos de ciência e tecnologia. Apesar de defender a ampliação da oferta dos cursos 
tanto em instituições públicas como privadas, o senador Paim tornou obrigatória a oferta 
dos cursos de extensão para esta parcela da população apenas para as instituições mantidas 
com recursos da União, estados ou municípios. No projeto de lei do Senado (PLS) 344/2012 
original, Cristovam Buarque sugere a modificação da Lei de Diretrizes e Bases da educação 
nacional (LDB - Lei 9.394/1996) e a obrigação recai apenas a universidades públicas. No 
substitutivo, Paim ampliou a abrangência da medida para o conjunto de instituições federais 
de ensino superior, incluindo especialmente os Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia. O parlamentar gaúcho também considerou mais efetivo que a norma seja 
incluída no Estatuto do Idoso, e não da LDB. O estatuto já prevê apoio do poder público para 
a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e o incentivo para publicação de livros 
e periódicos destinados a esse segmento. No entanto, Paim considera as medidas insuficientes 
diante das atuais demandas dos idosos. Assim como o autor, o relator observou que vem 
crescendo a participação dos idosos de forma ativa na sociedade e no mercado de trabalho. 
Isso, ressaltou Paim, resulta em crescente demanda por ações de educação que atendam as 
suas necessidades. Com a aprovação da proposta, argumentou Paulo Paim, serão ampliadas 
as ofertas de qualificação e especialização para os idosos e, com isso, aumentarão as chances 
de trabalho remunerado. Considerados parte da educação superior, os cursos de extensão 
diferem de uma graduação por não exigir a conclusão do Ensino Médio, nem condicionar 
o ingresso à aprovação em processo seletivo. Além disso, cursos de extensão não emitem 
diploma, mas certificados. Fonte: Agência Senado. 

 Disponível em: http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=154918. Acesso 
em: 08/09/13.
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seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Estadual do 
Idoso ou Conselho Nacional do Idoso. Os profissionais de saúde; responsável por 
estabelecimento de saúde ou responsáveis por instituição de longa permanência, 
que deixarem de comunicar à autoridade competente crimes contra os idosos, 
serão penalizados. A omissão diante de atos que possam causar lesão física ou 
moral no idoso é punível pelo Código Penal.

Fica evidente que o Brasil é pródigo em leis. Diariamente o Poder Legislativo 
divulga um sem número de novos textos legais. Contudo, o que se faz necessário e 
emergente, é a correta divulgação do conteúdo destas leis. O Direito não pode ser 
a única via de acesso à legislação. A área jurídica não tem a solução para a grande 
maioria dos problemas que acorrem aos Tribunais, até mesmo porque a causa 
destes conflitos tem motivações diversas e a grandeza das soluções encontra-se na 
oportunidade do envolvimento interdisciplinar. 

6. conclusões

Após decorridos quase 26 (vinte e seis) anos da promulgação da Constituição 
Federal de 05 de outubro de 1988, o Brasil ainda carece de uma verdadeira 
Democracia e o povo, razão fundamental de sua existência, após duas décadas 
de ditadura política, tarda a ver assegurados os direitos fundamentais de suas 
crianças, adolescentes, jovens e idosos. Os primeiros como gênese de uma pátria, 
os últimos como o contingente populacional que deve deixar um legado para as 
futuras gerações. 

Os Movimentos Sociais que eclodiram na década de 80 foram fundamentais 
para gerar a Carta Magna Cidadã. Contudo, durante a existência de um pouco 
mais de duas décadas, persistiu a violação dos direitos básicos, a exclusão social, 
os desmandos políticos, a desigualdade social e o não cumprimento dos seus 
princípios elementares, resultando no status quo vigente: a ameaça de uma 
derrocada nacional pelo descumprimento dos preceitos constitucionais que 
insistem em ser diariamente desrespeitados por aqueles que têm o dever de fazer 
deste um país livre, justo e solidário.

Não nos falta um bom “texto-guia”, o que precisamos é pô-lo em prática. 
É, portanto, chegado o momento para a luta legal e não violenta, para a luta 
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legitimadora contra a exclusão social, que tem por antídoto a garantia da 
prioridade absoluta dos direitos fundamentais e de enxergar a Democracia como 
uma fórmula que venha proporcionar pujança, independente da classe social, 
cor da pele, religião, opção política e sexual. OU SEJA, a ocasião de levar essa 
Constituição a sério, na prática, é agora! 

Oxalá as mobilizações sociais ocorridas por todo o país, desde junho/2013, 
excluindo-se as atitudes violentas por parte de alguns arruaceiros, venham 
despertar na alma do povo brasileiro o seu verdadeiro papel de agentes 
transformadores da sociedade que todos queremos, a começar pelos juristas que 
tem a missão vanguardista não apenas em termos de técnica jurídica mas, como 
disse Friedrich Müller, também em termos sociais, do papel de criar e fortalecer uma 
consciência pública mais ampla referente à Constituição, à legalidade e a vigência 
(levada a sério) dos textos oficiais de normas, pois sobre eles pesa o ônus de cuidar 
da comunicação suficiente na ciência, na práxis e na política (jurídica), pois trata-
se de textos de normas. E o trabalho dos juristas nesta direção produzirá, passo a 
passo, a qualidade do Estado de Direito, mas é em grau igual um trabalho em prol 
da democracia. 

Por fim, destaque-se que o mais impactante conceito de democracia foi lem-
brado pelo poeta gaúcho brasileiro, Mário Quintana, quando disse: “Democracia 
é dar o mesmo início à todos”. Assim, só quando atingida esta meta, poder-se-á 
falar em verdadeira Democracia!
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Resumo

Nos termos do artigo 5º, §2º, da Constituição Federal Brasileira, os direitos 
e garantias enunciados na Constituição não excluem outros decorrentes dos 
tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Ou seja, não excluem os 
direitos humanos ratificados pelo Brasil por sua adesão aos tratados internacionais 
respectivos. Portanto, consequência lógico-teleológica é a hierarquia constitucional 
dos direitos humanos previstos nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, 
visto que se os direitos fundamentais (constitucionalizados) não excluem outros 
direitos decorrentes dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, ambos 
devem necessariamente ter o mesmo status normativo. Ademais, em termos de uma 
teoria geral da hierarquia normativa dos direitos humanos no Direito Nacional, no 
conflito entre direitos fundamentais e direitos humanos, não se deve adotar a regra 
tradicional pela qual lei posterior revoga lei anterior, devendo aplicar-se o princípio 
in dubio pro dignitate, consoante a lógica dos tratados de direitos humanos em geral.
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Abstract

According with article 5th, 2nd paragraph, of the Brazilian Federal Constitu-
tion, the rights and guarantees enumerated by the Constitution does not exclude 
others that derives from international treaties signed by Brazil. In other words, 
they do not exclude the human rights ratified by Brazil by its adherence to the 
respective international treaties. Therefore, a logical and teleological consequence 
is the constitutional hierarchy of the human rights enumerated in the international 
treaties ratified by Brazil, because if the fundamental (constitutional) rights does 
not exclude other rights that derive from the international treaties ratified by 
Brazil, both of them must have the same normative status. Furthermore, in terms 
of a general theory of normative hierarchy of the human rights in National Law, 
one does not adopt the traditional rule that states that posterior law revokes anterior 
law, being necessary to apply the in dubio pro dignitate principle, according with 
the logic of the human rights treaties in general.

Key words

Fundamental rights; Human rights; Normative hierarchy; Antinomies.

1. introdução

O presente artigo visa abordar a hierarquia normativa dos tratados 
internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico-constitucional 
brasileiro (em abordagem crítica acerca da nova posição do Supremo Tribunal 
Federal (brasileiro), que vê em tais tratados hierarquia supralegal, mas 
infraconstitucional dos mesmos, ao passo que se defende aqui a hierarquia 
constitucional dos referidos tratados).

Ato contínuo, visa-se esboçar uma teoria geral em prol da hierarquia 
constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos à luz da cláusula 
constitucional à luz da cláusula de abertura das constituições aos direitos 
humanos, bem como em prol de uma hierarquia constitucional flexível, não 
necessariamente derrogante de normas constitucionais internas sobre direitos 
fundamentais, com base no princípio in dúbio pro dignitate, consagrado nos 
tratados de direitos humanos em geral.
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2. da hierarquia constitucional dos tratados in-
ternacionais de direitos humanos. art. 5o, §2o, da 
constituição federal brasileira de 1988

Primeiramente, deve-se notar que, por força do disposto no art. 5o, inc. II, 
da CF/88, “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte” (grifo nosso). Da interpretação 
deste texto normativo constitucional obtém-se a norma segundo a qual não é 
taxativo o elenco de direitos fundamentais explicitado em nossos dispositivos 
constitucionais, sendo que os direitos enunciados nos tratados internacionais de 
direitos humanos também foram expressamente considerados por este enunciado 
normativo constitucional como direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros.

Com efeito, a partir do momento em que se estabeleceu que os direitos e 
garantias explicitados na Constituição não excluem outros decorrentes dos 
tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, então é evidente que dito 
dispositivo constitucional acolheu os direitos humanos destes tratados como 
direitos fundamentais do ordenamento jurídico-constitucional pátrio, razão pela 
qual, por uma questão de pura lógica, ditos direitos positivados nos tratados 
internacionais de direitos humanos, reconhecidos como direitos fundamentais, 
tem a si atribuída a mesma hierarquia normativa dos direitos fundamentais 
explicitados por nossa Constituição Federal. Ora, não faria sentido que alguns 
direitos fundamentais tivessem hierarquia constitucional e outros direitos 
igualmente fundamentais tivessem hierarquia infraconstitucional.

Nessa linha de raciocínio, é de se fazer uma severa crítica ao antigo 
entendimento jurisprudencial do STF, já sob a égide da Constituição Federal 
de 1988 (v.g., no julgamento do HC 72.131/RJ), anterior ao julgamento do RE 
466.343/SP e do HC 87.585/TO, o qual atribuía uma hierarquia puramente 
legal aos tratados internacionais (sem se atentar se eram ou não de direitos 
humanos), com base na conclusão majoritária do julgamento do RE 80.004, 
de 1977. Afinal, tratava-se de aplicação acrítica de um julgamento pautado na 
ordem constitucional pretérita, que não tinha um dispositivo do alcance do atual 
§2o do art. 5o de nossa Lei Fundamental. Façamos uma análise comparativa dos 
dispositivos análogos das Leis Fundamentais de 1967/69 e de 1988:
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Constituição de 1967/69 Constituição de 1988

Art. 153, §36. A especificação dos 
direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não exclui outros direitos 
e garantias decorrentes do regime e dos 
princípios que ela adota.

Art. 5o, §2o. Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. (grifos nossos)

Analisemos a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 80.004, em 
1977, pela qual, não obstante o voto do Ministro Eloy da Rocha, pela qual “ lei 
ordinária não pode revogar norma constante das mesmas Convenções”, prevaleceu 
a tese da revogabilidade da norma oriunda de tratados por tais normais legais 
posteriores, pelo princípio hermenêutico de resolução de antinomias aparentes 
segundo o qual lei posterior revoga lei anterior com ela incompatível.

Nesse sentido, segundo o Ministro Rodrigues Alckmin:

No Brasil, texto constitucional não existe que outorgue, aos 
tratados, predominância sobre as leis ulteriores, tornando-as 
inválidas se lhes forem contrárias. [...] o tratado internacional, 
pela sua natureza e por seus caracteres formais, é irredutível 
a um contrato. [...] Invoca-se, ainda, o chamado princípio do 
ato contrário: o tratado, estabelecido consoante determinado 
procedimento, não poderia cessar de produzir efeito senão 
mediante ab-rogação regular [...] o princípio não se mostra 
exato, notadamente na hipótese da denúncia, em que um Estado 
signatário tem competência para desfazer o que, isoladamente, não 
poderia fazer. [...] Mas a Constituição Federal não encerra norma 
que, na hierarquia das leis, outorgue, aos tratados, posição de 
proeminência, exigindo a prévia denúncia deles para que, só então, 
a legislação interna possa dispor em sentido contrário ao que neles 
se contenha. [...] ainda que se afirme que o legislador constituinte 
adotou a orientação monística [...] não decorre necessariamente, 
como princípio de direito positivo, que o tratado haja de ter 
predominância sobre o direito interno [...] Seria indispensável 
que a Constituição Federal – única apta a regular os limites 
em que se exerce o Poder Legislativo – o estabelecesse, pois, 
de seu teor, somente se conclui que os tratados, aprovados e 
promulgados, desde logo passam a integrar o direito interno. E 
não mais. [...] à falta de norma constitucional que estabeleça 
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restrição ao Poder Legislativo quanto à edição de leis internas 
contrárias a tratados, enquanto não forem estes denunciados, 
princípios de escolas não justificam, na ordem positiva, o 
primado pretendido. Nem há alegar que ocorre descumprimento 
de Tratado, na órbita internacional. A argüição, como visto, não 
se reflete na ordem jurídica interna [...] Aquela circunstância é 
insuficiente para estabelecê-la. Assim, como concluiu o eminente 
Ministro Cordeiro Guerra, na contradição entre o tratado anterior 
e a lei interna posterior, tenho como certa a validade desta [...] 
Conheço do recurso e lhe dou provimento. (grifos nossos)

Linha argumentativa complementar foi fornecida pelo Ministro Cordeiro 
Guerra:

Incorporada a Convenção de Genebra ao Direito interno Brasileiro 
[...] não lhe dou o efeito de impedir o livre exercício da soberania 
nacional, isto é, de obstar a elaboração legislativa interna, 
ainda que modificando ou alterando o texto da Convenção 
vigente entre nós. [...] Como Abroaldo Mesquita da Costa e 
Filadelfo Azevedo, penso que a promulgação dá ao tratado força de 
lei, mas deles divergindo, não lhe deu força constitucional. Assim 
entendendo, acolho os ensinamentos de Francisco Campos: [...] 
mau grado [sic] a primazia do Direito Internacional em relação ao 
Direito Interno, em caso de conflito entre um e outro direito, 
a Justiça está vinculada à observância da lei interna pois é 
órgão de uma ordem jurídica que lhe prescreve a obrigação de 
aplicar as normas editadas na conformidade do direito próprio 
ao sistema estatal a que pertence [...] o direito internacional 
e o direito interno constituem duas ordens jurídicas distintas e 
independentes, a cujas normas não são comuns nem a motivação 
da sua validade, nem os destinatários dos seus mandamentos 
[...] o direito interno, ainda no caso de haver sido editado 
em violação do direito internacional não deixa de vincular 
assim os indivíduos sujeitos à incidência das suas normas [...] 
a recepção do direito internacional no quadro do direito interno 
não significa que o Corpo Legislativo fique impedido de editar 
novas leis contrárias ao disposto nos tratados. O único efeito de 
recepção do direito internacional no quadro do direito interno 
é de dar força de lei às normas jurídicas assim incorporadas à 
legislação. [...] Os casos de conflito entre duas disposições – uma 
de direito interno e outra de direito internacional – se resolverão, 
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portanto, pela mesma regra geral destinada a solucionar o conflito 
entre as leis: lex posterior derrogat lex priori [...] A conseqüência 
da violação do tratado pela legislação do Estado que o celebrou 
e ratificou será de direito internacional e não de direito interno 
[...]’ [Segundo Lélio Candiota de Campos:] ‘[...] ao aprovar 
tratados, o Senado pratica função legislativa [...] razão porque, se 
o tratado discrepa do direito interno, este deve ser posto de lado 
[...] Os tratados, porém, não ficam situados em plano superior 
aos atos do Congresso, sendo tidos como iguais a estes. 
Por isso, o Congresso pode, posteriormente, legislar de modo 
diverso [...] Nossa Constituição não contém norma expressa de 
predominância do direito internacional, como a francesa [...] isso 
só a própria Constituição poderia estabelecer’ [...] a Constituição 
Federal defere ao Supremo Tribunal Federal competência para 
declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei, em pé de 
igualdade, sem dar ao tratado internacional forma superior à 
da lei, art. 119, III, b [...] Argumenta-se que a denúncia é o meio 
próprio de revogar um tratado internacional. Sim, no campo do 
direito internacional, não porém, no campo do direito interno. 
Quando muito, poderá, face à derrogação do tratado por lei federal 
posterior, ensejar reclamação de uma outra parte contratante 
perante o governo, sem contudo afetar as questões de direito 
interno. Fosse a denúncia internacional o único meio de nulificar 
um tratado, e não se compreenderia pudesse o Supremo Tribunal 
Federal negar-lhe validade por vício de inconstitucionalidade. [...] 
Concluindo, tenho por válido e vigente o Dl. 427/69 [...].

Por fim, cite-se a tese do Ministro Leitão de Abreu (um tanto contraditória, 
a despeito do esforço argumentativo que empreende em seu favor):

[…] [Segundo Hans Kelsen] ‘O direito internacional – sublinha 
– quer a sua transformação em direito nacional somente quando a 
necessidade disso é estabelecida pela Constituição do Estado. Se a 
constituição silencia sobre esse ponto – como às vezes acontece – os 
tribunais do Estado possuem competência para aplicar diretamente 
direito internacional, especialmente tratados concluídos de acordo 
com a constituição pelo seu próprio governo com os governos de 
outros Estados. [...] a conclusão é que aos tribunais cumpre ter 
como obrigatórias, no direito interno, sem intermediação de lei 
que haja produzido o conteúdo dos tratados e convenções [...] 
Não só silencia a nossa ordem constitucional sobre a necessidade, 
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para isso, de dupla manifestação do Congresso, como não se 
colhe desses pactos internacionais haverem eles estabelecido tal 
exigência. [...] Dentro da orientação, a que me filio, de que os 
tratados-lei incidem diretamente [...] não se suscita dificuldade 
quanto à sua eficácia de afastar a aplicação do direito nacional, 
naquilo em que com elas [normas] incompatível. Reconhece-se, 
neste particular, sem vacilações, que os tratados-leis quebram o 
direito local, quer se considerados a ele equiparados, em termos 
hierárquicos, quer a fortiori, se a ele, sob esse aspecto, reputados 
superiores. [...] Embora figurem, nessa prescrição [art. 119, III, 
b], como sujeitos à censura de constitucionalidade, tanto o 
tratado como a lei federal, não quer isso dizer que lei e tratado 
possuam o mesmo status. Hierarquicamente, ambos, tratado 
e lei, se situam abaixo da Constituição, sem que isso signifique 
a equiparação do tratado à lei, que guardam, cada qual, os 
seus caracteres específicos [...] a suplantação do tratado por 
lei posterior exigiria norma constitucional, que atribuísse à lei 
essa eficácia. Dotados ambos, pois, de eficácia formal própria, sem 
que, na falta de habilitação constitucional para isso, a de um possa 
prevalecer sobre a de outro, não posso aderir, com a reverência que 
merecem às opiniões em contrário, à tese de que a lei, em nossa 
ordem jurídica, revoga o tratado [...] em nosso direito positivo, onde 
não vislumbro norma constitucional que haja consagrado, em sua 
plenitude, quanto às relações de incompatibilidade entre tratado e 
lei, o princípio ‘lex posterior derogat priori’ [...] A questão, para 
mim, todavia, não se encerra com a anuência à opinião de que 
a lei não revoga o tratado, porquanto importa saber, ainda, se 
a lei, não revogado este, se desposa, para os tribunais, de toda 
a eficácia. [...] ‘Os tribunais – doutrina, ainda, Kelsen – ‘podem 
ser autorizados a recusar aplicação a leis ou mesmo anular leis, 
quando em conflito com um tratado internacional ou uma norma 
de direito internacional. [...] Como autorização dessa natureza, 
segundo entendo, não figura em nosso direito positivo, pois que a 
Constituição não atribui ao judiciário competência, seja para 
negar aplicação a leis que contradigam tratado internacional, 
seja para anular, no mesmo caso, tais leis, a conseqüência, que 
me parece inevitável, é que os tribunais estão obrigados, na falta 
de título jurídico para proceder de outro modo, a aplicar as 
leis incriminadas de incompatibilidade com tratado. Não se 
diga que isso equivale a admitir que a lei posterior ao tratado e com 
ele incompatível reveste eficácia revogatória deste [...] Conquanto 
não revogado pela lei, que o contradiga, a incidência das normas 
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jurídicas constantes do tratado é obstada pela aplicação, que os 
tribunais são obrigados a fazer, das normas legais com aqueles 
conflitantes. Logo, a lei posterior, em tal caso, não revoga, em 
sentido técnico, o tratado, senão lhe afasta a aplicação. [...] a lei 
não o revoga, mas simplesmente afasta, enquanto em vigor, as 
normas do tratado com ela incompatíveis, voltará ele a aplicar-
se, se revogada a lei que impediu a aplicação das prescrições 
nele consubstanciadas [...] Peço venia [...] para conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento.

De forma sintética, a fala do Ministro Carlos Thompson Flores, segundo 
a qual:

[...] somente se a Constituição o autorizasse, gozaria o Tratado de 
tal prerrogativa. Não o fez, porém, nem expressa, nem de forma 
tal, que proporcionasse revelar preeminência. O simples fato de 
atribuir a Constituição a celebração dos Tratados e Convenções 
[...] não se faz bastante. E disposições outras inexistem, nem o 
sistema comporta a predominância do Tratado sobre a lei. [...] lei e 
Tratado se equivalem, podendo um derrogar o outro.

Ora, enquanto o art. 153, §36, da Constituição de 1967/69 falava que os 
direitos e garantias daquela Constituição não excluíam outros decorrentes dos 
princípios e do regime nela estatuídos, o atual §2o do art. 5o estabelece, além desta 
mesma afirmação, que os direitos e garantias enunciados nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja 
parte. Esta é uma diferença fundamental entre os dois textos normativos referentes 
à matéria, razão pela qual não se pode simplesmente aplicar o resultado majoritário 
do julgamento do RE 80.004 à atual ordem constitucional, tendo em vista que isto 
configura o que Luís Roberto Barroso corretamente chama de interpretação 
retrospectiva do Direito, ou seja, aquela que visa atribuir ao novo texto normativo 
o mesmo significado do texto normativo pretérito, como se nenhuma alteração 
tivesse ocorrido (BARROSO, 2006, pp. 69-71)3 – e a alteração na redação é 

3 Nas palavras do autor:
 É preciso atentar, aqui, que, embora o texto da norma recepcionada permaneça o mesmo, 

poderá ela merecer leitura e interpretação diversas, quando o novo ordenamento esteja 
pautado por princípios e fins distintos do anterior. [...] Atente-se para a lição mais 
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evidente e foi sublinhada: a Constituição atual fala em tratados internacionais e a 
Constituição pretérita não os mencionava; e os tratados internacionais mencionados 
evidentemente só podem ser os de direitos humanos, pois são os únicos que se 
coadunam com os direitos e garantias explicitados pela Constituição, que são os 
direitos fundamentais – cuja única diferença em relação aos direitos humanos 
é topográfica, ou seja, enquanto os direitos fundamentais estão explicitados na 
Constituição, os direitos humanos estão explicitados em tratados internacionais, 
como reconhece a doutrina especializada (cf., v.g., SARLET, 2006, pp. 35-36).

Isso, por si só, torna constitucionalmente inadequada a aplicação da conclusão 
do julgamento do RE 80.004 em face da nova ordem constitucional – mesmo 
porque aquele julgado versava sobre a Convenção de Genebra sobre Títulos de 
Crédito, não sobre Direitos Humanos. Não foi outra a posição (vencida) do 
Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento do HC 79.785, segundo o qual 
“parificar às leis ordinárias os tratados a que alude o art. 5o, §2o, da Constituição, 
seria esvaziar de muito do seu sentido útil à inovação”, o qual “traduziu uma 
abertura significativa ao movimento de internacionalização dos direitos humanos”.

É forte a doutrina a este respeito. Confira-se, a respeito, as lições de Flávia 
Piovesan:

Ora, ao prescrever que ‘os direitos e garantias expressos na 
Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos tratados 
internacionais’, a contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir, 
no catálogo de direitos constitucionalmente protegidos, os 
direitos enunciados nos tratados internacionais em que o Brasil 
seja parte. Esse processo de inclusão implica a incorporação pelo 
Texto Constitucional de tais direitos. (...)

[...]

Ao efetuar a incorporação, a Carta atribui aos direitos internacionais 
uma natureza especial e diferenciada, qual seja, a natureza de 

relevante: as normas legais têm de ser reinterpretadas em face da nova constituição, não 
se lhes aplicando, automática e acriticamente, a jurisprudência forjada no regime anterior. 
Deve-se rejeitar uma das patologias crônicas da hermenêutica constitucional brasileira, 
que é a interpretação retrospectiva, pela qual se procura interpretar o texto novo de 
maneira a que ele não inove nada, mas, ao revés, fique tão parecido quanto possível com o 
antigo (grifos nossos).
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norma constitucional. Os direitos enunciados nos tratados de 
direitos humanos de que o Brasil é parte integram, portanto, o 
elenco dos direitos constitucionalmente protegidos. (...) Em favor 
da hierarquia constitucional dos direitos enunciados em tratados 
internacionais, outro argumento se acrescenta: a natureza 
materialmente constitucional dos direitos fundamentais. (...) 
A Constituição assume expressamente o conteúdo constitucional 
dos direitos constantes dos tratados internacionais dos quais o 
Brasil é parte. Ainda que esses direitos não sejam enunciados sob 
a forma de normas constitucionais, mas sob a forma de tratados 
internacionais, a Carta lhes confere o valor jurídico de norma 
constitucional, já que preenchem e complementam o catálogo de 
direitos fundamentais previsto pelo Texto Constitucional.

[...]

Os direitos internacionais integrariam, assim, o chamado ‘bloco de 
constitucionalidade’, densificando a regra constitucional positivada 
no §2o do at. 5o, caracterizada como cláusula constitucional aberta. 
(...) A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em 
tratados internacionais de que o Brasil é parte, conferindo-lhes 
natureza de norma constitucional. Isto é, os direitos constantes nos 
tratados internacionais integram e complementam o catálogo de 
direitos constitucionalmente previsto, o que justifica estender 
a esses direitos o regime constitucional conferido aos demais 
direitos e garantias fundamentais. (PIOVESAN, 2006, pp. 52, 
54-55 e 58 – grifos nossos)

No mesmo sentido, ensina Ingo Wolfgang Sarlet:

Direitos fundamentais em sentido material, são aqueles que, 
apesar de se encontrarem fora do catálogo, por seu conteúdo 
e por sua importância podem ser equiparados aos direitos 
formalmente (e materialmente) constitucionais. [...] Na 
realidade, parece viável concluir que os direitos materialmente 
fundamentais oriundos das regras internacionais – embora não 
tenham sido formalmente consagrados no texto da Constituição – 
se aglutinam à Constituição material e, por esta razão, acabam 
tendo status equivalente. Caso contrário, a regra do art. 5o, §2o, 
também neste ponto, teria o seu sentido parcialmente desvirtuado. 
Não fosse assim, virtualmente não haveria diferença (ao 
menos sob o aspecto da hierarquia das normas) entre qualquer 
outra regra de direito internacional incorporada ao direito 
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nacional e os direitos fundamentais do homem consagrados 
nos textos internacionais. [...] Certamente não é este o sentido 
que o Constituinte quis atribuir ao art. 5o, §2o, de nossa Carta 
ao nele referir expressamente os tratados internacionais. [...] 
verifica-se que a tese da equiparação (por força do disposto no 
art. 5o, §2o, da CF) entre os direitos fundamentais localizados 
em tratados internacionais e os com sede na Constituição formal 
é a que mais se harmoniza com a especial dignidade jurídica 
e axiológica dos direitos fundamentais na ordem jurídica 
interna e internacional, constituindo, ademais, pressuposto 
indispensável à construção e consolidação de um autêntico direito 
constitucional internacional dos direitos humanos resultado 
da interpenetração cada vez maior entre os direitos fundamentais 
constitucionais e os direitos humanos dos instrumentos jurídicos 
internacionais. No mínimo, contudo, para preservar sua condição 
específica de direitos materialmente fundamentais e não remete-
los a um plano idêntico às leis ordinárias. (SARLET, 2006, pp. 95, 
145-146 – grifos nossos)

Nesse sentido, merece crítica também a atual posição do Supremo Tribunal 
Federal que, apesar de configurar um progresso em relação à anterior ao atribuir 
aos tratados internacionais de direitos humanos a hierarquia supralegal (mas 
infraconstitucional), de sorte a afastar a incidência da regra hermenêutica segundo 
a qual lei posterior derroga a anterior naquilo que for incompatível (pois uma lei 
não teria como derrogar uma norma de hierarquia supralegal), essa nova posição 
é constitucionalmente inadequada, por não se atentar à força normativa do §2o do 
art. 5o da CF/88 (consoante supra explicitado), assim como causa uma enorme 
perplexidade, senão vejamos a partir da fundamentação do voto do Ministro 
Gilmar Ferreira Mendes, baluarte desta nova concepção majoritária de nossa 
Suprema Corte, em seu voto no RE 466.343/SP:

Afirmou o Ministro Gilmar Mendes que, sobre a tese da hierarquia 
constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, apesar de seus 
defensores afirmarem que o §2o do art. 5o estaria a atribuir a esses diplomas 
internacionais a hierarquia de norma constitucional, com eventuais conflitos 
resolvidos pela aplicação da norma mais favorável à vítima (com a superação 
da disputa entre monismo e dualismo nesta seara), donde o Direito Interno 
e o Direito Internacional estariam em constante interação na realização do 
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propósito convergente e comum de proteção dos direitos e interesses do ser 
humano, entendeu o Ministro que lhe parece que a discussão em torno do 
status constitucional dos tratados de direitos humanos teria sido “de certa forma, 
esvaziada pela promulgação da Emenda Constitucional no 45/2004, a Reforma 
do Judiciário (...) a qual trouxe como um de seus estandartes a incorporação do 
§3o do art. 5o” que, para ele, tratar-se-ia “de uma declaração eloquente de que 
os tratados já ratificados pelo Brasil, anteriormente à mudança constitucional, e 
não submetidos ao processo legislativo especial de aprovação no Congresso Nacional, 
não podem ser comparados às normas constitucionais”, embora, para o Ministro, 
não se possa negar, por outro lado, “que a reforma também acabou por ressaltar 
o caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados 
de reciprocidade entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no 
ordenamento jurídico” em razão dos aspectos sociológico-econômico e ideal-moral 
dos mesmos, donde “a mudança constitucional ao menos acena para a insuficiência 
da tese da legalidade ordinária dos tratados e convenções internacionais já ratificados 
pelo Brasil”, ante a “tendência contemporânea do constitucionalismo mundial de 
prestigiar as normas internacionais destinadas à proteção do ser humano”, motivo 
pelo qual “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvidas, 
tem de ser revisitada criticamente (...)” (grifos e destaques).

Assim, para o Ministro Gilmar Ferreira Mendes (e para a atual maioria da 
Suprema Corte no julgamento do RE 466.343-1):

parece mais consistente a interpretação que atribui a característica 
de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos 
[...] infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em 
relação aos demais atos normativos internacionais, também seriam 
dotados de um atributo de supralegalidade [no sentido de que] 
os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar 
a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial 
reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação 
ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do 
sistema de proteção dos direitos da pessoa humana [...] Portanto, 
diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais 
que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil 
entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por 
meio de procedimento de ratificação previsto na Constituição, 
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tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer 
disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante”, 
razão pela qual “a previsão constitucional da prisão civil do 
depositário infiel (art. 5o, inciso LXVII) não foi revogada [...] 
mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante 
desses tratados em relação à legislação infraconstitucional 
que disciplina a matéria”, pois “Tendo em vista o caráter 
supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação 
infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também 
tem sua eficácia paralisada. [...] Enfim, desde a ratificação [...] 
não há base legal para aplicação da parte final do art. 5o, 
inciso LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil do 
depositário infiel [...] (grifos e destaques nossos)

Em suma, entende a posição majoritária do STF que o §3o do art. 5o da 
CF/88 teria sido uma “declaração eloquente” de que os tratados de direitos 
humanos anteriormente ratificados teriam hierarquia infraconstitucional e que, 
considerando que a atribuição de hierarquia legal a ditos tratados implicaria na 
subestima de seu valor, teriam eles hierarquia supralegal, a qual paralisaria a 
eficácia jurídica das previsões legais de prisão do depositário infiel.

Ocorre que a primeira premissa é equivocada e a segunda causa perplexidade, 
senão vejamos:

Sobre a primeira premissa: o §3o do art. 5o da CF/88, introduzido pela 
EC 45/2004, é de se notar que há uma absoluta ausência de relação entre os 
§§2o e 3o do art. 5o da CF/88 acerca da natureza constitucional dos tratados 
ratificados anteriormente. Consoante a doutrina especializada supra transcrita, 
a interpretação sistemático-teleológica destes dispositivos constitucionais 
leva à conclusão segundo a qual os tratados incorporados pelo rito do §2o do 
art. 5o tem hierarquia constitucional, embora sejam apenas materialmente 
constitucionais, ou seja, não façam parte do texto constitucional positivo, mas do 
bloco de constitucionalidade do ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, 
possuindo, todavia, a mesma hierarquia normativo-constitucional das normas 
formalmente constitucionais. Por sua vez, o citado §3o serviria apenas para dar 
um status formalmente constitucional às normas concessivas de direitos humanos 
dos tratados internacionais respectivos, atribuindo-lhes o caráter de normas 
material e formalmente constitucionais. Contudo, nada há no §3o que induza à 
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descabida conclusão de que os tratados incorporados sob o rito do §2o não teriam 
hierarquia constitucional pela mera diferença de rito.

Nesse sentido, muito mais coerente é a tese de André Ramos Tavares (citada 
pelo voto do Ministro Celso de Mello no HC 87.585/TO, que adotou, vencido, 
a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos), 
segundo a qual o §3o ensejou a recepção dos tratados anteriormente ratificados 
como hierarquicamente constitucionais. Ora, é exatamente o mesmo caso 
do nosso Código Tributário Nacional! Como se sabe, a Constituição de 1988 
exigiu lei complementar para disciplinar a codificação tributária, ao passo que o 
atual CTN é um decreto-lei, ou seja, uma lei ordinária (ou melhor, um diploma 
normativo de mesmo nível da lei ordinária). Contudo, entendeu a doutrina e 
a jurisprudência que o referido decreto-lei ordinário foi recepcionado como lei 
complementar. Ora, por um imperativo de coerência, a partir do momento em 
que o rito especial da lei complementar não impediu a recepção do decreto-
lei tributário como Código Tributário Nacional sob a égide da Constituição de 
1988, então não se pode dizer que o rito especial do §3o do art. 5o, introduzido 
pela EC 45/2004, impediria a recepção dos tratados de direitos humanos 
anteriormente ratificados com a hierarquia de normas constitucionais.

Acerca da segunda premissa, a perplexidade da posição majoritária do 
STF decorre do seguinte: como se pode concluir que uma norma de hierarquia 
supralegal, mas infraconstitucional, possa paralisar a eficácia de leis quando a 
norma constitucional, superior à supralegal, autoriza esta eficácia? Ora, a partir do 
momento em que o art. 5o, inc. LXVII, da CF/88 autoriza a prisão do depositário 
infiel, então, para que não tenhamos a pirâmide normativa (kelseniana) destruída, 
a única forma de se concluir que não seria possível a prisão do depositário infiel 
é mediante a existência de uma norma de hierarquia igualmente constitucional 
posterior que proíba tal providência. Aqui o intérprete pode adotar uma entre 
duas correntes: o de que a norma constitucional posterior revoga a anterior com ela 
incompatível4 ou então (o que parece mais acertado) que, no conflito entre norma 
constitucional e norma oriunda de tratado internacional de direitos humanos, 
há de prevalecer a norma mais favorável à pessoa humana, ante a teleologia 

4 Consoante o princípio hermenêutico de que lei posterior derroga anterior com ela incompatível.



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 01  353

dos direitos humanos/fundamentais, que visam garantir à pessoa humana os 
direitos fundamentais à sua vida digna, consoante o princípio da dignidade da 
pessoa humana, fundamento maior de nossa ordem constitucional, inclusive 
(interpretação pro homine, segundo a qual a interpretação normativa deve ser 
feita sempre em prol da proteção dada aos indivíduos – cf., v.g., RAMOS, 2005, 
p. 96). De uma forma ou de outra, teremos a proibição da prisão do depositário 
infiel de forma coerente com a pirâmide normativa relativa à hierarquia das 
normas.

Em defesa desta segunda corrente (prevalência da norma mais favorável à 
pessoa humana), vejamos a lição de Flávia Piovesan:

Observe-se que, se a situação fosse inversa – se a norma 
constitucional fosse mais benéfica que a normatividade 
internacional –, aplicar-se-ia a norma constitucional, muito 
embora os aludidos tratados tivessem hierarquia constitucional 
e houvessem sido ratificados após o advento da Constituição. 
Vale dizer, as próprias regras interpretativas dos tratados 
internacionais de proteção aos direitos humanos apontam nessa 
direção quando afirmam que os tratados internacionais só se 
aplicam se ampliarem e estenderem o alcance da proteção 
nacional dos direitos humanos. (PIOVESAN, 2006, p. 102 – 
grifos nossos)

No mesmo sentido é a lição de Ingo W. Sarlet, que aplica o princípio do in 
dubio pro dignitate para o caso (SARLET, 2006, p. 147).

Assim, tem-se que: (i) diante da hierarquia constitucional dos tratados 
internacionais de direitos humanos; (ii) diante do Pacto de San Jose da Costa 
Rica (tratado internacional de direitos humanos que é) ter permitido apenas a 
prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia, vedando assim a prisão 
civil do depositário infiel; (iii) diante do princípio do in dubio pro dignitate 
aplicável aos conflitos entre norma constitucional e tratado internacional de 
direitos humanos, conclui-se que a prisão civil do depositário infiel não é 
juridicamente possível no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, 
sendo portanto inconstitucionais as autorizações legais existentes hoje 
no ordenamento jurídico brasileiro (que, para a posição majoritária no 
STF no julgamento da ADI n.o 2, que incorretamente não acolheu a tese da 
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inconstitucionalidade superveniente exposta com louvor no voto vencido do 
Ministro Sepúlveda Pertence5, teria ensejado a não-recepção de ditas legislações, 
com a respectiva revogação das mesmas pela norma constitucional superveniente, 
debate este irrelevante para o deslinde deste caso concreto).

Dessa forma, temos por caracterizada a hierarquia constitucional dos tratados 
internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico-constitucional 
brasileiro, à luz do disposto no artigo 5º, §2º, da Constituição Federal.

3. esboço de uma teoria geral da hierarquia consti-
tucional flexível dos tratados internacionais de 
direitos humanos

As Constituições nacionais em geral consagraram alguma espécie de cláusula 
de abertura da ordem constitucional aos direitos humanos positivados nos tratados 
internacionais ratificados pelos respectivos países. Quanto a estes, as considerações 
supra podem ser tomadas, por analogia, para fornecer subsídios argumentativo-

5 Pois, realmente, data maxima venia, não faz sentido o não-reconhecimento da 
inconstitucionalidade superveniente sob o argumento de que o legislador não teria como 
saber que estaria a violar a Constituição posterior (posição da linha majoritária), pois, como 
bem destacado pelo Ministro Sepúlveda Pertence em seu voto vencido na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 2 (ADI 02), a inconstitucionalidade é um estado de coisas que 
independe de vontade legislativa, mas de mera incompatibilidade vertical, donde irrelevante 
o legislador não saber que estaria a violar a Constituição futura (sendo que, acrescento, esta 
posição não menoscaba a supremacia da norma constitucional pelo fato de lei posterior, 
infraconstitucional, revogar lei anterior com ela incompatível, mas não haver tal revogação 
pela norma constitucional, pois esta última continuará tendo supremacia, mas da forma 
correta, consonante a sua natureza hierárquico-vertical: ela prevalecerá sobre a norma 
infraconstitucional anterior mediante a invalidação desta, ao invés de sua revogação, que só é 
admissível por normas de mesma hierarquia). Lembre-se, ainda, que esta postura do Supremo 
acabou acarretando uma grave consequência prática por muitos anos, na medida em que se 
deixou de simplesmente retirar a lei do mundo jurídico por não se admitir ação direta de 
inconstitucionalidade contra normas tidas como não-recepcionadas, o que fazia com que 
milhares de recursos extraordinários fossem remetidos a nossa Suprema Corte sobre temas 
que poderiam ser resolvidos em um único caso. Ainda que a regulamentação legal acerca da 
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) pareça ter resolvido o tema 
(embora a Lei 9.882/1999 tenha menoscabado a ADPF pelo fato de considerá-la como remédio 
meramente subsidiário à ADI e não remédio autônomo que é, destinado especificamente 
aos preceitos fundamentais da Constituição – o que faria com que a ADI restasse como 
subsidiária, para os casos não-relativos a preceitos fundamentais), isso não afasta a correção 
da posição aqui defendida.
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constitucionais em prol da hierarquia constitucional dos tratados de direitos 
humanos na ordem jurídica interna. Sem falar nas ordens constitucionais que 
expressamente destacam a hierarquia constitucional dos tratados de direitos 
humanos, como o artigo 75, n.º 22, da Constituição Argentina.

Contudo, o que pretendemos aqui é defender o esboço de uma teoria geral em 
prol da hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, 
embora uma hierarquia flexível, com base no princípio do in dubio pro dignitate, 
pautado na teleologia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.

Com efeito, considerando que os direitos fundamentais e os direitos humanos 
têm, axiologicamente, a mesma finalidade (teleologia), a saber, proteger a pessoa 
humana contra despotismos estatais, a retórica das cláusulas constitucionais 
de abertura, segundo as quais os direitos constitucionalmente consagrados não 
excluem outros decorrentes (entre outras fontes) dos tratados internacionais de 
direitos humanos ratificados/firmados pelo país, pode ser considerada como uma 
norma constitucional implícita, imanente a qualquer Estado (que se pretenda) 
Democrático de Direito, salvo cláusula constitucional expressa decorrente do 
Poder Constituinte Originário (pois emendas constitucionais poderiam ser 
entendidas como inconstitucionais, por restringirem arbitrariamente a proteção 
dos direitos humanos apenas àqueles positivados como direitos fundamentais, 
sob a forma constitucional).

A máxima kelseniana, segundo a qual aquilo que não é expressamente 
proibido tem-se por permitido (KELSEN, 1999, p. 18), pode ser ressignificada 
da seguinte forma. Kelsen claramente a imaginou, na ótica do Direito Privado à 
luz do princípio da legalidade lata, no sentido de que o que não é expressamente 
proibido tem-se por faticamente permitido. Ou seja, imaginou-a à luz das normas 
prescritivas de conduta: toda aquela ação que não for expressamente proibida tem-
se por implicitamente permitida, à luz de um direito geral de liberdade, permissivo 
de se fazer tudo aquilo que se queira, desde que não se prejudique ninguém e 
desde que inexista restrição condizente com os princípios da proporcionalidade, 
da razoabilidade e da não-ofensividade a tal conduta. Assim, tal máxima pode 
ser ressignificada no sentido de que aquilo que não é expressamente proibido 
tem-se por juridicamente possível. O Superior Tribunal de Justiça (brasileiro) 
parece adotar tal linha, ao proclamar, em sua jurisprudência pacífica, que um 
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pedido só é juridicamente impossível se houver proibição explícita, donde entender 
que um pedido é juridicamente possível (embora possa ser improcedente no mérito 
respectivo) sempre que inexista proibição normativa expressa e não apenas 
quando haja permissivo legal expresso6.

Isso tem relevância para corroborar a tese aqui defendida, de uma cláusula 
constitucional implícita de abertura dos direitos fundamentais aos direitos 
humanos positivados em tratados internacionais ratificados/firmados pelos 
países, salvo se houver proibição constitucional expressa (e originária) que isto 
impeça. Ora, não havendo uma tal restrição constitucional expressa, tem-se que 
a lógica protetiva dos direitos humanos inerente a qualquer Estado Democrático 
de Direito demanda por uma tal compreensão.

4. conclusões

A hierarquia normativa dos tratados internacionais de direitos humanos é 
tema de recorrente polêmica na doutrina constitucional. Sobre o tema, parece-
nos que a tese da hierarquia constitucional é a que melhor se compatibiliza tanto 
com Constituições que expressamente afirmam que os direitos fundamentais 
(constitucionalizados) não excluem os direitos humanos (positivados em tratados 
internacionais), quanto com Constituições que nada dispõem expressamente 
sobre o tema, seja afirmando, seja rejeitando tal receptividade constitucional.

Sobre o tema das antinomias entre direitos fundamentais (constitucionali-
zados) e direitos humanos (positivados em tratados), ao invés da tese pautada 
no critério temporal (norma posterior revoga anterior com ela incompatível), 
parece-nos muito mais coerente a tese pautada no princípio in dubio pro dignitate, 
pela qual não ocorre tecnicamente revogação (tácita) mas aplica-se a norma que 
melhor proteja a pessoa humana, visto ser a lógica condizente com a teleologia 
protetiva tanto dos direitos fundamentais quanto dos direitos humanos, quanto 

6 Cf., v.g., STJ, REsp 827.962/RS, DJe de 08/08/2011; MS n.º 14.050/DF, DJe de 21/05/2010; 
REsp 782.601/RS, DJe de 15/12/2009; AR 3.387/RS, DJe de 01/03/2010; MS 1.317/DF, 
DJe de 29/06/2009; AgRg no REsp 853.234/RJ, DJe de 19/12/2008; REsp 820.475/RJ, DJe 
de 06/10/2008; AgRg no REsp 863.073/RS, DJe de 24/03/2008; REsp 797.387/MG, DJ de 
16/08/2007, p. 289; MS 11.513/DF, DJ de 07/05/2007, p. 274; RMS 13.684/DF, DJ de 
25/02/2002, p. 406; REsp 220.983/SP, DJ de 25/09/2000, p. 72.
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por ser a lógica positiva nos tratados internacionais de direitos humanos em 
geral, ao aduzirem que nada do que neles consta deve ser interpretado como 
restringindo os direitos garantidos pela ordem jurídica interna a seus cidadãos.
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a igualdade nas relações privadas: 
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ordenamento jurídico brasileiro
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Resumo

O presente artigo tem por objetivo precípuo realizar minucioso e 
pormenorizado estudo acerca da temática da eficácia dos direitos fundamentais 
nas relações jurídicas privadas, especificamente, da eficácia do direito fundamental 
à igualdade no âmbito das relações jurídicas privadas de natureza contratual, 
com o intuito de analisar de que maneira o direito europeu pode contribuir para 
o desenvolvimento dos debates existentes, na tentativa de encontrar proposições 
adequadas e capazes de conciliar a necessidade de promoção da igualdade e de 
combate às práticas discriminatórias e, ao mesmo tempo, garantir a proteção da 
autonomia privada e liberdade contratual, corolários do direito fundamental ao 
livre desenvolvimento da personalidade.

Palavras-chave

Direitos fundamentais; Direito europeu; Autonomia privada; Liberdade de 
contratação; Relações contratuais; Igualdade. 

Resumen

El artículo tiene como objetivo principal realizar un estudio exhaustivo y 
detallado sobre el tema de la efectividad de los derechos fundamentales en las 
relaciones jurídicas privadas, en especial, la efectividad del derecho fundamental 
a la igualdad en las relaciones jurídicas privadas contractuales, con el fin hacer 

1 Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor na 
Faculdade de Direito Novos Horizontes

2 Doutor em Direito. Professor Adjunto na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 
no Programa de Mestrado em Direito Empresarial da Faculdade de Direito Milton Campos.
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un análisis de lo contributo del derecho europeo al desarrollo de los debates 
existentes en un intento de encontrar propuestas adecuadas y capaces de conciliar 
la necesidad de promover la igualdad y combatir las prácticas discriminatorias 
y, al mismo tiempo asegurar la protección de la autonomía privada y la libertad 
de contratación, esencias del derecho fundamental a la libre desarrollo de la 
personalidade. 

Palabras clave

Derechos fundamentales; Derecho europeo; Autonomía privada; Libertad de 
contratación; Relaciones contractuales; Igualdad. 

1. introdução

A discriminação é, para além de jurídico, um fenômeno social, que se 
manifesta em todo tecido social, não se restringindo às relações jurídicas entre 
indivíduos e os poderes públicos. Caracteriza-se como uma prática sistemática e 
generalizada, pauta de conduta social implícita, decorrente, em muitas vezes, de 
estereótipos culturalmente arraigados, razão pela qual o combate à discriminação 
se faz necessário em todas as espécies de relações jurídicas, em nome da máxima 
eficácia do direito fundamental à igualdade.

Nesse contexto, analisar a extensão da eficácia do direito fundamental à 
igualdade assume extrema importância e requer de todos especial atenção, 
impondo a necessidade de se realizar detido e acurado estudo sobre a eficácia 
do direito à igualdade nas relações jurídicas entre particulares, principalmente 
ao se considerar que, ao mesmo tempo em que é necessário conferir a máxima 
efetividade deste direito fundamental nas relações jurídicas privadas, é 
indispensável também assegurar a autonomia privada, a liberdade contratual e o 
direito ao livre desenvolvimento da personalidade. 

O presente artigo, portanto, tem o objetivo de realizar minucioso e 
pormenorizado estudo acerca da eficácia do direito fundamental à igualdade no 
âmbito das relações jurídicas privadas contratuais, com o intuito de analisar de 
que forma o direito comunitário europeu pode contribuir para a compreensão 
dos debates existentes, na tentativa de encontrar proposições adequadas e capazes 
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de conciliar a necessidade de promoção da igualdade e de combate às práticas 
discriminatórias e, ao mesmo tempo, garantir a proteção da autonomia privada e 
liberdade contratual,3 corolários do direito fundamental ao livre desenvolvimento 
da personalidade.  

O cerne da questão da eficácia do direito fundamental à igualdade nas 
relações jurídicas privadas de natureza contratual está, portanto, em definir em 
que medida os particulares estão vinculados a este direito fundamental.4 Os 
particulares, ao celebrarem negócios jurídicos, no exercício de sua autonomia 
privada, possuiriam ampla liberdade para definirem se vão contratar ou não, 
bem como com quem contratar? Poderiam agir de forma livre e discricionária 
na definição do outro sujeito contratual ou estariam diretamente vinculados 
ao direito fundamental à igualdade, ficando proibida toda e qualquer forma de 
discriminação, independente de motivo? 

2. a eficácia do direito fundamental à igualdade nas 
relações jurídicas entre particulares

A eficácia do direito à igualdade no âmbito das relações jurídicas entre 
particulares tem sido objeto de enorme controvérsia no âmbito do ordenamento 
jurídico europeu. A questão aventada está em se delimitar se o texto constitucional 
poderia impor rigidamente a cada indivíduo que trate os demais com igualdade 
em suas relações jurídicas, obrigando-o a justificar objetivamente qualquer 
descumprimento ao tratamento igualitário, ou se a liberdade individual inclui 
necessariamente uma margem de arbítrio e discricionariedade que não pode 
ser limitada injustificadamente, sob pena de supressão da autonomia privada e 
liberdade individual.

3 Conforme aduz CANOTILHO, “poderemos afirmar com relativa segurança, que, hoje, um dos 
temas mais nobres da dogmática jurídica diz respeito às imbricações complexas da irradiação dos 
direitos fundamentais constitucionalmente protegidos (Drittwirkung) e do dever de proteção de 
direitos fundamentais por parte do poder público em relação a terceiros (Schutzplficht) na ordem 
jurídica dos contratos” (2004, p. 192). 

4 Atualmente, poucos são aqueles que ainda se insurgem contra a vinculação dos particulares aos 
direitos fundamentais em suas relações jurídicas privadas, em decorrência do reconhecimento 
da, hoje, inafastável, força normativa da Constituição. Que estão vinculados, não resta 
maiores dúvida, cumpre agora definir se está vinculação se dá de forma direta ou indireta.  
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No âmbito do ordenamento jurídico europeu diversos estudiosos tem se 
dedicado a analisar a polêmica e relevante questão da aplicabilidade do direito 
fundamental à igualdade às relações jurídicas privadas5, especialmente em 
decorrência da edição pela Comunidade Europeia de diversas normativas6 
disciplinando a aplicação do princípio da igualdade nas relações jurídicas privadas 
como mecanismo de combate à discriminação no âmbito privado, bem como 
em razão da incorporação destes instrumentos normativos por ordenamentos 
jurídicos dos Estados integrantes da Comunidade Europeia, tal como ocorreu 
em Alemanha, Espanha e Portugal. 7  

A definição da extensão da eficácia do direito fundamental à igualdade nas 
relações jurídicas entre particulares assume extrema importância e requer de todos 
aqueles que se dedicam ao estudo do direito privado e dos direitos fundamentais 
especial atenção, impondo um detido e acurado estudo sobre os efeitos da atribuição 
de uma eficácia direta ou indireta, principalmente sobre a autonomia privada e 
liberdade individual. Isto porque, ao mesmo tempo em que a admissão de uma 
eficácia direta do princípio da igualdade poderá implicar risco para a autonomia 
privada, fonte dos negócios jurídicos, a adoção incondicionada da teoria da eficácia 
indireta poderá não ser suficiente para impedir atos de discriminação realizados 
por particulares no âmbito de suas relações jurídicas privadas. 

5 AGUILERA RULL, INFANTE RUIZ, CARBONELL, BILBAO UBILLOS, MC CRORIE, 
GALVEZ CRIADO, GALVEZ MUÑOS, GRACIELA CAYUSO, ALFARO AGUILA-
REAL, REY MARTINEZ, ALONSO GARCIA, VIEIRA ANDRADE, BERCOVITZ 
RODRIGUEZ-CANO, SUAY RINCON, GARCIA RUBIO, DE CASTRO Y BRAVO, 
CERDÁ MARTINEZ-PUJALTE.

6 Cite-se a Diretiva 2000/43/CE, de 29 de junho de 2000, que disciplina a aplicação do 
princípio da igualdade no tratamento das pessoas, independentemente de sua origem racial 
ou étnica; a Diretiva 200/78/CE, de 27 de novembro de 2000, relativa ao estabelecimento 
de um marco geral para a igualdade de tratamento nas relações de emprego e ocupação; a 
Diretiva 2002/73/CE, de 23 de setembro de 2002, que disciplina a aplicação do princípio 
da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, 
a formação e promoção profissionais e condições de trabalho; e por último, a mais relevante 
para o presente estudo, a Diretiva 2004/113/CE, de 13 de dezembro de 2004, que disciplina 
a aplicação do princípio da igualdade no tratamento de homens e mulheres no que tange ao 
acesso de bens, serviços e seu fornecimento. 

7 Dentre as principais legislações que incorporaram os preceitos das diretivas comunitárias, 
cite-se a Lei Geral de Tratamento Igualitário (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG), 
que entrou em vigor em 14 de agosto de 2006, em Alemanha; a Lei Orgânica 3/2007, de 22 
de março de 2007, em Espanha, e a Lei 18 de 11 de maio 2004, em Portugal.
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Se a questão da eficácia dos direitos fundamentais em geral é controvertida, 
a questão se torna ainda mais tormentosa quando se trata de definir em que 
medida os particulares, no âmbito de suas relações contratuais privadas, 
encontram-se vinculados ao direito fundamental à igualdade, haja vista que a 
aplicabilidade deste direito poderá acarretar uma excessiva restrição à liberdade 
da pessoa humana, ao exercício da autonomia privada, obstaculizando o agir 
humano livre e democrático, comprometendo o livre desenvolvimento da 
personalidade humana. Deve-se garantir aos indivíduos um espaço privado de 
livre determinação, no qual possa gerir sua vida privada e eleger a melhor forma 
de promoção de sua personalidade.

Nem mesmo autores que sustentam a máxima eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações jurídicas privadas se olvidam da necessidade de se 
assegurar espaços para o livre exercício da autonomia e liberdade, pois a aplicação 
irrestrita e incondicionada do direito fundamental à igualdade certamente 
acarretará situações jurídicas absurdas e insuportáveis, decorrente da planificação 
do agir humano.8 Essa controvérsia e a relevância da questão estão claramente 
representadas nas palavras de BILBAO UBILLOS:

Nem mesmo aqueles que advogam pela máxima eficácia dos 
preceitos constitucionais negam que essas áreas de imunidade 
ou autonomia existem. Ao fim e ao cabo, a abolição dessa 
esfera privada é um dos sinais de identificação do totalitarismo. 
A existência dessas válvulas de escape, desses espaços de vida 
privada nos quais alguém atua sem ter que dar explicações, marca 
a diferença entre uma sociedade livre e uma sociedade ocupada 
pelo Estado. Estender ao âmbito das relações jurídico-privadas 
o princípio constitucional da igualdade, uma regra alheia a este 
mundo, pode acarretar conseqüências absurdas e insuportáveis. 
(2007, p. 394)

Se por um lado os teóricos concordam que o princípio da igualdade é 
imperativamente aplicável nas relações jurídicas entre os indivíduos e os poderes 
públicos, constituindo verdadeiro direito subjetivo, o mesmo não ocorre quando 

8 Nesse sentido são preleciona MC CRORIE: “É duvidoso que o direito privado, no qual os 
indivíduos actuam uns com os outros livre e arbitrariamente, seja espaço jurídico para se impor 
uma moral oficial.” (2005, p. 45). 
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se discute a aplicabilidade deste direito fundamental nas relações jurídicas entre 
particulares, especialmente em razão de seu conflito com os direitos fundamentais 
à liberdade e à autonomia privada. A questão, a despeito de controvertida, não 
tem merecido destaque entre os teóricos brasileiros, haja vista que poucos se 
dedicaram ou tem se dedicado a discussão do tema.9

A questão adquire relevância ao se considerar que a discriminação é, antes de 
jurídico, um fenômeno social, que se manifesta em todo tecido social, não estando 
restrito às relações jurídicas entre indivíduos e os poderes públicos. Assim, por 
se caracterizar muito mais como uma prática sistemática e generalizada, pauta 
de conduta social implícita, decorrente de estereótipos arraigados, o combate à 
discriminação se faz necessário em todas as espécies de relações jurídicas, em 
nome da máxima eficácia do direito fundamental à igualdade. Restringir a 
aplicabilidade do princípio da igualdade às relações jurídicas entre os indivíduos 
e o poder público comprometeria a efetividade de quaisquer políticas públicas de 
eliminação ou redução da discriminação. Conforme AGUILERA RULL:

A extensão da proibição de discriminação aos sujeitos de direito 
privado leva em conta que a discriminação não é de fundo um 
problema de abuso de poder por parte do Estado. O fenômeno 
da discriminação não tem tanto a ver com a relação do indivíduo 
com uma corporação, com a relação entre dois sujeitos diferentes. 
A discriminação é um fenômeno no qual a sociedade civil joga 
no papel central. Não é possível erradicar a discriminação 
limitando-se a garantir umas relações entre o indivíduo e os 
poderes públicos baseadas no princípio de não discriminação. 
(2009, p. 19, tradução nossa)

Destaca CERDÁ MARTINEZ-PUJALTE,

(...) o tema da igualdade e sua consecução prática, muito mais para 
lá de estar resolvido, segue plenamente vigente, e um dos objetivos 
dos atuais governos e legisladores segue sendo, como em outras 
épocas, avançar formalmente neste caminho, para que se possam 
dar em todos os âmbitos as condições necessárias objetivas que 

9 STEINMETZ talvez seja o único autor brasileiro que se dedicou com afinco a analisar a 
questão da eficácia da igualdade nas relações jurídicas não laborais. 
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garantam a igualdade dos cidadãos, respeitando em todo caso as 
peculiaridades de cada um deles. (2009, p. 104, tradução nossa)

Ressalte-se, contudo, a importância de se garantir a cada indivíduo espaços 
privados de decisão e atuação livres e imunes à aplicabilidade do direito 
fundamental à igualdade, permitindo-lhes agir de forma autônoma, os quais são 
corolários da existência de uma sociedade livre e democrática. Obviamente, a 
garantia desses espaços privados de livre decisão e atuação não pode transformá-
los em espaços institucionalizados de legitimação para a prática de atos de 
discriminação baseados em motivos de raça, cor, origem, sexo ou etnia. Assim, 
verifica-se que a solução para a questão da eficácia do direito fundamental à 
igualdade nas relações jurídicas entre particulares não se encontra na defesa de 
entendimentos extremos, mas sim, dependerá das especificidades e peculiaridade 
do caso concreto.10

MC CRORIE, ao analisar a questão da eficácia do direito fundamental à 
igualdade nas relações jurídicas privadas, destaca que nas relações laborais a 
eficácia do princípio da igualdade é possível, uma vez tratar-se de relações em 
que predomina o desequilíbrio entre os sujeitos11. Contudo, no que concerne 
às relações jurídicas não laborais, sustenta que os sujeitos “ já não deverão estar 
vinculados a este princípio, sobretudo se se tratar de uma relação contratual que esteja 
intimamente ligada com a sua esfera privada”12, e cita, por exemplo, as relações de 
emprego doméstico, de locação de bens imóveis, as de natureza associativa, como 
outros exemplos de relações jurídicas privadas em que a aplicabilidade direta do 
princípio da igualdade não seria possível. Sustenta a autora que:

Parece-nos que será excessivamente restritivo considerar que 
poderá haver ai um verdadeiro dever de contratar, pelo que 
parece fazer sentido considerar que também estas diferenças 

10 Nesse sentido é que NOVAIS sustenta que mesmo nos casos de discriminação assentadas em 
motivos de raça, origem, etnia, cor ou sexo, casos típicos de discriminações suspeitas, em que 
se presume a existência de ato discriminatório ilícito, se a discriminação estiver fundamentada 
em justificativas legítimas, razoáveis e proporcionais, a presunção de ilicitude será elidida. 
(2004)

11 O mesmo ocorre quanto atividade em que há a presença de monopólio e naquelas relacionadas 
à atividades de natureza pública.

12 Em igual sentido (BILBAO UBILLOS, 2007, p. 392)
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de tratamento não são ilícitas em si mesmas. Só se qualificarão 
como tais aquelas que impliquem, além disso, a violação de outros 
valores constitucionais substantivos. (2005, p. 60).

BILBAO UBILLOS, apesar de ser um dos principais defensores da eficácia 
direta dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares, no que 
tange à eficácia do direito fundamental à igualdade, sustenta que este direito “tem 
uma eficácia muito limitada no âmbito das relações regidas pelo direito privado, 
devido a ampla articulação que neste contexto se reconhece ao princípio da autonomia 
privada, um princípio que conta também com respaldo constitucional”. Destaca, 
todavia, que a autonomia e liberdade conferida aos indivíduos para gerir seus 
próprios interesses e suas relações sem ingerências externas deverá ser exercida 
sem que haja violação a outros direitos fundamentais ou à ordem pública.13

Em linhas gerais, a doutrina rechaça a vigência do princípio da 
igualdade na esfera das relações privadas enquanto proibição de 
arbitrariedade ou imperativo de razoabilidade no comportamento 
particular. A liberdade individual, na sua vertente negocial ou 
associativa, inclui necessariamente uma margem de arbítrio e não 
pode ser limitada injustificamente. Pode ser exercida de forma 
irracional e incongruente. L. Herkin, um autor norte-americano, 
defendeu há muitos anos “the individual’s freedom to be irrational”, 
uma liberdade que a Constituição nunca pretendeu eliminar. Em 
lugar de impor rigidamente a cada indivíduo que trate os demais 
com elegante igualdade em suas relações recíprocas, obrigando-o 
a justificar de forma objetiva qualquer desvio dessa regra (sua 
decisão, por exemplo, de não contratar com uma pessoa quando o 
fez com outras em idênticas circunstâncias), deve-se permitir um 
espaço de espontaneidade e até de arbitrariedade. (2007, p. 393).

E conclui:

13 Nesse sentido tem sido as manifestações do Tribunal Constitucional Espanhol o qual 
destacou que “no âmbito das relações privadas os direitos fundamentais e, entre eles, o princípio 
da igualdade, hão de ser aplicados ponderadamente, pois hão de se fazer compatíveis com outros 
valores ou parâmetros que têm sua origem ultima no princípio da autonomia da vontade, e que 
se manifestam através dos direitos e deveres que nascem da relação contratual” (ESPANHA, 
1988, STC 177). Em igual sentido (CARRASCO PERERA, 1991, p.10) (BERCOVITZ 
RODRIGUEZ-CANO, 1990, p.424);
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Existe uma esfera de atuação puramente privada, um reduto de 
vida autenticamente privado, que fica fora de alcance das normas 
constitucionais, no qual os indivíduos são livres para discriminar 
na hora de selecionar as pessoas com as quais vão se relacionar 
(podem convidar para sua casa ou para uma festa aqueles que 
creêm convenientes, associar-se com quem desejem e negar-se 
a entrar em determinado estabelecimento, pelos motivos que 
sejam), de regular essas relações (determinando o conteúdo dos 
contratos, dos estatutos sociais ou das disposições testamentárias) 
e de comportarem-se, em geral, de uma maneira que está vedada 
ao Estado. (2007, p. 394).14 

Em linhas gerais, teóricos e tribunais europeus têm afastado a aplicabilidade 
direta do direito à igualdade no âmbito das relações jurídicas entre particulares, 
salvo no que tange às relações jurídicas de natureza trabalhista, nos casos em 
que o fornecimento de bens e serviços ocorre sob regime de monopólio, quando 
há uma emissão pública e geral da vontade de contratar para o fornecimento de 
bens e serviços, ou quando a atividade privada for, de alguma forma, estimulada 
ou subsidiada pelo poder público, tal como ocorre nos casos das empresas 
prestadoras de serviços sob o regime de concessão, permissão ou autorização pelo 
poder públicos, haja vista que nesta hipótese a aplicabilidade decorrerá de um 
efeito indireto da vinculação dos poderes públicos ao princípio da igualdade.15 

Os estudiosos do assunto também têm se manifestado, em regra, no sentido 
que de discriminações ocorridas no âmbito de relações jurídicas entre particulares 
fundadas nos critérios de raça, cor, origem, etnia ou sexo, são presumidamente 
odiosas e suspeitas, sendo, portanto, inadmissíveis. Essas discriminações 
somente seriam admitidas quando comprovada a existência de razões ou motivos 
justificáveis para o tratamento diferenciado, como ocorre, por exemplo, nos casos 
dos contratos de seguro de vida, saúde ou de veículos, em que o sexo, a idade ou 

14 Conforme saliente PRIETO SANCHIS “ é evidente, por exemplo, que os particulares podem 
adotar decisões ou subscrever contratos atendendo a critérios discriminatórios vedados ao poder 
público. Porém isso não sucede porque a igualdade seja irrelevante nas relações privadas, senão 
porque deve-se conjugá-la com a liberdade ideológica e pessoal dos demais indivíduos.” (1994, p. 
214-215).

15 ALFARO AGUILA REAL, 1993, p. 120. Esse entendimento muito se aproxima daquele que 
é essência da Teoria da state action norte-americana. 
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a raça podem constituir elementos majoram ou minoram os riscos securitários 
segundo dados estatísticos.16-17

3. eficácia do direito fundamental à igualdade na 
união europeia

No campo legislativo, nota-se que, ao longo dos últimos anos, a Comunidade 
Europeia elaborou diversas normativas para disciplinar e regulamentar a 
aplicabilidade do princípio da igualdade no âmbito das relações jurídicas 
privadas. Os instrumentos normativos editados materializam duas importantes 
Convenções Internacionais editadas no âmbito da Organização das Nações 
Unidas, quais sejam, a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as 
formas de discriminação racial18, e a Convenção Internacional sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação contra a mulher, as quais foram ratificadas 
por inúmeros Estados. 

Além dos instrumentos normativos comunitários destinados à promoção 
da igualdade e combate às práticas discriminatórias, constata-se a sua gradativa 
incorporação aos diversos ordenamentos jurídicos europeus, como ocorreu em 
Alemanha, com a edição da Lei Geral de Tratamento Igualitário, em vigor desde 

16 Basta lembrarmos, por exemplo, que no Brasil, a expectativa de vida das mulheres é superior 
a dos homens, o risco de acidentes automobilísticos envolvendo condutoras mulheres é menor 
do que aqueles envolvendo condutores homens, a maior idade do segurado lhe coloca em 
situação de maior probabilidade de demandar assistência médico-hospitalar. Todos esses 
são fatores que são considerados na celebração do contrato. Isto porque, conforme destaca 
AGUILERA RULL: “es decisivo para el asegurador garantizar que las primas que paga el 
asegurado estén em relación con la probabilidade de que se produza el daño frente al que se 
está asegurando.”(2009, p.10) Igualmente (GARCIA RUBIO, 2006, p. 12) (FERNANDEZ 
TORRES, 2007, p.475).

17 Por isso, não podemos concordar com STEINMETZ quando parece sustentar que sempre 
quando a discriminação se basear em critérios de dor, idade, religião, raça, origem, sexo 
se estará violando a dignidade da pessoa humana. Segundo o autor: “os particulares estão 
proibidos de, entre si, praticar tratamento discriminatório com base em preconceitos de cor, idade, 
religião, raça, origem sexo e de quaisquer outros preconceitos contrários à dignidade da pessoa 
e incompatíveis com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária ou com as demais 
matrizes e os objetivos fundamentais da CF.” (2004, p. 260). 

18 O Brasil ratificou a referida Convenção, junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, em 27 
de março de 1968, tendo, posteriormente editado o Decreto nº 65.810 - de 8 de dezembro de 
1969.
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14 de agosto de 2006, em Portugal, com a Lei n.º 18 de 11 de maio 2004, Lei 
Geral de Tratamento Igualitário, e, recentemente, em Espanha, com a aprovação 
do anteprojeto de Lei Geral de Igualdade de Tratamento e não Discriminação. 

Essas legislações refletem os preceitos normativos contidos nas Diretivas 
2000/78/CE e 2004/113/CE, editadas pelo Conselho da União Européia, e tem 
como objetivo inserir em cada um dos ordenamentos normas jurídicas destinadas 
a regulamentar e disciplinar a aplicação do princípio da igualdade no âmbito das 
relações jurídicas de natureza trabalhista, securitária, consumerista, locatícia, 
dentre outras, constituindo importantes mecanismos de promoção e efetivação 
do princípio da igualdade no âmbito das relações jurídicas particulares e combate 
às práticas discriminatórias ilícitas.19

Assim, tecidas as considerações iniciais sobre as controvérsias envolvendo 
a eficácia do direito fundamental à igualdade nas relações jurídicas entre 
particulares, indispensável analisar algumas espécies de relações jurídicas 
privadas que, em razão de suas especificidades, receberam tratamento normativo 
específico. É o que ocorre, por exemplo, no que diz respeito às relações jurídicas 
familiares, associativas, locatícias, e naquelas em que há oferta de bens e serviços 
ao público em geral, em especial, sob a perspectiva do direito de admissão. 

3.1. igualdade nas relações jurídicas familiares

A eficácia do direito fundamental à igualdade nas relações jurídicas 
familiares se mostra extremamente complexa. A complexidade decorre da 
inviabilidade de que o Poder Público se imiscua e interfira, legislativa ou 
jurisdicionalmente, em relações cotidianas caracterizadas essencialmente pela 
intimidade, privacidade e afetividade, para impor uma estrita observância 
ao princípio da igualdade. É bvio que esse princípio não tem aplicação nas 
relações afetivas, sexuais, íntimas, pois são relações em que o princípio da 
autonomia privada deve prevalecer sobre o princípio da igualdade. Há que 

19 Conforme destaca SILVA, ao analisar o caso brasileiro, “a inexistência de uma lei geral de 
antidiscriminação aplicável ao Direito Privado tem por efeito não só a inexistência de um debate 
dogmático sobre o tema, como também deixa ao desabrigo hipóteses de proteção que exigem 
intervenção legislativa. Essa circunstância demonstra-se na deficitária e lacunosa proteção 
oferecida pela ordem jurídica brasileira.”(2007, p. 416)
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lembrar que a liberdade é tão fundamental quanto a igualdade,20 existindo 
espaços do existir humano que não são afetos ao Direito. Conforme saliente 
STEINMETZ:

Obrigar os particulares a ter ou a apresentar, sempre, uma 
justificação racional e objetiva para o tratamento igual ou 
desigual, seria, na prática, restringir e até mesmo eliminar o 
direito a fazer escolhas fortuitas, a pautar a sua conduta social por 
preferências de foro íntimo, a decidir movido por sentimentos 
de simpatia, empatia e antipatia; em suma, seria restringir ou 
eliminar o direito de ser livre para conduzir-se segundo motivações 
não racionalizáveis ou não controláveis intersubjetivamente. 
(STEINMETZ, 2004, p. 262).21

No que concerne às relações mantidas entre pais e filhos, a aplicação do 
princípio da igualdade também deverá ocorrer de forma cautelosa e crítica. Há 
que se destacar que, a despeito de o texto constitucional preceituar a proibição de 
tratamento discriminatório entre filhos em razão de sua origem, essa proibição 
de discriminação não se estende a todas as esferas das relações jurídicas paterno-
filiais. Isto porque seria impossível exigir que os pais confiram idêntico tratamento 
aos seus filhos, seja pelo fato de serem seres humanos e, portanto, seres imperfeitos 
e falíveis, seja pelo fato de que os próprios filhos possuem diferenças entre si, que 
não podem ser desconsideradas.

A própria Diretiva 2004/113/CE, reconhecendo as especificidades que 
envolvem as relações familiares, expressa a inaplicabilidade do princípio da 
igualdade a estas esferas da existência humana, ao preceituar que “ao mesmo tempo 
em que se proíbe a discriminação, é importante respeitar outros direitos e liberdades 

20 Conforme destaca BILBAO UBILLOS: “a regra geral é a liberdade e, por conseguinte, a 
inoperância do princípio da igualdade” (2007, p. 414). 

21 Em igual sentido ANDRADE para quem os particulares, por força do princípio da igualdade, 
não estão obrigados a sempre pautar as suas condutas por imperativos de racionalidade, 
devendo ser protegidos espaços de agir espontâneo e até mesmo espaços de arbitrariedade na 
realização de suas escolhas e decisões. (1998, p. 297). CANOTILHO, em defesa da proteção 
de um “núcleo irredutível da autonomia pessoal”, sustenta que “os direitos fundamentais não 
podem aspirar a uma força conformadora de relações privadas dado que isso significaria um 
confisco substancial da autonomia pessoal e à qual não se pode contrapor um direito subjectivo 
público ou privado, cujo o núcleo essencial seja sacrificado por uma utilização anormal dessa 
autonomia” (2003, p. 1158)
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fundamentais, designadamente a vida privada e a familiar e das transacções 
efectuadas nesse contexto, bem como salvaguardar a liberdade de religião.” A referida 
Diretiva, no artigo 3º, ao disciplinar o seu âmbito de aplicação, também afasta 
a aplicação de seus preceitos as esferas da vida familiar, privada e de exercício da 
liberdade religiosa.

Há que se destacar, ainda, dada a relevância, que o ordenamento jurídico 
brasileiro, assegurando a liberdade e autonomia privada, permite o tratamento 
discriminatório no âmbito de relações jurídicas privadas quando, por exemplo, 
possibilita que o doador ou testador, conforme preceitos legais contidos nos 
artigos 549 e 1789, ambos do Código Civil, disponha livremente da metade de 
seus bens ou da herança. Assim, no que tange à parte disponível, poderá o doador 
ou testador optar por doá-la ou destiná-la de forma diferenciada entre seus filhos 
ou, inclusive, doá-la ou destiná-la a apenas um de seus filhos sem que os demais 
possam anulá-la sob alegação de violação ao princípio da igualdade.22

Nesse sentido, a título de exemplificação, o testador não está 
obrigado a dividir em partes iguais os bens que compõem a 
fração disponível, o comerciante a dar igual desconto no preço 
de uma mercadoria para amigos e não amigos, o esportista a 
conceder entrevista a todas as empresas de comunicação, o jornal 
a publicar na coluna de opinião todos os artigos que recebe, o 
professor a manifestar simpatia ou amizade por todos os alunos, o 
médico cirurgião a cobrar igual preço de todos quando igual for o 
procedimento, o locador a conceder iguais descontos ou carências 
para todos os seus locatários. (STEINMETZ, 2004, p. 262).

Os pais podem, por exemplo, se preocupar mais com um filho do que com 
o outro, em razão das peculiaridades que lhe são atinentes. Esse tratamento 
diferenciando é ínsito à própria natureza humana. Esses delineamentos só 
confirmam que as relações familiares caracterizam-se por serem esferas de 
autonomia privada, em que o princípio da igualdade não será aplicado em sua 
plenitude, razão pela qual inviável sustentar a eficácia direta do princípio da 
isonomia nas relações paterno-filiais, impondo rigidamente a cada indivíduo 

22 Neste caso o tratamento diferenciado poderia, inclusive, levar em consideração o fato de se 
tratar de filho “legítimo”, adotivo ou espúrio. Destaque-se, que no caso específico existe, 
inclusive, norma constitucional específica relativa a igualdade entre filhos.  
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que trate os demais com igualdade em suas relações, obrigando-o a justificar 
de forma objetiva qualquer desvio dessa regra.23 Seria possível exigir que os pais 
tratem os filhos de igual modo? Que a eles dispensem os mesmos sentimentos ou 
tratamentos? Exigir um tratamento cegamente igualitário entre os filhos poderia 
inclusive desigualá-los, uma vez que são, por natureza, diferentes. 

Não se deve transformar as relações afetivas em verdadeiras obrigações jurí-
dicas, sob pena de subtrair-lhes a sua essência, a espontaneidade e autenticidade 
de sua manifestação. É nesse sentido que se entende incabível a denominada 
indenização por abandono afetivo, que representa a patrimonialização dos 
sentimentos e do afeto. É o risco de tornar as relações familiares irreais ou 
inautênticas, relações alicerçadas em falsos sentimentos de carinho e amor 
decorrentes muito mais do temor de uma eventual responsabilização civil, do que 
baseado em sentimentos reais e autênticos de amor, frutos da própria natureza e 
convivência humanas. 

Saliente-se, que, se por um lado não é possível aplicar o princípio da 
igualdade às relações de familiares, especialmente no que concerne às condutas 
praticadas no âmbito das esferas da intimidade, privacidade e afetividade, por 
outro lado, não se pode admitir tratamento desigual em relação à observância 
dos deveres de amparo e de cuidado,24 os quais encontram seu fundamento 
no princípio da paternidade responsável. Assim, para além das questões 
sentimentais e ou afetivas, os pais devem cumprir suas obrigações materiais, 
assistindo aos filhos, sob pena de serem demandados judicialmente em razão 
de sua omissão. 

A despeito do princípio da igualdade não ser aplicável às relações fami-
liares, ao ponto de exigir a adoção de tratamentos rígida e justificadamente 
igualitários, afigura-se inadmissível que um familiar dispense a outro 

23 Para MC CRORIE: “A liberdade é liberdade para a irracionalidade, inconsequência, ilógica, 
incoerência, devendo as relações dos cidadãos entre si ser, em princípio, determinadas pelas 
próprias partes. É duvidoso que o direito privado, no qual os indivíduos actuam uns com os outros 
livre e arbitrariamente seja o espaço jurídico para se impor uma moral oficial.” (2005, p. 45)

24 Em igual sentido AZEVEDO destaca que “o descaso entre pais e filhos é algo que merece 
punição, é abandono moral grave, que precisa merecer severa atuação do Poder Judiciário, para 
que se preserve não o amor ou a obrigação de amar, o que seria impossível, mas a responsabilidade 
ante o descumprimento do dever de cuidar, que causa o trauma moral da rejeição e da indiferença” 
(2004, p. 14).
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tratamento discriminatório orientado por preconceito, ou que tiver por objetivo 
impor tratamento injusto, excludente, segregador. Isto porque, considerar-se-á 
ilícita aquela conduta ou tratamento que, para além discriminatório, importar 
na violação da dignidade do indivíduo, submetendo-o a uma situação vexatória, 
humilhante ou degradante, independentemente se familiar ou não. Seria o caso 
do pai que humilha em público seu filho, lesionando sua honra, imagem ou a 
moral. Nessa hipótese o dever de reparar se apresenta inquestionável. 

3.2. igualdade no âmbito das relações associativas e 
em relações em que há a necessidade de proteção 
da intimidade ou privacidade

Há que se destacar que sob a perspectiva da liberdade associativa a análise da 
questão merece outros contornos e explicitações. As associações privadas além 
de não configurarem estabelecimentos abertos ao público, não estão obrigadas 
a admitirem associados com base no princípio da igualdade, pois constituem 
espaços de exercício da vida privada por seus associados. As associações privadas 
são livres para elegerem aqueles com quem pretendam contratar e se associar, 
inclusive adotando como critério de eleição o sexo, a raça, a etnia, as crenças, 
as concepções religiosas, a comunhão ou identidade de interesses, sem que tais 
discriminações possam ser consideradas ilícitas, uma vez que não representam 
qualquer afronta à dignidade daqueles que não foram aceitos como associados. 
Assim, por exemplo, é possível a existência de associações em que só mulheres, 
homens, brancos ou negros, possam se associar, das quais somente cristãos ou 
judeus podem participar, nas quais se exija que a pessoa possua os mesmos 
interesses dos demais associados.25

A aplicabilidade do princípio da igualdade e consequente proibição de 
discriminação em razão de raça, etnia ou sexo no que concerne a estas especiais 
relações jurídicas, portanto, não é incondicionada, haja vista que a própria 

25 Tem-se a notícia que determinado clube de golfe localizado no Estado do Rio de Janeiro 
estabelece limitações para o número de associados de origem japonesa. Em outro caso, os 
pretendentes a se associarem estão sujeitos a anuência dos demais associados em votação 
secreta. Para que o pretendente tenha a sua associação negada, basta que apenas um dos 
associados vote contra.
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diretiva reconhece a inviabilidade de se proibir que os particulares discriminem 
em relações jurídicas privadas que se concretizem dentro do âmbito ou no 
contexto da vida privada.26 Reconhece-se que em relações jurídicas em que há o 
predomínio de questões atinentes à vida privada ou à afinidade é indispensável 
se resguardar a possibilidade de que os particulares escolham livremente os 
contratantes que melhor atendam aos seus interesses, tal como ocorre, por 
exemplo, nas relações jurídicas de natureza associativa ou naquelas referentes à 
locação de bens imóveis.27-28

CERDÁ MARTINEZ-PUJALTE aduz que, “ junto com a liberdade de 
associação, é também relevante a proteção da esfera privada e da vida familiar 
assim como os negócios existentes neste contexto”, e destaca a importância de que, 
“com referência à vida privada, que inclui a vida familiar, mas vai mais além, 
se está respeitando o âmbito em que cada pessoa fica livre da observação pública e 
pode comportar-se assim mesmo, livremente.”29 Essa necessidade de proteção da 
liberdade associativa, da vida privada e da intimidade individual é reconhecida 
pela Diretiva 2004/113/CE que, de forma expressa, afasta a aplicabilidade do 
princípio da igualdade das relações jurídicas que estejam relacionadas à vida 
privada e familiar dos particulares. A questão se torna ainda mais evidente quando 

26 Segundo destaca AGUILERA RULL “Sólo se el trato discriminatório tiene lugar em el ámbito 
de la vida privada y familiar, estará éste permitido” (2009, p. 16)

27 Aqui se refere àquelas relações jurídicas em que um particular aluga seu imóvel, sem que tal 
ato constituía sua atividade empresarial; aqueles casos em que o particular aluga seu próprio 
imóvel ou parte de seus cômodos a terceiros em uma espécie de pensionato, bem como 
naquelas em que o imóvel se destina a abrigar público de determinado sexo, tal como ocorre 
nas repúblicas estudantis. 

28 Nesse sentido, de acordo com a Seção 19, da Lei Geral de Tratamento Igualitário alemã“(3) 
In the case of rental of housing, a difference of treatment shall not be deemed to be discrimination 
where they serve to create and maintain stable social structures regarding inhabitants and balanced 
settlement structures, as well as balanced economic, social and cultural conditions.

 (4) The provisions set out in Part 3 shall not apply to obligations resulting from family law and the 
law of succession.

 (5) The provisions set out in Part 3 shall not apply to civil-law obligations where the parties or 
their relatives are closely related or a relationship of trust exists. As regards tenancy, this may in 
particular be the case where the parties or their relatives use housing situated on the same plot of 
land. The rental of housing for not only temporary use shall generally not constitute business within 
the meaning of Subsection (1) No 1 where the lessor does not let out more than 40 apartments in 
total.”

29 2009, p.120



i encontro de internacionalização do conpedi

volume 01  375

se está diante de associações de natureza religiosa, uma vez que a liberdade para 
eleição dos associados decorre diretamente da comunhão de crença religiosa. 

3.3. igualdade nas relações em que há oferta de bens e 
serviços ao público

Outro ponto controvertido disciplinado pela Diretiva 2004/113/CE é a 
referente à proibição de discriminação quando há a oferta pública de bens ou 
serviços por particulares. Isto porque, segundo preceitos contidos na Diretiva 
2004/113/CE30, as pessoas que forneçam bens ou prestem serviços disponíveis 
ao público estão vinculadas ao princípio da igualdade, razão pela qual estão 
proibidas de escolher os contratantes a partir dos critérios sexo, raça ou etnia. 
Assim, o fornecedor de bens ou o prestador de serviços que oferte bens ou serviços 
ao público, não poderia, no exercício de sua liberdade de contratar, se negar a 
admitir uma pessoa em seu estabelecimento em razão de seu sexo, raça ou etnia. 
Conforme destaca BILBAO UBILLOS:

De forma recorrente, os meios de comunicação fazem eco da 
existência de práticas discriminatórias no acesso a determinados 
estabelecimentos abertos ao público. Os proprietários destes locais 
invocam para justificar este tipo de comportamento o direito 
de admissão que lhes assiste. Mas os juristas não tem prestado 
demasiada atenção nesta questão e são muitas as dúvidas que nos 
assaltam em relação ao conteúdo e aos limites desta faculdade, que 
anularia o suposto direito de ser admitido do potencial cliente. O 
que é latente no fundo deste debate é a crescente dificuldade para 
traçar uma linha divisória nítida entre a esfera pública e a esfera 
privada. Não são poucas as atividades que se situam em uma zona 
cinzenta, fronteiriça, as condutas aparentemente privadas que tem 
uma transcendência social. (2006, p. 162, tradução nossa)31

30 “(13) A proibição de discriminação é aplicável a pessoas que fornecem bens ou prestam serviços 
disponíveis ao público e oferecidos fora do domínio da vida privada e familiar e das transacções 
efectuadas neste contexto.”

31 Acerca de dificuldade em delimitar o que representa a dimensão privada e pública da existência 
humana, recomenda-se a leitura da obra de Nelson Saldanha O jardim e a praça: O Privado 
e o Público na Vida Social e Histórica.
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Em Alemanha, a Lei Geral de Tratamento Igualitário, em vigor desde 14 
de agosto de 2006, incorporando os preceitos normativos contidos na Diretiva 
2004/113/CE, prevê no artigo 1, serem proibidas práticas discriminatórias 
baseadas em raça, etnia, origem, sexo, religião e orientação sexual no que tange 
ao “acesso e fornecimento de bens e serviços que estão disponíveis ao público, incluindo 
a habitação.” Em Portugal, disposição normativa parecida, contida no artigo 3.2, 
da Lei 18 de 2004, considera discriminatórias e, portanto, proibidas, as práticas 
de “recusa de fornecimento ou impedimento de fruição de bens ou serviços” e de 
“recusa de acesso a locais públicos ou abertos ao público”, em razão do sexo, raça, 
etnia, cor, orientação sexual. Em igual sentido, em Espanha, o anteprojeto de 
Lei Geral de Igualdade de Tratamento e não Discriminação, prevê no artigo 3, 
que a proibição de discriminação se aplicará no que concerne ao “acesso, oferta e 
aquisição de bens e serviços disponíveis ao público, incluindo a habitação.”

Não se pode olvidar que a Diretiva 2004/113/CE reconhece o direito de 
liberdade contratual e a autonomia privada ao preceituar que, “qualquer pessoa 
goza de liberdade contratual, nomeadamente da liberdade de escolher o outro 
contraente para uma transação”32. Contudo, quando se tratar de fornecimento 
de bens ou prestação de serviços ofertados ao público, o exercício da liberdade 
contratual e da autonomia privada são limitados imitados, haja vista que, a 
recusa em contratar com determinada pessoa, não admitindo seu ingresso no 
estabelecimento, somente poderá se basear no critério sexo ou em outros critérios 
distintivos tais como raça, etnia, religião, opção sexual, quando existirem 
objetivos legítimos justificadores da discriminação realizada, ou seja, quando 
existirem justificativas adequadas para legitimar a discriminação.33 A própria 

32 Nos termos do item (14) “Qualquer pessoa goza de liberdade contratual, nomeadamente da 
liberdade de escolher o outro contraente para uma transacção. Quem forneça bens ou preste 
serviços pode ter razões subjectivas para a escolha do outro contraente. Desde que essa escolha não 
se baseie no sexo, a presente directiva não prejudica a liberdade de cada um nessa escolha.”

33 GALVEZ MUÑOZ, ao analisar a jurisprudência do Tribunal Constitucional espanhol, 
sustenta que: “El Tribunal há estabelecido también los criterios o elementos que permiten distinguir 
entre una diferencia de trato justificada y otra discriminatória y, por tanto, constitucionalmente 
inadmisible (desigualdade de los supuestos de hecho; finalidade constitucionalmente legitima; 
congruência entre el trato desigual, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se 
persigue; y proporcionalidade entre los elementos anteriores); há outorgado a las condicones 
personales explicitamente enunciadas em el artículo 14 (nacimiento, raza, sexo, religión y opinión) 
el tratamento de ‘categorias sospechosas de discriminación’, de tal modo que todo trato desigual 
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Diretiva 2004/113/CE, na exposição de motivos, descreve algumas situações nas 
quais aqueles que ofertam bens ou serviços ao público podem, no exercício da 
liberdade contratual e autonomia privada, exercerem o direito de admissão e 
livremente discriminarem os potenciais contratantes em razão de seu sexo, se 
negando a contratar com os demais. 

(16) As diferenças de tratamento só podem ser aceitas se forem 
justificadas por um objectivo legítimo. Pode considerar-se 
um objectivo legítimo, por exemplo, a protecção de vítimas de 
violência relacionada com o sexo (em casos como o estabelecimento 
de centros de acolhimento para pessoas do mesmo sexo), motivos 
de privacidade e decência (em casos como o fornecimento de 
alojamento por uma pessoa numa parte da sua própria casa), a 
promoção da igualdade dos sexos ou dos interesses de homens 
e mulheres (por exemplo, organizações voluntárias de pessoas 
do mesmo sexo), a liberdade de associação (por exemplo, clubes 
privados reservados a pessoas do mesmo sexo) e a organização de 
actividades desportivas (por exemplo, acontecimentos desportivos 
para pessoas do mesmo sexo). Qualquer limitação deve, no entanto, 
ser adequada e necessária de acordo com os critérios decorrentes 
da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias.34

Importa destacar, que a recusa em contratar baseada na raça ou na etnia 
dificilmente estará ampara pela liberdade de contratar ou pela autonomia 
privada, haja vista que, nestes casos, a recusa em contratar e a não admissão da 
pessoa no estabelecimento aberto ao público, além de dificilmente encontrar um 
motivo ou objetivo legítimo, importará em inquestionável tratamento vexatório 
e degradante, violador da dignidade da pessoa discriminada.35 ALFARO 

basado en algunas de essas circunstancias debe ser sometido a un escrutínio especialmente riguroso, 
necessitando un plus de fundamentación de su objetividad y razonabilidad para passar el test de 
constitucionalidade.”  (2003, p. 202-203). 

34 É o que prevê o artigo 4º, da Diretiva 2004/113/CE, segundo a qual: “A presente directiva 
não exclui à partida diferenças de tratamento, se o fornecimento de bens e a prestação de serviços 
exclusivamente ou prioritariamente aos membros de um dos sexos for justificado por um objectivo 
legítimo e os meios para atingir esse objectivo forem adequados e necessários.”

35  Em igual sentido destaca BILBAO UBILLOS que: “Es evidente que cuando la negativa a 
prestar un servicio obedece a motivos raciales, la exclusión constituye una afrenta vejatoria, un 
agravio para todos los integrantes del colectivo discriminado, que hiere en lo más profundo seu 
orgullo y su dignidade.” (2006, p.165) Em igual sentido REY MARTINEZ (2003, p. 68).



378 volume 01

i encontro de internacionalização do conpedi

AGUILA-REAL destaca que nestes casos o particular abusa de seu direito de 
liberdade de contratação, ao submeter o outro particular, em razão da negativa 
de contratação, a tratamento humilhante e, portanto, contrário a sua dignidade 
e ao ordenamento jurídico. Destaca o autor que, nestas situações, a recusa em 
contratar não é ilícita apenas por ser discriminatória, mas principalmente pelo 
fato de violar a dignidade do outro contratante,36 pensamento que também é 
compartilhado por ANDRADE, que aponta a necessidade de se proibir apenas 
as discriminações que afetem de forma intolerável a dignidade humana.37 
Conforme destaca ALFARO AGUILA-REAL, ao tratar da necessidade de 
combate às práticas discriminatórias:

O caso mais patente é o de acesso a locais públicos, porquanto 
a abertura de um estabelecimento ao público implica em uma 
renúncia expressa a selecionar a clientela sob bases individuais, 
ainda quando caiba afirmar que haja a obrigação de contratar pelo 
mero fato da abertura. O que torna vexatória a negativa é que todo 
mundo sabe que em princípio se aceita contratar com qualquer um, 
razão pela qual a negativa não justificada só pode ser interpretada 
como um ato de desprezo e desvalorização, justamente a finalidade 
perseguida pelo discriminador. (1993, p. 119).

Outra situação de difícil resolução é quando a discriminação não se baseia 
em critérios como sexo, raça etnia, religião, mas leva em consideração a aparência 
da pessoa que teve sua admissão recusada. Pode um estabelecimento recusar 
a admissão de um cliente que, segundo a compreensão dos proprietários, não 
estivesse trajando vestimentas adequadas? Pode um estabelecimento recusar a 
admissão de pessoas trajando camisetas, bermudas ou bonés, sob a alegação de 
que tais vestimentas ou acessórios não seriam compatíveis com o “padrão” exigido 
para o estabelecimento? Na esteira de BILBAO UBILLOS, para que, nestes 
casos, a recusa possa ser legítima, indispensável que as condições de admissão, 
além razoáveis, objetivas e destinaram-se ao público em geral, devem ser prévia 

36 “Lo que sucede es que el riesgo de tratamento vejatorio al que hemos aludido se actualiza 
especialmente en relación con la negativa de contratar discriminatória (...) por la especial conexión 
que el derecho a la igualdad tiene con la dignidad humana, pero esto no significa que una negativa 
de contratar sea ilícita por ser discriminatória” (1993, p. 114)

37 1998, p. 295.
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e publicamente estabelecidas, apresentando de antemão os limites à vontade de 
contratar externalizada pelo proprietário do estabelecimento. É o critério adotado 
pelo artigo 21 do anteprojeto espanhol de Lei Geral de Igualdade de Tratamento 
e não Discriminação.

Artículo 21. Direito a igualdade de tratamento e não discriminação 
em estabelecimentos ou espaços abertos ao público.

1. Os critérios e práticas sobre admissão das pessoas em 
estabelecimentos ou espaços abertos ao público, espetáculos 
públicos ou atividades recreativas deverão garantir a ausência de 
qualquer forma de discriminação por razão dos motivos previstos 
no primeiro artigo desta lei. (nascimento, origem racial ou 
étnica, sexo, religião, convicção ou opinião, idade, incapacidade, 
orientação ou identidade sexual, enfermidade, língua, ou qualquer 
outra condição ou circunstância pessoal ou social)

2. A proibição de discriminação regulada no item anterior 
compreende tanto as condições de acesso aos locais ou 
estabelecimentos, como a permanência nestes, assim como o 
uso e o desfrute dos serviços que se prestem, sem prejuízo da 
existência de organizações, atividades ou serviços destinados 
exclusivamente a promoção de grupos identificados por um dos 
motivos mencionados no artigo dois.

3. As pessoas titulares de estabelecimentos e locais a que se 
referentes os itens anteriores darão conhecimento em local visível 
os critérios e limitações que resultem do exercício do direito de 
admissão e, com caráter prévio a sua adoção, comunicarão às 
autoridades públicas competentes. (tradução nossa)

Nestes casos específicos, a conduta adotada pelo proprietário do estabele-
cimento aberto ao público deixa de configurar discriminação ilícita, haja vista 
que, ao se dar publicidade prévia de quais são os critérios de admissão naquele 
estabelecimento, estes critérios passam a ser aplicados à coletividade de forma geral, 
abstrata e indistinta, de modo que não haverá como se aduzir que determinada 
pessoa foi discriminada. Essa lógica, contudo, não pode ser utilizada para permitir 
que o estabelecimento preveja que não se admitirá pessoas de determinada raça 
ou etnia, pois, nesta situação, a despeito da discriminação não possuir um 
destinatário específico, se concretiza em desfavor de toda uma categoria de 
pessoas, violando a dignidade humana de seus integrantes. É nesse sentido, por 
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exemplo, que é recomendável que academias, saunas, clubes recreativos, salões de 
beleza e outros estabelecimentos que ofertem serviços destinados exclusivamente 
a público de determinado sexo prevejam essa limitação de forma prévia.

A grande dificuldade em se admitir a possibilidade de que um estabelecimento 
aberto ao público, no exercício de sua liberdade da contratação, não admita 
pessoas em razão de características pessoais decorre do fato de que ao atuar no 
mercado o estabelecimento manifesta e torna pública a sua vontade de contratar, 
razão pela qual, qualquer pessoa que deseje contratar nas condições previamente 
fixadas poderá fazê-lo.38 Assim, conforme destaca AGUILERA RULL “o decisivo 
será agora o círculo de destinatários ao qual o oferente dirige a sua declaração de 
vontade. Se dirigir-se a um círculo indeterminado de pessoas deverá garantir-
lhes o acesso em igualdade de condições, sem poder excluir certas pessoas por sua 
origem racial ou sexo”39. Assim, importante que eventuais limitações impostas 
pelo estabelecimento como condições para admissão, desde que não fundadas 
em raça ou etnia, critérios naturalmente odiosos, sejam prévia e publicamente 
estabelecidas, de forma que os potenciais contratantes delas tomem ciência e, 
desejando contratar, passem a observá-las. Para BILBAO UBILLOS:

Não há que se olvidar que quem explora este tipo de 
estabelecimento (cafeterias, restaurantes, hotéis e etc) dirigem sua 
oferta ao público em geral, manifestam a sua vontade de contratar, 
em princípio, com qualquer que aceite seus preços e condições 
de venda. Ainda que não exista propriamente uma obrigação de 

38 No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, inexistem instrumentos normativos 
específicos destinados a normatizar a aplicabilidade do princípio da igualdade nas relações 
jurídicas privadas. A despeito disso, há que se destacar, dada relevância e pertinência temática 
que, configurada a natureza consumerista da relação jurídica, nos termos do inciso IX, do 
artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, constitui prática abusiva a recusa de venda 
de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante 
pronto pagamento.

39 “ lo decisivo será ahora el círculo de destinatários al que el eferente dirige sua declaración de 
voluntad. Se dirigirse a un círculo indeterminado de personas deberá garantizarles a todas ellas el 
aceso en igualdad de condiciones, sin poder excluir a ciertas personas por sua origen racial o sexo” 
(2009, p.16). Em igual sentido, destaca CERDÁ MARTINEZ-PUJALTE que: “detrás de 
todo subyace el pensamento de que aquellos que ponen sus mercancias y servicios a disposición del 
público tienen el deber de desenvolverse de forma neutral em dicho mercado. La oferta hecha se 
dirige a cualquiera y es independiente de si la parte oferente actúa en el mercado de forma habitual 
com uma inteción empresarial o no.” (2009, p.117)
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contratar, a abertura do local implica, ao menos, na renúncia de 
selecionar com critérios individuais a sua clientela. Outra coisa são 
as condições que se podem impor com caráter geral e que tem um 
fundamento objetivo e razoável, como a advertência formulada 
em cartazes colocados na entrada. (2006, p.165, tradução nossa)

Há que se destacar que estudiosos europeus também tem se inclinado no 
sentido de inadmitir e considerar ilegítima a recusa em contratar quando os 
bens ou serviços ofertados forem considerados essenciais ou quando ofertados 
no mercado em regime de monopólio. Dessa forma, não seria possível à única 
escola, ao único hospital, ao único hotel de determinada localidade se negar a 
contratar adotando critérios de sexo, raça, etnia, crença religiosa. Nesse sentido, 
BILBAO UBILLOS destaca que “é um dado decisivo a posição dominante e 
monopolística da entidade discriminadora no mercado e na sociedade”, assim, “o 
único clube recreativo, a única sala de cinema, a única piscina aberta ao público em 
uma determinada localidade não poderia excluir determinadas categorias de pessoas 
por motivos de raça, sexo ou crenças”. E conclui “uma coisa é selecionar um espaço de 
liberdade em que se prima pelas preferências e simpatias pessoais e outra é abusar da 
posição de virtual monopólio para discriminar aqueles que não tem outra alternativa 
e não podem acudir a outro estabelecimento.”40

3.4. igualdade no fornecimento de bens e prestação de 
serviços de natureza financeira

A Diretiva 2004/113/CE, conciliando a necessidade de proteção e promoção 
da igualdade no âmbito das relações jurídicas entre particulares, com a também 
necessária proteção aos princípios da autonomia privada, liberdade contratual 
e liberdade de iniciativa, foi expressa e inequívoca ao estabelecer, em seu artigo 
4º, um princípio geral norteador da aplicabilidade do princípio da igualdade nas 
relações jurídicas privadas, segundo o qual as diferenças de tratamento somente 
são admitidas quando puderem ser justificadas por um objetivo legítimo.41

40 2006, 156-157
41 “Art. 4º - as diferenças de tratamento só podem ser aceitas se forem justificadas por um objetivo 

legítimo e os meios para atingir essa objectivo forem adequados e necessários”. Ainda segundo 
o item (16) das considerações tecidas pelo Conselho da União Européia: “As diferenças de 
tratamento só podem ser aceitas se forem justificadas por um objetivo legítimo.”
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No que tange ao fornecimento de bens e prestação de serviços financeiros, 
dentre eles a venda de seguros privados, a Diretiva 2004/113/CE, foi expressa 
ao estabelecer em suas considerações que a utilização de fatores atuariais em 
razão do sexo, apesar de se tratar de prática comum no mercado de seguros e 
serviços financeiros, não deve implicar diferenciações quanto ao valor dos 
prêmios, prestações ou benefícios individuais, exceto em situações em que o sexo 
for fator determinante na avaliação dos riscos contratuais segurados, ocasiões nas 
quais compete a cada Estado-Membro editar normas específicas para autorizar a 
discriminação de preços de prêmios e prestações em razão do sexo do contratante. 

A Diretiva 2004/113/CE ainda estabelece que a implementação da regra de 
proibição de adoção de fatores atuariais em função do sexo só é válida para os 
contratos celebrados após sua transposição aos ordenamentos jurídicos internos 
de cada Estado-Membro, estabelecendo como prazo limite a data de 21 de 
dezembro de 200742, objetivando, com tal medida, evitar reajustamentos bruscos 
de preços no mercado. Ademais, estabelece a obrigação dos Estados-Membros 
que autorizarem a discriminação de preços de prêmios e prestações em razão 
do sexo do contratante, no prazo de cinco anos contados da transposição da 
Diretiva, reavaliar a viabilidade de manter a referida norma derrogativa. Segundo 
expressa disposição normativa contida no artigo 5º da Diretiva 2004/113/CE:

1. Os Estados-Membros devem assegurar que, em todos os novos 
contratos celebrados, o mais tardar, depois de 21 de Dezembro 
de 2007, a consideração do sexo enquanto factor de cálculo dos 
prémios e das prestações para efeitos de seguros e outros serviços 
financeiros não resulte, para os segurados, numa diferenciação dos 
prémios e prestações. 

2. Sem prejuízo do n.º 1, os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 21 de Dezembro de 2007, permitir diferenciações 
proporcionadas nos prémios e benefícios individuais sempre 
que a consideração do sexo seja um factor determinante na 
avaliação de risco com base em dados actuariais e estatísticos 
relevantes e rigorosos. Os Estados-Membros em questão devem 

42 Segundo preceitos legais contidos no artigo 17 da Diretiva 2004/113/CE: “Os Estados-Membros 
devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e  administrativas necessárias para 
dar cumprimento à presente directiva até 21 de Dezembro de 2007. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o texto dessas disposições.”
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informar a Comissão e garantir que sejam recolhidos, publicados 
e regularmente actualizados dados rigorosos relevantes para a 
consideração do sexo como factor actuarial determinante.

Esses Estados-Membros devem rever a sua decisão cinco anos 
depois de 21 de Dezembro de 2007, tendo em conta o relatório 
da Comissão mencionado no artigo 16º, e enviar à Comissão os 
resultados dessa revisão.

Seguindo os preceitos normativos do artigo 5º, n.º 2, da Diretiva 2004/113/
CE, os Estados português, espanhol e alemão, assim como a quase totalidade dos 
Estados europeus43, editaram legislações, para permitirem que as empresas de 
seguros privados adotassem o sexo como fator atuarial nos casos em que ele fosse 
determinante na avaliação do risco contratual, como ocorre nos casos de seguros 
e vida, saúde, automobilístico e renda. É o que se verificou com o advento da Lei 
Geral de Tratamento Igualitário, de 14 de agosto de 2006, em Alemanha, com 
a Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março de 2007, em Espanha, e com a Lei 18, 
de 11 de maio 2004, em Portugal. Segundo o artigo 6º da Lei Portuguesa n.º 18 
de 2004:

1 — A consideração do sexo como factor de cálculo dos prémios 
e prestações de seguros e outros serviços financeiros não pode 
resultar em diferenciações nos prémios e prestações.

2 — Sem prejuízo do número anterior, são todavia admitidas 
diferenciações nos prémios e prestações individuais de seguros e 
outros serviços financeiros desde que proporcionadas e decorrentes 
de uma avaliação do risco baseada em dados actuariais e estatísticos 
relevantes e rigorosos.

3 — Os dados actuariais e estatísticos consideram–se relevantes 
e rigorosos para o efeito previsto no número anterior quando 
obtidos e elaborados nos termos de norma regulamentar emitida 
para o efeito pelo Instituto de Seguros de Portugal.

Similarmente, o artigo 71 da Lei Orgânica Espanhola n.º 3/2007, de 22 de 
março de 2007 estabelece que:

43 A exceção é a Polônia, que ainda não transpôs para sua legislação os preceitos da Diretiva 
2004/113/CE.
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1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios 
financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor 
de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las 
primas y prestaciones de las personas aseguradas.

No obstante, reglamentariamente, se podrán fijar los supuestos en 
los que sea admisible determinar diferencias proporcionadas de las 
primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, 
cuando el sexo constituya un factor determinante de la evaluación 
del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y 
fiables.

Diante das autorizações concedidas pelas legislações internas da grande 
maioria dos Estados-Membros da União Europeia, as empresas de seguros 
privados mantiveram a utilização do fator sexo para a realização de cálculos 
atuariais e determinação dos riscos contratuais dos contratos de seguro, 
mantendo a prática de preços diferenciados em razão do sexo. O grande motivo 
que levou a quase totalidade dos Estados-Membros da Comunidade Européia ao 
editarem normas derrogatórias da aplicabilidade da norma proibitiva de adoção 
do sexo como fator de cálculo de risco nos contratos de seguro e a consequente 
prática de diferentes preços de prêmios e prestações para homens e mulheres, foi, 
justamente, os relevantes impactos econômicos que a norma proibitiva causaria 
de imediato no mercado europeu de seguros.

O fator sexo é tão relevante para a determinação do risco contratual que a 
Comissão Europeia, objetivando demonstrar a influência de sua adoção sobre 
valor de prêmios e prestações dos contratos de seguro, bem como sobre as 
condições contratuais, elaborou minucioso estudo intitulado Study on the use of 
age, disability, sex, religion or belief, racial or ethnic origin and sexual orientation in 
financial services, in particular in the insurance and banking sectors.44 

Ocorre, todavia, que o Tribunal de Justiça da União Europeia, em 01 de 
março de 2011, ao julgar recurso de anulação interposto pela Associação Belga 
de Consumidores (Test-Achats ASBL)45, contra decisão proferida pelo Tribunal 

44 Disponível em: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/123& 
guiLanguage=en

45 Disponível em: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0236&lang1=en&type= 
NOT&ancre=
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Constitucional da Bélgica, que reconheceu a legalidade da lei belga que incor-
porou os preceitos da Diretiva 2004/113/CE, declarou a invalidade do artigo 
5º, n.º 2, da Diretiva 2004/113/CE, proibindo que as empresas seguradoras, a 
partir de 21 de dezembro de 2012, continuem adotando o fator sexo para fins 
de diferenciação do valor dos prêmios e prestações nos contratos de seguro, 
por considerar a discriminação de preço por gênero atentatória ao princípio da 
igualdade entre homens e mulheres.

De acordo com o acordão proferido pelo Tribunal de Justiça da União 
Europeia, em nome do princípio da igualdade e objetivando a eliminação das 
práticas discriminatórias entre homes e mulheres, os preceitos legais contidos no 
artigo 5º, n.º 2, da Diretiva 2004/113/CE, que autorizam aos Estados-Membros 
derrogarem a norma proibitiva de discriminação em razão do sexo nos contratos 
de seguro devem ser considerados inválidos, uma vez que violam o princípio da 
igualdade, principalmente em razão do risco de que esta derrogação à igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres continuasse sendo indefinidamente 
permitida pelos Estados-Membros, razão pela qual:

Tal disposição, que permite aos Estados-Membros em causa 
manter sem limite temporal uma derrogação à regra dos prémios 
e das prestações unissexo, é contrária à concretização do objectivo 
de igualdade de tratamento entre homens e mulheres prosseguido 
pela Directiva 2004/113 e incompatível com os artigos 21.° e 23.° 
da Carta. Por conseguinte, esta disposição deve ser considerada 
inválida após um período de transição adequado. Pelos 
fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça declara: O artigo 5.°, 
n.° 2, da Directiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 2004, que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento, 
é inválido, com efeitos a 21 de Dezembro de 2012.

Considerando que a quase totalidade dos Estados-Membros havia incorpo-
rado às suas legislações internas a derrogação à norma proibitiva de discriminação 
de preços em razão do sexo do contratante, e objetivando garantir uma adequada 
interpretação do acórdão proferido no caso Test-Achts, o Conselho da União 
Europeia publicou em 13 de janeiro de 2012, orientação acerca da aplicação 
ao setor de seguros dos preceitos normativos da Diretiva 2004/113/CE, à luz 



386 volume 01

i encontro de internacionalização do conpedi

do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia proferido no processo 
C-236/09 (Test-Achats). 

Salienta-se, que segundo as orientações, apesar do artigo 5º, n.º 1, proibir 
qualquer situação em que haja diferenciação dos prêmios e prestações dos 
contratos de seguro em razão da adoção do sexo como fator de cálculo, o referido 
dispositivo legal “não proíbe de forma genérica a consideração do gênero enquanto 
fator de classificação do risco”46, ou seja, não proíbe que as empresas de seguro 
continuem apurando informações quanto ao gênero de seus segurados para 
avaliação interna dos riscos contratuais por ela assumidos, para, desta forma, 
calcular de forma mais precisa as provisões técnicas para manutenção de sua 
solvabilidade e definição global dos preços a serem praticados, nem mesmo 
impede que, em matéria de marketing e publicidade, realizem ações direcionadas 
para homens ou mulheres. 

Ainda de acordo com as orientações expedidas pelo Conselho da União 
Européia, apesar da proibição de que haja diferenciação em relação ao valor 
dos prêmios e prestações para pessoas em razão do seu sexo, há determinadas 
situações em que alguns fatores de risco contratual, tais como estado de saúde 
e antecedentes de doenças familiares, podem estar diretamente relacionados às 
diferenças fisiológicas existentes entre homens e mulheres, situações nas quais o 
fator gênero pode ser levado em consideração. E o que ocorre nos casos de doenças 
que afetam apenas um dos sexos, tais como câncer de mama e câncer de próstata, 
casos nos quais o gênero importará diretamente no cálculo do risco contratual. 
Nestes casos, o sexo somente seria utilizado como subsídio para avaliação da 
extensão do risco contratual de contração de doenças, por isso admissível. 

Além do mais, de acordo com as orientações do Conselho da União Europeia, 
a proibição de adoção do sexo como fator de cálculo dos riscos contratuais e 
diferenciação dos preços de prêmios e prestações em razão do gênero, não impede 
que as empresas seguradoras criem e ofereçam produtos de seguros específicos 
a determinado gênero, objetivando atender às necessidades e situações que 
somente a ele digam respeito, a exceção de produtos relacionados à gravidez, 

46 Orientação contida no item 14, do Comunicado 2012/C 11/01, datado de 13 de janeiro de 
2012. 
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situação em que a diferenciação é expressamente proibida pelo artigo 5º, n.º 3. 
Podem as empresas de seguro, portanto, criar, por exemplo, seguros específicos 
para assegurar os casos de constatação de câncer de próstata, mama ou útero, 
atendendo ao gênero específico.  

De fato, a partir de uma detida analise do acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça da União Europeia, bem como da análise das orientações expedidas pelo 
Conselho da União Européia, com o objetivo de uniformizar a interpretação do 
acórdão do caso Test-Achats pelos Estados-Membros, verifica-se que a adoção do 
fator sexo como critério para cálculo dos riscos contratuais foi terminantemente 
proibida, haja vista que, por mais que se autorize a sua adoção de forma indireta, 
com nos casos acima explicitados, não será admissível a prática de preços 
diferenciados entre homens e mulheres, vedação que, indubitavelmente, ameaça 
o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de seguro e traz indesejáveis 
consequências para o mercado de seguros europeu.47 

Isto porque, sob a premissa de proteger a igualdade, especialmente a igual-
dade de gênero, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, 
na prática, proporcionou indesejáveis efeitos sob o mercado consumidor de 
seguros, haja vista que, proibidas de adotar o gênero como critério de avaliação 
de risco contratual, o qual tornava mais barato o valor dos prêmios dos contratos 
de seguro automobilístico e de vida celebrados com mulheres, as empresas de 
seguro se viram obrigadas a promover o aumento do valor dos prêmios destes 
contratos, afetando diretamente este grupo de seguradas, que, ao pagarem 
prêmios desproporcionais aos efetivos riscos de seu contrato, estarão financiando 
os prêmios daqueles contratos de maior risco, o que configuraria um tratamento 
desigualitário. 

Ademais, além do efeito direto sob os contratos de seguros celebrados com 
pessoas do sexo feminino, verifica-se também risco de impactos econômicos 
sobre os demais contratos de seguro, decorrente dos custos que estas empresas 

47 Neste sentido destaca FERNANDEZ CRENDE que a “clasificación de riesgos tiene un claro 
límite en el análisis coste-beneficio de las aseguradoras. La prima cobrada por la aseguradora, 
efectivamente, no sólo debe reflejar el riesgo soportado por el asegurado, que eventualmente será 
asumido por la aseguradora, sino que también debe compensar por los costes de gestión del seguro.” 
(2004, p. 4)
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terão que suportar para reavaliar todo o seu sistema de dados e cálculos atuariais, 
alterar os contratos vigentes, modificar seu material publicitário, dentre outros, 
custos que indubitavelmente serão repassados aos consumidores, impactando nos 
preços dos produtos ofertados.48 Sem contar as ineficiências econômicas geradas 
para todos os atores do mercado, decorrentes da substituição do critério sexo por 
outros mais subjetivos e voláteis, tais como os relacionados aos hábitos de vida 
do segurado. 

4. conclusões

Conforme se pôde inferir, a questão da eficácia do direito fundamental à 
igualdade no âmbito das relações jurídicas entre particulares é tormentosa 
e comporta soluções dogmáticas variadas, haja vista estarem em conflito os 
importantes direitos fundamentais à igualdade, liberdade, autonomia privada.  
Assim, não se pode sustentar de forma acrítica e uniforme a aplicabilidade direta 
do princípio da igualdade nas relações jurídicas privadas, haja vista que estará 
condicionada às peculiaridades e especificidades do caso concreto, nem mesmo 
possível sustentar que toda discriminação é necessariamente ilícita, uma vez que 
será ilícita a discriminação que não se basear em motivo razoável e justificável, 
que atentar contra outros direitos fundamentais, especialmente a dignidade da 
pessoa humana, contra a ordem pública, os bons costumes, ou nos casos em que 
o exercício da liberdade e da autonomia privada caracterizar abuso de direito.

Sustentar a eficácia direta e irrestrita do princípio da igualdade no âmbito 
das relações jurídicas privadas, obrigando os particulares a sempre apresentar 
uma justificativa racional e objetiva para o tratamento diferenciado, implicaria 
restrição indevida e não razoável à liberdade e à autonomia privada, limitando 
sobremaneiramente o espaço privado de livre determinação e desenvolvimento da 

48 Destaca FERNANDEZ CRENDE “En efecto, la adaptación a los estilos de vida como factor 
actuarial multidimensional muy probablemente comportará un aumento de los costes de gestión 
para las aseguradoras que, en última instancia, se traducirá en un incremento de las primas de 
seguros para los consumidores. Si el proceso de adaptación no se realiza de forma coordinada 
pueden producirse distorsiones em el mercado como, por ejemplo, pérdida de competitividad de 
las aseguradoras que actualmente operan en el mercado de seguros de vida y creación de nuevas 
empresas en condiciones de ofrecer primas más baratas al no tener la necesidad de adaptarse al 
nuevo sistema.” (2004, p. 16)
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personalidade. Assim como quaisquer outros direitos fundamentais, os exercícios 
da liberdade e da autonomia privada não são absolutos, uma vez que deverão 
ser exercícios em conformidade com os demais direitos fundamentais, mas sua 
proteção é, inquestionavelmente, indispensável à existência de uma sociedade 
livre e democrática, em que não há a planificação do agir humano decorrente da 
imposição de uma moral oficial.

Nesse diapasão, o objetivo do presente trabalho não foi esgotar a análise de 
todo o tema da eficácia do direito fundamental à igualdade nas relações jurídicas 
privadas, mas sim, reconhecendo a importância, grandiosidade e complexidade 
do tema, buscou-se apresentar seus aspectos mais relevantes, apresentando 
contribuições extraídas da experiência do direito comunitário europeu, as quais 
podem ser úteis para o aperfeiçoamento do estudo desta temática, permitindo 
elaborar proposições adequadas e capazes de conciliar a proteção da igualdade e 
o combate a práticas discriminatórias e, ao mesmo tempo, assegurar a proteção à 
autonomia privada e à liberdade contratual, corolários do direito fundamental ao 
livre desenvolvimento da personalidade. 
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a influência do precedente vinculante 
norteamericano nos sistemas 

italiano e espanhol de controle de 
constitucionalidade de normas: uma 

análise sob a ótica do princípio da 
igualdade na aplicação judicial da lei

Juliana Rodrigues Freitas1

Resumo

Os sistemas de controle concentrado de constitucionalidade italiano e 
espanhol têm características que os distanciam do modelo puro kelseniano e, ao 
mesmo tempo, permitem que se identifiquem com o modelo norte americano de 
constitucionalidade de normas. A atribuição de eficácia vinculante nos planos 
horizontal e vertical às decisões constitucionais, mesmo que ainda não seja um 
elemento que identifique a jurisdição constitucional desses países europeus, de 
forma imediata, tais modelos de controle concentrado de constitucionalidade, é 
um dos seus elementos caracterizadores, e faz surgir, nesse contexto, a figura do 
precedente vinculante. Para que esses precedentes sejam adotados em atenção ao 
princípio da igualdade na aplicação da lei é imprescindível que sejam definidos 
critérios objetivos e razoáveis para que, então, as Cortes Constitucionais atribuam 
às suas decisões efeito vinculante.

Palavras-chave

Decisões constitucionais; Princípio da igualdade na aplicação judicial da lei; 
Eficácia; Precedente vinculante.

Riassunto

I sistemi di controllo accentrato di costituzionalità italiano e spagnolo hanno 
delle caratteristiche che li allontanano del modello puro kelseniano, ed allo 
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- Comunidade Europeia. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, Brasil. Pós 
Graduada pela Universidade Carlos III de Madri, Espanha.
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stesso tempo, ci permettono di identificarli con il modello nordamericano di 
costituzionalità delle norme. Ĺ  assegnazione della efficacia vincolante, in piani 
orizzontale e verticale, alle decioni costituzionali, contuttoché non sia ancora 
un élemento che li identifiche di forma immediata, è, senza dubbio, uno delle 
sue caratterische ed, in questo contesto, sorge la figura del precedente vincolante. 
Ed, affinché, questi precedenti rispettano all éguaglianza davanti alla legge, è 
imprescindibile che siano definiti i criteri obiettivi e ragionevoli perché, quindi, 
le Corti Costituzionali attribuiscono alle sue decisioni l éffetto vincolante.

Parole-chiavi

Decisioni costituzionali; Principio dell éguaglianza davanti alla legge;  
Efficacia; Precedente vincolante.

1. introdução  

O controle concentrado de constitucionalidade de normas não se justifica 
pela suposta superioridade dos juízes constitucionais em relação àqueles que 
exercem as demais funções estatais, como os integrantes do Legislativo, por 
exemplo; mas, sim, por contribuir significativamente para a manutenção da 
cultura pública constitucional, a partir da discussão dos princípios norteadores 
das relações instituídas numa sociedade, propiciando um melhor embasamento 
axiológico para o próprio legislador durante o processo de elaboração das normas 
(COMELLA, 1997). 

Na verdade, o questionamento da lei perante a esfera judicial e a possibilidade 
de a mesma vir a ser declarada inconstitucional, estimulam o legislador a conferir 
mais respeito ao valor epistêmico durante o processo democrático de elaboração 
normativa, e é nesse contexto, que o controle judicial das normas reforça o 
procedimento democrático. (COMELLA, 1997).

Assim, para que a função jurisdicional constitucional se fundamente na 
legitimidade democrática, é preciso que, durante o processo de interpretação 
e de aplicação das normas integrantes do ordenamento jurídico, seja sempre 
preservado o valor da igualdade na aplicação da lei, permitindo que o texto 
normativo, elaborado a partir de um procedimento democrático do qual fizeram 
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parte os representantes eleitos pelo povo, regulamente, indistintamente, todos 
os casos que se assemelham e requerem a sua previsão para a solução de um 
conflito social. E, ainda, é preciso, que os fundamentos jurídicos aduzidos para a 
solução dos conflitos tenham como parâmetro a mesma lei regulamentadora das 
situações fáticas que se identificam.

E para tanto, aparece como conditio sine qua non para a garantia da segurança 
jurídica e obediência à igualdade na aplicação da lei, a determinação da eficácia 
das decisões constitucionais, seja no sentido vertical – em relação às instâncias do 
Judiciário no momento em que solucionam os conflitos sociais – seja no sentido 
horizontal – em relação ao próprio Tribunal Constitucional, no momento 
em que se posiciona acerca da compatibilidade da norma infraconstitucional 
aos preceitos da Carta Magna – exatamente para que sejam evitadas decisões 
díspares, não fundadas na igualdade, e, portanto, violadoras de um dos 
direitos fundamentais que estruturam os ordenamentos jurídicos dos Estados 
Democráticos.  

Itália e Espanha não importaram exatamente o modelo puro kelseniano, 
pois os seus órgãos de jurisdição constitucional não se limitam a declarar a 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Compete, também, 
aos Tribunais Constitucionais, atendendo ao objetivo de serem evitadas lacunas 
no complexo normativo, pronunciarem-se acerca da adequação de determinadas 
interpretações legais ao texto da Constituição.

A figura do stare decisis norteamericano vincula, e não apenas orienta os 
juízes aos princípios derivados dos precedentes, os quais devem ser seguidos 
necessariamente, a menos que haja distinção entre o fato analisado e aquele 
que subsidiou a sentença proferida pelo tribunal; e tem como objetivo precípuo 
promover o alcance da segurança jurídica e a preservação da igualdade na aplicação 
judicial, ao superar possíveis divergências entre as instâncias jurisdicionais, 
estabelecendo, assim, critérios comuns a serem observados pelos juízes durante o 
exercício da função julgadora.

O fato é que, seja através de uma análise em tese ou diante de um caso 
concreto, o juiz constitucional que atua nos sistemas de controle concentrado 
deve adotar parâmetros, tanto sob o aspecto normativo como interpretativo, 
dentro dos quais atuará ao efetivar a prestação da tutela jurisdicional, a fim de 
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torná-la suficiente para garantir o alcance do valor maior do Direito, que é o da 
efetivação da justiça nas relações sociais, respeitando, sempre, a igualdade na 
aplicação da lei. A questão é saber quais os parâmetros devem ser utilizados para 
solucionar tais ou quais situações?!

A eficácia da declaração de (in)constitucionalidade de uma norma não alcança 
somente o legislador, mas, ao contrário, repercute na atuação dos próprios juízes 
constitucionais e daqueles que integram as diversas instâncias do Judiciário. De 
modo que, torna-se essencial a definição de critérios que identificam quais as 
variáveis relevantes para a aproximação ou distanciamento de uma norma em 
relação a outra anteriormente julgada pelo Tribunal Constitucional, para que, 
assim, sejam evitadas violações à igualdade na aplicação da lei, um dos princípios 
norteadores da jurisdição constitucional.

Esse trabalho, sistematizado a partir de um estudo doutrinário comparado, 
se organiza, basicamente, em três tópicos: no primeiro, é analisada a origem do 
controle concentrado de constitucionalidade, tal como preconizado por Hans 
Kelsen, em 1920, cujos efeitos da declaração de inconstitucionalidade se projetam 
para o futuro ou em outro prazo fixado pela Corte, desde que não ultrapasse 
um ano dessa ocorrência, operando, ainda, contra todos – erga omnes. Tal efeito 
erga omnes é conferido restritivamente à decisão contida na sentença, cujo efeito 
da sua motivação impõe-se, entretanto, inter partes, diversamente do que ocorre 
no sistema norte-americano ou do common law, no qual é atribuída eficácia erga 
omnes às razões que motivaram determinada decisão, permitindo-se, assim, que 
a interpretação exposta na motivação seja por todos havida por inconstitucional, 
estando vinculadas à decisão, somente as partes litigantes. Essa circunstância 
peculiar ao sistema constitucional norteamericano permite que, em outro 
momento, a mesma lei possa ser questionada por outras pessoas interessadas, desde 
que a motivação desse novo questionamento seja diversa daquela já anteriormente 
suscitada e declarada contrária aos preceitos da Carta Magna. 

No segundo, identifica-se o distanciamento desse modelo puro concebido 
pelo jusfilósofo austríaco daqueles sistemas de controle de constitucionalidade 
concentrado adotados na Itália e na Espanha. 

Na Itália, por exemplo, a jurisdição constitucional se estruturou a partir do 
segundo pós guerra, como instrumento de proteção do ordenamento jurídico de 
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uma possível atuação arbitrária do legislador e violadora de direitos e garantias 
fundamentais, exatamente por ter sido essa a função do Estado que, durante um 
período da história italiana, se tornou a maior ameaça para as liberdades dos 
cidadãos. Em verdade, um modelo marcado pelas influências do sistema norte 
americano, porque projetava na figura do Tribunal Supremo a solução para os 
ideais antifascistas e democráticos. 

Na Espanha, por sua vez, a opção pela jurisdição concentrada gerou algumas 
consequências processuais significativas, como a elaboração de uma ação direta 
de inconstitucionalidade bem como a necessidade de atribuir os efeitos erga 
omnes às decisões constitucionais como condição para administrar o monopólio 
da jurisdição constitucional numa Corte constitucional e a sua necessária relação 
com os órgãos que compõem o Judiciário. (GUERRA, 2000)

O item subsequente traz-se uma reflexão sobre a problemática que permeia os 
precedentes judiciais nos sistemas de controle concentrado de constitucionalidade 
e o princípio da igualdade na aplicação da lei; isso porque, as Cortes de 
Constitucionalidade Europeias não atuam simplesmente como “legisladores 
negativos”, ao se manifestarem acerca da constitucionalidade de uma norma, 
mas sim positivamente, ao inserirem no ordenamento normas provenientes de 
uma atividade hermenêutica exercida durante o processo constitucional. Diante 
dessa função criadora da justiça constitucional europeia, admitiu-se poder extrair 
de um enunciado legal normas distintas, desde que fundamentada a sua (in)
constitucionalidade em razões identificáveis juridicamente. 

Assim, percebemos que duas das características do modelo de constitucionalidade 
norte americano perfazem também o modelo de constitucionalidade europeu: a 
função criadora do Direito, por intermédio de um processo interpretativo, não 
mais admitindo, portanto, que o Tribunal Constitucional atue como um simples 
legislador negativo, e, em decorrência disso, a importância da fundamentação 
das sentenças na justiça constitucional, como um mecanismo capaz de garantir 
que tais decisões adotem o caráter geral, necessário para o respeito ao princípio 
da igualdade na aplicação da lei. E, em decorrência disso, surge a necessidade 
de se atribuir força vinculante às decisões constitucionais para que, então, 
possam cumprir a sua função de servir de critério geral, integradora do Direito. 
(SEGADO, 2004).
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2. controle concentrado de constitucionalidade 
de normas

Os sistemas jurídicos que adotam Constituições classificadas quanto à 
estabilidade como rígidas são caracterizados por uma estrutura escalonada 
de normas de graus hierárquicos distintos, sendo a Constituição aquela que 
representa o ápice desse sistema, correspondendo ao fundamento maior de 
validade formal e material das demais normas que compõem tal ordenamento 
normativo. (Kelsen, 1999)

Em razão da necessidade de se defender a unidade jurídica e a coesão das nor-
mas inferiores às superiores, é que surgem mecanismos de garantia e salvaguarda 
da integridade do sistema jurídico os quais, quando aplicados, objetivam excluir 
do ordenamento as leis ou atos normativos cujos preceitos contrariam os da Carta 
Fundamental, garantindo-se, assim, a prevalência do querer social, representado 
pela atuação do Constituinte Originário, sobre as manifestações do legislativo e 
do executivo no exercício das suas funções.

O controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos é 
um dos instrumentos utilizados para a defesa da ordem jurídica, através do qual 
é averiguada a compatibilidade de diplomas infraconstitucionais aos dispositivos 
que integram a Constituição, por meio de ação própria e de procedimento 
específico, através, de uma via principal e direta, ou, então, por intermédio de 
uma via incidental de constitucionalidade, podendo tal controle ser exercido pelo 
órgão de cúpula do Judiciário – como ocorre no sistema brasileiro - ou por um 
órgão criado para esta finalidade específica, como os Tribunais Constitucionais 
nos países europeus.

A origem deste controle remonta ao ano de 1920 a quando da elaboração 
da Constituição Austríaca – e, por este motivo, é também conhecido como 
sistema austríaco de controle de constitucionalidade de normas. O projeto 
desse texto constitucional foi  desenvolvido pelo jusfilósofo Kelsen (1999), que 
percebeu a importância e a necessidade de um órgão específico harmonizar 
as incompatibilidades surgidas entre os textos constitucionais dos Estados-
Membros e os da União, entes federados que compunham os países que haviam 
adotado essa forma descentralizada de organização de Estado, evitando-se, 
assim, as contradições no plano do direito que, inevitavelmente ocorreriam 
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caso o controle fosse exercido incidentalmente por todos os juízes ou Tribunais. 
(CAPPELLETTI, 1992; MARTINS ; MENDES, 2001).

O sistema austríaco atribuiu ao Tribunal Constitucional – Verfassungsge-
richtshof, caracterizado pela sua independência e autonomia e composto por 
cidadãos de destacado conhecimento jurídico que já haviam integrado a cúpula 
das funções Legislativa e Executiva, a notável função de declarar ou não a 
inconstitucionalidade de uma norma.

Esse Tribunal Constitucional não deveria, porém, se situar na esfera do 
Judiciário justamente para que fosse preservado o princípio da separação dos 
poderes, com harmonia e independência. Assim, os juízes que exerciam a função 
julgadora não eram titulares da competência para controlar a constitucionalidade 
das leis cuja aplicação se fazia imprescindível para a solução do caso sub 
judice, assim como não podiam provocar a atuação da Corte Constitucional; 
deveriam, por outro lado, ter como válidas as leis existentes sem que pudessem, 
entretanto, deixar de aplicá-las caso duvidassem da sua compatibilidade ao texto 
constitucional.  

A legitimidade para questionar a constitucionalidade de uma norma perante 
a Corte era exclusiva do Governo Federal e dos Governos Estaduais – Länder –, 
cujas atuações eram revestidas da mais ampla discricionariedade, pois, em regra, 
eram submetidas ao julgamento do Tribunal Constitucional somente as matérias 
de interesse específico desses governos que compunham a organização política 
austríaca, i.e, aquelas relacionadas às competências constitucionais.

Como consequência, muito restrito era o âmbito de atuação da Corte 
Constitucional, que deixava de apreciar documentos normativos de importância 
ímpar para a sociedade, como os relativos aos direitos e garantias individuais 
que, a despeito de serem inconstitucionais – quando o eram –, permaneciam 
no ordenamento jurídico, exatamente porque não tinham suscitada a sua 
inconstitucionalidade por aqueles que detinham competência para tal.

Em decorrência da revisão constitucional ocorrida no ano de 1929, ao lado 
dos órgãos políticos, adquiriram também a prerrogativa de dirigir-se à Corte 
Constitucional, os dois órgãos de cúpula do Judiciário: a Corte Suprema para 
causas civis e penais – Oberster Gerichtshof – e a Corte Suprema para causas 
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administrativas – Verwaltungsgerichtshof – cujas atuações se manifestavam diante 
da necessidade da aplicação de uma lei de constitucionalidade duvidosa para a 
solução de um caso concreto submetido à sua análise, questão essa que deveria 
ser resolvida pelo Tribunal Constitucional, através de uma decisão proferida com 
efeito vinculante ao Judiciário.

O inconveniente observado a partir da adoção dessa medida foi que os juízes 
inferiores estavam obrigados a aplicar a lei de constitucionalidade questionável até 
o momento em que o processo subisse às instâncias superiores quando, somente 
então, a atuação do Tribunal Constitucional poderia ser suscitada. 

Em contrapartida observou-se um crescimento da diversidade das matérias 
objeto da apreciação da Corte Constitucional uma vez que toda e qualquer 
lei, desde que supostamente inconstitucional, deveria ser julgada quanto à sua 
legitimidade constitucional pelo Tribunal Constitucional, se fosse imprescindível 
para a solução de um litígio submetido perante os Tribunais Superiores para 
as causas cíveis e penais ou administrativas. Sob a égide dessa diretriz, não 
apenas as leis que versavam sobre competências constitucionais poderiam ter sua 
inconstitucionalidade declarada pelo Verfassungsgerichtshof, mas também outras 
que regulamentavam, por exemplo, os direitos individuais de liberdade. 

O jusfilósofo austríaco Kelsen, ao defender a existência da jurisdição 
constitucional, inicia a sua reflexão perpassando sobre a titularidade da 
competência para anular os atos declarados inconstitucionais pelo Tribunal 
Constitucional, pois seria ingênuo acreditar que o próprio poder legislativo, 
responsável por introduzir no ordenamento jurídico a norma eivada do vício da 
inconstitucionalidade, assim o fizesse. (Kelsen, 2003)

Na esteira da reflexão kelseniana, o órgão legislativo deve ser entendido como 
um livre criador do Direito, vinculado à Constituição. Em verdade, o Parlamento 
se vincula à Constituição, numa medida relativamente restrita, sendo que a sua 
subordinação ao texto fundamental requer a atuação de um órgão diferente e 
independente dele, um Tribunal Constitucional, encarregado de anular os seus 
atos inconstitucionais.

Devemos entender, ainda sob a sua ótica, a natureza jurídica da anulação de uma 
lei como sendo a mesma a de estabelecer uma norma geral, porque a anulação de 
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uma lei teria o mesmo caráter de generalidade que de sua elaboração, representando 
um sinal negativo da função legislativa, que ao contrário de se configurar como uma 
intromissão do Tribunal Constitucional no Poder Legislativo, deve ser admitida 
como um fortalecimento da democracia, porque impede a concentração de um 
poder excessivo num só órgão, garantindo a regularidade do funcionamento dos 
diferentes órgãos que compõem a estrutura do Estado. 

Necessário perceber, de outro modo, que a atuação do Tribunal Cons-
titucional complementa a função legislativa, pois ao definir que uma norma é 
inconstitucional, retirando-a do sistema jurídico, demonstra ao legislador quais 
os caminhos que não devem por ele ser percorridos no momento da elaboração 
do texto legal para evitar que seja posteriormente declarado ilegítimo.

Isto porque, segundo Kelsen, (2003, p.151-152), 

anular uma lei é estabelecer uma norma geral, porque a anulação de 
uma lei tem o mesmo caráter de generalidade que sua elaboração, 
nada mais sendo, por assim dizer, que a elaboração com sinal 
negativo e, portanto, ela própria uma função legislativa. E um 
tribunal que tenha o poder de anular as leis é, por conseguinte, 
um órgão do poder legislativo. Portanto, poder-se-ia interpretar a 
anulação das leis por um tribunal tanto como uma repartição do 
poder legislativo entre dois órgãos, quanto como uma intromissão 
no poder legislativo. 

A declaração de inconstitucionalidade de uma lei não produziria sua nulidade 
de pleno direito, mas apenas a sua anulabilidade, em razão do ingresso da norma 
no ordenamento jurídico garantir sua validade no sistema, pelo menos, até o 
momento da verificação do vício de inconstitucionalidade produzida na sentença 
proferida ao final do processo constitucional. 

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não deveriam, nesse 
sentido, retroagir às situações passadas regulamentadas pela lei, pois, apesar 
de ter sido declarada eivada do vício da inconstitucionalidade, no momento da 
constituição do fato que fora submetido à sua regulamentação, era considerada 
em consonância ao sistema jurídico.

Essa irretroatividade da declaração de inconstitucionalidade sofreu uma 
discreta graduação a partir da reforma da Constituição Austríaca, ocorrida em 



402 volume 01

i encontro de internacionalização do conpedi

1929, quando, então, admitiu-se que, diante do caso concreto que motivou o 
questionamento sobre a constitucionalidade de uma lei e, unicamente neste, 
poderia incidir a decisão da Corte Constitucional acerca da legitimidade 
constitucional de uma lei. 

A mitigação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade 
gerou o inconveniente de casos semelhantes àquele sobre o qual pairou a questão 
da inconstitucionalidade da norma serem regulamentados distintamente, 
surgindo, deste modo, disparidades no tratamento jurídico com repercussões 
sociais negativas, haja vista a ofensa ao princípio da isonomia, que se traduz pela 
determinação de igualdade de tratamento àqueles que figuram em situações 
equivalentes. (CAPPELLETTI, 1992; MARTINS; MENDES, 2001).

A norma geral é anulada para o futuro, isto é, sem efeito retroativo ou pelo 
menos com efeito retroativo limitado no tempo. Importante observarmos que se 
a despeito de anulada a norma, subsistirem as consequências jurídicas produzidas 
antes da sua anulação, isso não está diretamente relacionado aos efeitos da sua 
entrada em vigor sobre as normas que regulavam até então o mesmo objeto, 
abrogadas por ela. 

Kelsen (2003, p. 171-172) assim se manifesta, ipsis literis, sobre o assunto: 

[...] isso significa que a anulação de uma lei, por exemplo, 
pelo tribunal constitucional, não acarreta de forma alguma o 
restabelecimento do estado de direito anterior à sua entrada em 
vigor, que ela não faz reviver a lei relativa ao mesmo objeto que 
havia sido abrogada. Resulta da anulação, por assim dizer, um 
vazio jurídico. A matéria que era até então regulada deixa de 
sê-lo; obrigações jurídicas desaparecem; segue-se a liberdade 
jurídica.

Ocorre, porém, que principalmente quando a norma tivesse sido anulada em 
virtude de um vicio formal produzido durante a sua elaboração, o ordenamento 
jurídico, a partir da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal 
Constitucional, ficaria marcado por um vazio jurídico e, para minimizar os 
efeitos desse inconveniente, seria recomendável prever a possibilidade de diferir 
no tempo, por prazo certo, a entrada em vigor da sentença de anulação.
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Ou, então, permitir que o Tribunal Constitucional garantisse que, com a 
decisão que anulou uma norma, voltasse a vigorar as normas gerais que regiam 
a matéria antes da declaração de inconstitucionalidade normativa. O próprio 
Tribunal seria o responsável pelo restabelecimento do antigo estado de direito, isto 
é, pela repristinação da norma, pois não seria recomendado que a “Constituição 
fizesse da reaparição desse estado uma regra geral imperativa, para todos os casos 
de anulação das normas gerais.” (KELSEN, 2003. p. 172).

Como observado, portanto, no modelo austríaco, os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade se projetam para o futuro, isto é, a sua eficácia começa a fluir 
a partir da data da publicação da sentença proferida pelo Tribunal Constitucional 
ou em outro prazo fixado pela Corte, desde que não ultrapasse um ano dessa 
ocorrência, operando, ainda, contra todos – erga omnes. Cabe ressaltar, porém, 
que não somente na Áustria, como em outros países que adotaram este sistema, 
dos quais os da Europa e o Brasil são exemplos, o efeito erga omnes é conferido 
restritivamente à decisão contida na sentença, cujo efeito da sua motivação impõe-
se, entretanto, inter partes, diversamente do que ocorre no sistema norte-americano 
ou do common law, no qual é atribuída eficácia erga omnes às razões que motivaram 
determinada decisão, permitindo que a interpretação exposta na motivação seja 
por todos havida por inconstitucional, vinculando-se à decisão, somente as partes 
litigantes. Essa circunstância peculiar ao sistema constitucional norte-americano 
permite que, em outro momento, a mesma lei possa ser questionada por outras 
pessoas interessadas, desde que a motivação desse novo questionamento seja 
diversa daquela já anteriormente suscitada e declarada contrária aos preceitos da 
Carta Magna (LLORENTE, 1997).

Ocorre, porém, que essas diretrizes iniciais elaboradas por Kelsen, sofreram 
gradativas modificações, e as novidades de maior relevo que surgiram no sistema 
concentrado, a partir das experiências da justiça constitucional implementadas 
no segundo pós-guerra na Áustria, Itália, Alemanha, Espanha, dentre outros 
países, tornando-se cada vez mais difícil classificar os modelos atuais de controle 
concentrado de constitucionalidade adotando como critério os elementos que 
ensejaram a criação do sistema, em 1920; tornando-se mais imperioso trazer para 
tal modelo algumas características relevantes da realidade institucional estatal, 
para que, assim, reste preservada e garantida a justiça constitucional. 
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2.1. controle concentrado de constitucionalidade 
adotado na itália e espanha: um distanciamento 
do modelo puro kelseniano

Observando as lições de Segado (2004), faz-se imprescindível pontuar, 
entretanto, que a difusão da justiça constitucional permitiu que o modelo puro 
europeu tal como preconizado por Kelsen (2003) sofresse considerável influência 
do modelo norte americano, o qual fora concebido pelos Federalistas a partir da 
Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, de modo que se tornará 
difícil agruparmos os sistemas em americano ou europeu kelseniano, surgindo, 
então, a necessidade de se buscar novas classificações dos modelos de justiça 
constitucional.

A teoria defendida por Segado, no que tange a essas novas perspectivas de 
sistematização dos sistemas de controle de constitucionalidade, perpassa pela 
diferença entre a verificação de legitimidade constitucional da lei daquela 
exercida no momento da aplicação da lei, devendo a primeira dessas modalidades 
pressupor a ausência de um conflito de interesses em jogo, diversamente da 
segunda.  

Diante desse contexto, o sistema italiano de jurisdição constitucional se 
estruturou a partir do segundo pós-guerra, de forma a proteger o ordenamento 
jurídico de uma atuação arbitrária do legislador e violadora de direitos e garantias 
fundamentais, exatamente por ter sido essa a função do Estado que, durante um 
período da história italiana, se tornou a maior ameaça para as liberdades dos 
cidadãos. Em verdade, um modelo marcado pelas influências do sistema norte-
americano, porque projetava na figura do Tribunal Supremo a solução para os 
ideais antifascistas e democráticos. 

Assim, caracterizaria o sistema de constitucionalidade italiano, bem como 
o espanhol, a superioridade normativa da Constituição diante das demais 
normas integrantes do ordenamento jurídico, de modo tal que tais normas 
infraconstitucionais poderiam ter a sua legitimidade constitucional questionada e, 
como consequência, a sua eficácia suspensa do plexo normativo; uma superioridade 
não apenas sob o aspecto hierárquico-formal, mas, fundamentalmente, material, 
no sentido que cabe à própria Constituição organizar e “separar” as funções do 
Estado, e principalmente, definir os limites para a sua atuação, instituindo uma 
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carta de valores supremos – declaração de direitos e garantias – a ser respeitada, 
indistintamente, pelos cidadãos e pelo Estado.

A opção, entretanto, pela jurisdição concentrada gerou, inevitavelmente, 
consequências processuais importantes 

[…]. como el diseño de una acción directa de inconstitucionalidad 
o los efectos erga omnes de las sentencias estimatorias de la 
inconstitucionalidad de una ley, que si bien son el trasunto de la 
concepción kelseniana del Tribunal como “ legislador negativo”, 
lo cierto es que, en algún caso, como los efectos erga omnes, vienen 
exigidos por la necesidad de articular el monopolio de rechazo que 
tiene el Tribunal Constitucional y su necesaria relación con los demás 
órganos jurisdiccionales  (SEGADO, 2004, p. 63-64).

Nesse sistema, o exercício da função jurisdicional deve se submeter aos 
ditames das leis que compõem o ordenamento – não nos esqueçamos de que 
tal ordenamento está estruturado na Carta Superior, isto é, a Constituição, 
fundamento de validade das demais normas –, não cabendo aos juízes desaplicar 
a norma que entenderem inconstitucional, diversamente do que ocorre no modelo 
norte-americano.

Devemos, porém, interpretar o papel exercido pelo Poder Judiciário de não 
apenas mero coadjuvante, mas de protagonista ao lado do Tribunal ad hoc, 
nesse sistema de controle de constitucionalidade, fundamentalmente por dois 
motivos: o Poder Judiciário não é um mero autômato da lei, mas seu intérprete 
em potencial, limitado, apenas, pelos valores insculpidos no plano normativo-
constitucional e, portanto, tem o poder dever de atribuir aos textos legais 
interpretações distintas de modo a introduzir no ordenamento jurídico normas 
capazes de solucionar os conflitos que provocaram a sua manifestação; e, além 
disso, por mais que não caiba aos juízes, no exercício da sua função, declarar 
inconstitucionais aquelas normas que entenderem contrárias à Constituição, têm 
competência constitucionalmente definida de se dirigir à Corte Constitucional, 
suspendendo o curso regular do processo principal, sempre que entenderam que 
a norma aplicada ao deslinde do caso, seja de constitucionalidade questionável, 
sendo que a Corte apenas analisará e declarará a inconstitucionalidade da lei, caso 
o Judiciário se manifeste no sentido de provocar a sua atuação. Por outro lado, 
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desde que o juiz aplicador do direito reconheça a constitucionalidade normativa, 
não terá razões para provocar a atuação da Corte Constitucional.

Em suma, o modelo adotado na Itália e na Espanha permite tanto o controle 
da lei como norma geral e abstrata, ignorados quaisquer interesses eventualmente 
abrangidos pelo seu alcance, como também aquele exercido a quando da sua 
aplicação na solução de casos concretos. Importante frisar que no sistema 
espanhol de constitucionalidade, é o recurso de amparo o instrumento processual 
utilizado para a proteção dos direitos e liberdades constitucionalmente garantidos 
quando violados em razão de uma disposição normativa, atos jurisdicionais ou 
dos poderes públicos em geral. 

2.2. a eficácia vertical e horizontal das decisões cons-
titucionais. o problema do precedente vinculante 
e o princípio da igualdade na aplicação da lei 

Como vimos, ao analisarmos o modelo puro kelseniano, e adotando nesta 
oportunidade os fundamentos aduzidos por Llorente (1997) a legitimidade 
para se pronunciar acerca da compatibilidade das normas infraconstitucionais 
aos dispositivos previstos na Carta Fundamental e a consequente faculdade 
de ditar decisões com eficácia erga omnes, é titularizada por um órgão criado 
especificamente para o exercício desta atribuição, o Tribunal Constitucional, 
que se justapõe à organização do Poder Judiciário – e com ele dialoga 
diferentemente nos distintos países que adotaram o controle concentrado de 
constitucionalidade –, devendo, de toda forma, atuar, inevitavelmente, como 
“legislador negativo”. 

Ocorre, porém, que tal sistema desenvolvido por Kelsen sofreu adaptações 
naqueles países que o adotaram, como, na Espanha, onde se admite, dentre outras 
variantes, que os órgãos do Judiciário possam questionar perante o Tribunal 
Constitucional a constitucionalidade das leis que devem aplicar para solucionar 
um caso concreto, sem que isso implique, como explica Llorente e diversamente 
da tese defendida por Segado acima exposta, uma aproximação entre o modelo de 
controle de constitucionalidade norte-americano daquele europeu, exatamente 
porque essa impugnação tem caráter abstrato. (LLORENTE, 1997)
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De fato, o autor espanhol segue defendendo diferenças substanciais entre 
ambos os sistemas jurisdicionais de controle de constitucionalidade de normas 
como no que tange à eficácia geral da decisão e não dos fundamentos que 
justificaram a sentença ditada pelo Tribunal Constitucional.

No sistema espanhol, as sentenças proferidas em sede de recurso de amparo, 
interposto quando violados direitos garantidos constitucionalmente, não 
possuem eficácia geral, não devendo, inclusive, a decisão que resolve tal matéria 
conter qualquer pronunciamento sobre a constitucionalidade da lei questionada, 
a despeito de ser verificada, através desta via, muito frequentemente, a 
constitucionalidade de leis. 

Na verdade, o juízo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da 
norma legal que deve fazer o juiz europeu não é um julgamento sobre a aplicação 
da lei, mas sim sobre a lei mesma. 

O que tem acontecido, porém, é que a prática cotidiana da jurisdição 
constitucional europeia demonstrou a insuficiência desse modelo teórico que 
prima por identificar a norma legal ao enunciado, bem como reduzir a importância 
da sentença à sua decisão:

identificar a norma legal al enunciado de la ley, “sitúa” al Juez 
constitucional ante la incómoda alternativa de mantener la plena 
validez del enunciado, aun consciente de que una o varias de las 
interpretaciones posibles son contrarias a la Constitución, o anularlo 
en su totalidad, aunque pudiera ser interpretado también de un modo 
que no resultaría incompatible con la Constitución, o su supresión 
pueda crear una situación más gravemente inconstitucional que la 
que implica el riesgo de aquellas interpretaciones (LLORENTE, 
1997, p. 483).

Diante dessa função criadora da justiça constitucional europeia, adotou-se, 
portanto, o entendimento segundo o qual, com base no processo hermenêutico, 
podemos extrair de um enunciado legal normas distintas, e esse processo de 
interpretação realizado pelo Tribunal Constitucional, ao permitir que sejam 
inseridas no ordenamento jurídico tais normas, deverá fundamentar as razões 
que o levaram a admitir quais delas devem ser consideradas constitucionais ou 
inconstitucionais.
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A partir de então percebemos que duas das características que identificavam 
o modelo de constitucionalidade norte-americano perfazem também o modelo 
de constitucionalidade europeu: a função criadora do Direito, por intermédio 
de um processo interpretativo, não mais admitindo, portanto, que o Tribunal 
Constitucional atue como legislador apenas negativo, e, em decorrência disso, a 
importância da fundamentação das sentenças na justiça constitucional, como um 
mecanismo capaz de garantir que tais decisões adotem o caráter geral, necessário 
para o respeito ao princípio da igualdade na aplicação da lei. 

Surge, então, a seguinte indagação proposta por López Guerra (2000, p. 1- 4):

como atribuir força vinculante à jurisprudência constitucional 
para que assim possa cumprir a sua função de servir de critério 
geral, que complemente o direito escrito e assegure a generalidade 
na sua aplicação? 

Preliminarmente, antes de discutirmos a questão sobre a vinculação aos 
precedentes, importante enfatizar que tal vinculação não impedirá que o órgão 
judicial modifique a sua interpretação sobre uma determinada norma, e com 
isso inicie um novo processo de normatização jurisprudencial. A sucessão de 
paradigmas interpretativos na  aplicação de idêntico texto legal é uma exigência 
da própria historicidade da realidade social e jurídica, constituindo, portanto, 
uma exigência da justiça. Ocorre, porém, que para garantir essa mudança 
interpretativa e, de forma mediata, preservar a segurança jurídica, é condição sine 
qua non que o juiz esteja respaldado numa fundamentação objetiva e razoável. 

Uma questão inicial será determinar quando estamos diante de um precedente 
que exige respeito, isto é, de uma linha jurisprudencial que constitua doutrina 
já consolidada, descartando-se os pronunciamentos isolados ou pertencentes a 
uma etapa em que a questão ainda admite distintas opções interpretativas, não 
sendo possível, portanto, detectar o rompimento com algum pronunciamento 
anterior já consolidado, exatamente por inexistir tal pronunciamento. Da mesma 
forma, consumada tal consolidação, se produz na prática uma derrogação das 
linhas anteriores, ao normalizar-se o novo paradigma, excluindo-se, assim, toda 
e qualquer pretensão que se apoie em uma etapa jurisprudencial anterior e já 
superada. 
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Em segundo lugar, o paradigma jurisprudencial se firma em torno de 
uma configuração de um determinado fato, pari passu a uma correspondente 
consolidação de ponderação de princípios.

A conclusão a que se chega é que os juízes estão plenamente submetidos 
à Constituição. O precedente não se converte em uma fonte estanque: a sua 
existência obriga a reconhecer expectativas juridicamente atendíveis, como 
a relevância dos votos particulares discrepantes que, na verdade, expressam as 
fissuras do paradigma interpretativo consolidado, e que podem mesmo anunciar a 
futura conversão do voto discrepante particular de um juiz na decisão majoritária 
de um órgão jurisdicional.  

Importante frisar que o distanciamento do julgador dos seus próprios 
precedentes impõe ao órgão de justiça constitucional competente para verificar 
a violação ao principio da igualdade na aplicação da lei a tarefa de constatar a 
existência da devida motivação para justificar tal distanciamento. 

Assim, os órgãos judiciais podem modificar os seus precedentes sempre que o 
novo critério interpretativo tenha sido adotado como solução genérica, dotada de 
vocação para ser aplicada em casos futuros, e não como uma mudança inadvertida 
pelo órgão judicial ou que seja fruto de voluntarismo diante de casos resolvidos 
de modo diverso. O que não se coaduna ao principio da igualdade na aplicação 
da lei é a mudança arbitrária, o que equivale a dizer que a mudança é legítima 
quando for fundamentada e tiver vocação para ser aplicada em casos futuros, ou 
seja, quando puder ser mantida com certa continuidade com fundamento em 
razões jurídicas objetivas que excluam todo significado de solução ad personam, 
sendo ilegítima se implica apenas uma ruptura ocasional de uma linha que vinha 
sendo mantida com normal uniformidade antes da decisão divergente.

Dando seguimento às reflexões esboçadas por Lopéz Guerra (2000), ao expor 
sobre a força vinculante da jurisprudência, inicia a sua análise indagando em que 
deve consistir tal força vinculante para que possa cumprir a sua função de servir 
como critério geral, utilizado para complementar o direito escrito e assegurar a 
generalidade na sua aplicação.

Poderíamos distinguir, com respaldo nas lições do eminente professor 
espanhol, sob o plano ideal teórico, três tipos de vinculação dos tribunais às 
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decisões constitucionais: a) de um lado, se situaria uma vinculação meramente 
intelectual, baseada na convicção ou força persuasiva das decisões da Corte 
Constitucional; b) do lado extremo contrario, estaria uma vinculação formal, 
assemelhada àquela existente em relação à lei; c) e, por fim, numa zona 
intermediária, uma vinculação no sentido de que o não acompanhamento da 
jurisprudência firmada pela Corte pode acarretar a revogação das sentenças que 
lhe forem contrárias.

A primeira das possibilidades de ser atribuída força vinculante às decisões 
constitucionais poderia ser considerada frágil sob o aspecto jurídico, por não ter 
fundamento em qualquer mecanismo de exigibilidade. Além disso, a convicção da 
jurisprudência é um elemento indispensável para garantir a sua efetiva aplicação, 
não sendo, porém, um elemento que basta para garanti-la suficientemente.

O segundo dos tipos de vinculação poderia apresentar consequências 
extremas dificilmente admissíveis, já que a não aplicação consciente por parte do 
juiz da jurisprudência constitucional se assimilaria a não obediência consciente 
ao texto da lei, o que resultaria o crime de prevaricação. Difícil admitir esse 
tipo de vinculação, porque poderia caracterizar-se em uma ofensa ao postulado 
constitucional da independência do juiz, submetido que está unicamente ao texto 
da lei. Considerar o conceito de lei, num aspecto amplo, capaz de englobar outra 
fonte do Direito, que é a jurisprudência, poderia caracterizar um rompimento 
ao postulado da submissão do juiz ao direito e à lei, em virtude de ser vinculado 
a um precedente sequer estabelecido pelo ordenamento jurídico ou previsto 
constitucionalmente. 

A terceira solução representaria uma via intermediária entre as duas 
anteriormente citadas, além de ser, em regra, a adotada e, como mencionado 
anteriormente, permitiria que, em nome da força vinculante da jurisprudência, 
fossem revogadas todas as sentenças proferidas em sua desobediência. Assim 
como as demais possibilidades para garantir a vinculação dos juízes às decisões 
constitucionais, e mesmo que seja a mais razoável de todas, admite aspectos 
questionáveis, como, o referente ao modo de assegurar a uniformidade dos critérios 
aplicáveis às situações que provocaram a manifestação da Corte Constitucional.     

Caberia, portanto, ao Tribunal Constitucional se converter em guardião do 
respeito à jurisprudência, entendendo como violação ao principio da igualdade 
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na aplicação da lei, o não atendimento aos critérios jurisprudenciais estabelecidos. 
(GUERRA, 2000).

A cautela em analisar como as instâncias do Judiciário vincular-se-ão às 
decisões constitucionais, e mesmo como o próprio tribunal Constitucional 
manter-se-á vinculado às suas decisões, adquire relevo quando notamos que aquela 
função de legislador negativo tal como preconizada e defendida por Kelsen não 
mais corresponde às características que identificam os Tribunais Constitucionais 
contemporâneos, que além de exercerem a função de defensores da Constituição, 
se destacam por serem seus intérpretes.

Essa função interpretativa atribuída ao Tribunal Constitucional se converte 
em fonte de critérios aplicáveis a uma generalidade de situações, não apenas no 
âmbito dessa Corte Constitucional, como também nas demais esferas do Estado, 
como uma forma de assim garantir a igualdade na aplicação da lei. (GUERRA, 
1998)

Ao mesmo tempo em que devemos reconhecer a força vinculante das 
decisões constitucionais, no sentido de admitir que atendendo aos princípios da 
igualdade na aplicação da lei e da segurança jurídica, a função de unificação da 
doutrina constitucional corresponde à Corte Constitucional, sem prejuízo da sua 
evolução e eventual modificação, seria desmesurado afirmar que todo e qualquer 
distanciamento ou discrepância do critério adotado pela Corte Constitucional 
representa, necessariamente, ofensa à igualdade na aplicação da lei. Nesse caso, o 
não acompanhamento das decisões constitucionais deve também ter fundamento 
objetivo e razoável, resguardando não apenas o valor de justiça atribuído às 
relações sociais, como também o da segurança jurídica. 

Para que a eficácia vertical das decisões se respalde no princípio da igualdade 
na aplicação da lei torna-se necessário identificar objetiva e claramente as 
variáveis que aproximam ou distanciam duas ou mais situações, evidenciando-
se, assim, pelas instâncias do Judiciário, qual decisão constitucional poderá servir 
de fundamento jurídico para a solução do litígio sub judice.

Como variáveis objetivas, podemos enumerar: a identidade do parâmetro 
de constitucionalidade; a identidade da norma e da razão que justifica o seu 
questionamento perante a Corte Constitucional; a identidade entre os elementos 
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que caracterizam os casos que estão sendo objeto de comparação: se relacionados 
a uma restrição, no exercício de um direito, a uma ampliação ou mesmo a sua 
inexistência; a condição jurídica dos jurisdicionados envolvidos nas relações, 
quanto à titularidade do exercício do direito em questão; e o momento da 
aquisição, restrição ou ampliação do direito, ou quando deveriam ter sido 
realizados e assim não o foram; e, por fim, a identidade entre os objetivos que se 
quer alcançar ou os direitos que se quer proteger com o deslinde do caso.

Se qualquer um desses critérios não for atendido, não haverá ofensa ao 
princípio da igualdade na aplicação da lei se as decisões proferidas não forem 
equivalentes. Quando, porém, os critérios forem todos observados, caberá ao 
órgão julgador justificar motivadamente, através de critérios objetivos e gerais, o 
porquê do distanciamento do tertium comparationis (OLLERO, 2005). 

Ao lado da eficácia vertical das decisões constitucionais, e tão importante 
quanto, se situa a autovinculação das decisões do Tribunal Constitucional – 
eficácia horizontal – que, de acordo com Ollero (2005) requer como seu primeiro 
e decisivo fator, a exigência de que as decisões a serem proferidas e a que servirá de 
precedente tenham emanado do mesmo órgão jurisdicional, isto porque, distinto 
é o problema da igualdade na aplicação da lei quando esta não se refere a um 
único órgão, e sim a órgãos plurais. Para esses casos, o principio da igualdade 
é garantido graças à uniformidade da jurisprudência firmada pelos órgãos 
jurisdicionais de superior instância.  

Um segundo aspecto a ser observado se fundamenta na escolha implícita 
das razões que motivaram a não vinculação ao precedente judicial, quando isso 
ocorra.  O que o princípio da igualdade na aplicação da lei exige, não é tanto 
que a lei receba sempre a mesma interpretação de modo a manter identicamente 
afetados os sujeitos submetidos à mesma, mas sim que não sejam emitidos 
pronunciamentos arbitrários por incorrer em desigualdade não justificada.  

A mudança de critério resulta arbitrária, quando não adota nova solução 
genérica conscientemente diferenciada da que anteriormente se estava adotando, 
caracterizando-se, por ser, ao contrário disto, uma resposta individualizada, 
isolada. O direito a um tratamento igual se converte em direito a um tratamento 
uniforme, em relação aos anteriores pronunciamentos do mesmo órgão – já que 
apenas respeitando esta regra, a lei será verdadeiramente igual para todos. 
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Deparamo-nos, assim, com duas questões distintas, mas, ao mesmo tempo, 
bastante próximas: a indagação se a desigualdade de tratamento que resulta na 
distinta aplicação normativa pode ser discriminatória; isso nos remete a um 
problema de justiça, que para ser resolvido requer a análise de qual fundamento 
objetivo e razoável poderia justificar tal desigualdade, descartando a existência de 
uma discriminação; e a outra, se se tal desigualdade, ainda que discriminatória, 
será adotada para soluções posteriores até culminar numa nova regularidade 
judicial; isso nos remeteria a um problema de segurança.  

Que exigências deve cumprir um órgão judicial, quando opta por modificar 
o seu critério habitual, para que a sua desigual decisão possa ser considerada 
acompanhada de uma fundamentação suficiente e razoável, livre, portanto, de 
toda e qualquer discriminação. 

A fundamentação suficiente e razoável não precisa ser expressa, mas, sim, 
certa. Se o tribunal se limita a constatar a existência de fundamento para a 
mudança de critério, sem valorar o seu grau de suficiência ou razoabilidade, 
estaríamos reduzindo a exigência de fundamento à mera existência de alguma 
motivação, qualquer motivação. 

Se o que se quer é garantir a justiça, será preciso que toda desigualdade se 
apoie em um fundamento objetivo e razoável. Se, diversamente, conformamo-nos 
em garantir a segurança, será preciso apenas respeitar as expectativas produzidas 
pelas decisões precedentes do mesmo órgão, que acabam oferecendo ao cidadão 
um paradigma orientador sobre as consequências previsíveis de sua conduta. 

Ainda de acordo com as lições de Ollero (2005), pode existir violação ao 
princípio da igualdade, no momento da aplicação jurisdicional da lei, quando o 
mesmo preceito se aplique a casos iguais com notória desigualdade por motivações 
arbitrárias, isto é, não fundada em razões amparadas juridicamente ou com apoio 
em alguma das causas de discriminação previstas no texto constitucional.

A teoria jurídica legalista moderna converte os textos legais em instrumentos 
através dos quais lhes será garantida uma condição básica, necessária para a sua 
caracterização, qual seja, a da igualdade na aplicação da lei, enfatizando que todo 
tratamento legal diferenciado deve ter fundamentação objetiva e razoável.  

Admitido que com a lei o debate político finalizar-se-ía, e dando por igualitário 
o seu tratamento aos cidadãos, restava excluir qualquer desigualdade existente. 
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Era preciso impedir, com mecanismos técnicos, toda e qualquer intenção de 
manipulação que pudesse reabrir ilegitimamente o debate político, garantindo-se, 
assim, que o juiz se submetesse unicamente à expressão do poder legítimo: a lei. 

O problema se complica quando surgem dúvidas fundadas de que não 
seja desejável, nem ao menos possível, dar por esgotado o debate político 
durante a produção legislativa, visto que o valor da justiça permite que tal 
debate se prolongue ao longo de um processo de concretização judicial, nunca 
exaustivamente reduzido a termos técnicos.

Quando a Constituição traz no seu texto não apenas condicionamentos de 
caráter formal, mas também de caráter material, como o conteúdo essencial dos 
direitos fundamentais, isso não apenas orienta o legislador no momento da discus-
são e aprovação dos textos normativos ou os juízes quando resolvem litígios, bem 
como permite que a Corte Constitucional restabeleça o exercício de tais direitos, 
quando violados. Isso porque, se os juízes não se limitam a aplicar formalmente a 
lei, mas sim, explicitam o conteúdo do texto constitucional, está claro que podem, 
assim como o legislador, proferir interpretações inválidas do texto normativo. 

A aplicação da norma se apresenta de modo especial quando surgem questões 
suscitadas em decorrência da sua projeção desigual sobre casos idênticos. Assim, 
enquanto o Tribunal Constitucional reconhece uma igualdade fática entre certas 
situações, que pode se traduzir em uma identidade, a isso se opõe que igualdade 
fática não equivale à igualdade jurídica e que as situações provadas por ambas as 
sentenças são distintas. 

A aplicação da norma se traduz, então, em um relato que implica numa 
qualificação, estima relevâncias e valora e, assim, fácil se torna concluir que 
dificilmente haverá igualdade entre os cidadãos se não existir igualdade entre os 
juízos que recaem sobre suas condutas.  

A regra geral da igualdade se bifurca, então, para contemplar a igualdade de 
tratamento dado pela lei ou igualdade na lei, constituindo-se em um limite ao 
exercício da função legislativa, e a igualdade na aplicação da lei, que limitará a 
atuação dos órgãos encarregados da sua aplicação.

Os elementos básicos desta segunda forma de expressão do principio da 
igualdade – igualdade na aplicação da lei – são 04 (quatro): um mesmo órgão 
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não pode modificar arbitrariamente o sentido de suas decisões, em casos 
substancialmente iguais, e, quando o órgão em questão considere que deve 
distanciar-se de seus precedentes tem que oferecer para tanto uma fundamentação 
suficiente e não arbitraria, ou seja, obtida através de argumentos objetivos e gerais, 
juridicamente alcançáveis. (OLLERO, 2005).

Como dito acima, a igualdade na aplicação da lei pode ser violada quando 
um mesmo preceito for aplicado de modo distinto em casos iguais, tendo como 
fundamento motivações arbitrárias, não respaldadas na razoabilidade ou, ainda, 
fundadas em alguma das causas de discriminação explicitamente definidas no 
texto fundamental de um país. 

O julgamento deverá se estabelecer sobre um termo de comparação 
apresentado por quem alega a desigualdade, demonstrando os precedentes dos 
quais a decisão questionada se distanciou. 

A comparação se circunscreverá a eventuais desigualdades surgidas na 
aplicação de uma norma e não na apreciação de outros elementos juridicamente 
relevantes. Permanecem fora do alcance da igualdade na aplicação da lei, por 
exemplo, os entendimentos diversos, pelos tribunais, sobre uma determinada 
cláusula contratual. 

As leis, documentos normativos abstratos e gerais representam o instrumento 
decisivo, ou um dos principais instrumentos jurídicos, capazes de garantir a 
igualdade na aplicação da lei. Nesse sentido, por ser a paridade o ponto de partida 
desses documentos que exteriorizam o direito, todo tratamento legal diferenciado 
deve possuir uma fundamentação objetiva e razoável.  

Conforme admite Ollero (2005), o principio da igualdade na aplicação da lei 
se forma, portanto, a partir de uma determinação que um mesmo órgão não deve 
modificar arbitrariamente o sentido de suas decisões em casos substancialmente 
iguais e que quando o órgão em questão considere que deva distanciar-se de seus 
precedentes, fundamente suficiente e razoavelmente tal posicionamento.

A lei propiciará, nesse contexto, a demarcação do campo de justo tratamento 
a cidadãos basicamente iguais, mas a difícil tarefa de fazer justiça continuará 
sempre aberta e consistirá em algo mais complexo do que a salvaguarda da 
técnica assegurada legalmente. Não se poderá admitir, assim, a segurança como 
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um substitutivo da justiça em uma hipotética etapa judicial técnico-aplicativa 
que sucederia aquela político-valorativa durante a qual se elaborou a lei. 

Isso exigirá que o processo interpretativo se sujeite a determinados critérios 
que permitam prever as suas vicissitudes, evitando que a obscuridade do futuro 
se faça presente parecendo insegurança. Desta feita, o processo interpretativo 
fomenta um contínuo círculo: a lei interpretada se converte em direito atual e as 
exigências jurídicas devem se respaldar na lei, para tornar-se previsíveis para além 
de certo casuísmo, a decisão que nelas se fundamentar.

Diante desse contexto, o direito modificar-se-á independentemente das 
eventuais alterações sofridas pelo texto legal; e, mais, o direito será objeto de 
modificações constantes atribuídas pelas interpretações elaboradas com base na 
letra da lei. 

Nesse sentido, a faculdade de modificação do critério adotado na interpretação 
de uma lei aplicada a um caso concreto requer que: primeiro, sejam alteradas 
as circunstâncias fáticas submetidas ao livre interpretar do órgão aplicador do 
Direito ou, ainda, que o próprio pensamento a respeito sobre uma determinada 
regulamentação normativa seja modificado.

O primeiro aspecto que permite a mudança de critério será justificado quando 
embora seja adotado o mesmo critério na prolatação de duas sentenças, por serem 
distintas as características concretas que identificam cada caso, as suas decisões 
também serão diferentes. A mudança do entendimento normativo requer sejam 
invocados métodos interpretativos para justificá-la e, muito embora, a norma 
continue sendo a mesma, admite-se a possibilidade de progresso ou simples 
modificação na sua interpretação.

Por isso que, quando os Tribunais começam a interpretar e a aplicar uma nova 
norma, não se pode exigir que todos os seus pronunciamentos sejam idênticos ou 
que cada um se torne precedente dos demais que o seguirão, já que as diferenças 
que podem existir inicialmente fazem parte de um processo razoável e de um 
ajuste interpretativo que não vulneram o direito à igualdade.

Nesse contexto, o Direito deixa de identificar-se com um texto legal posto, 
para constituir uma atividade de positivação do sentido jurídico de uma relação. 
O texto normativo não impõe um determinado sentido às relações sociais, porém 
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serve de instrumento mediador para a captação de seu sentido jurídico, decifrado 
por intermédio de referências a elementos metatextuais.

O direito não está posto na norma, pronto para ser aplicado, mas, ao contrário, 
consiste em um conjunto de exigências reais que se revelam ao estabelecermos 
a correspondência entre norma e fato. Não existem vários sentidos da norma, 
mas vários possíveis atos de vontade – arbitrários, por não possuírem referência a 
conteúdos éticos –, aos quais a norma pode conferir formalmente sentido jurídico. 

Para um órgão aplicador da lei, é o sentido da norma vigente em um momento 
determinado que deveria guiar a sua atuação, nela encontrando aqueles critérios 
para a sua justificação.

Nesse sentido, a mudança normativa, imprescindível para acompanhar 
a evolução social, traz consigo uma desigualdade de tratamento previsto para 
condutas similares situadas cronologicamente antes e depois da sua produção, 
pois a entrada em vigor de uma nova norma rompe a possibilidade de 
comparação.   

Admitir que a função jurisdicional significa interpretar exigências jurídicas 
reais, buscando apoio nas normas disponíveis é reconhecer que tal função tem um 
papel de motor no dinamismo jurídico, ao serem dadas soluções aos problemas do 
presente mediante a adequada interpretação das normas elaboradas no passado; 
estamos diante de uma função nitidamente criativa, passível de mudanças, as 
quais serão acompanhadas, por sua vez, pelas mudanças aplicadas nas decisões 
judiciais. Muda, portanto, o direito sem mudar o texto legal!

Isso acontece, porque o texto legal projeta uns princípios valorativos sobre 
uma situação de fato, que objetiva facilitar a sua aplicação aos fatos que ocorrem 
na realidade social, sem a pretensão de oferecer uma solução para um caso ou um 
conjunto de casos, sem deixar em aberto um campo para o jogo interpretativo.

3. conclusões

Diante desse quadro, podemos afirmar que não existe uma determinação 
de igualdade absoluta que obrigue em todos os casos o tratamento igual das 
situações iguais, pois isso seria contrario a própria dinâmica jurídica que se 
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manifesta não apenas quando produzida uma modificação normativa, mas 
também quando o processo de interpretação e aplicação da legalidade sofre uma 
gradativa evolução, fundamentado em uma mudança de critério que legitima as 
diferenças de tratamento.

Por vezes, essa inevitável e imprescindível dimensão interpretativa da função 
jurisdicional pode se apresentar como argumento para evitar e inibir a vinculação 
de cada órgão aplicador aos seus precedentes.

Nem toda a diferença em relação às decisões precedentes em casos idênticos 
será considerada discriminatória; a pretendida equiparação no momento atual 
com quem foi beneficiado por um critério de interpretação das normas há 
tempo superado, não constitui exigência do direito à igualdade, pois supõe uma 
seleção arbitrária do termo de comparação. A indagação que surge é: o juiz goza, 
no momento de mudar o seu critério interpretativo, da mesma liberdade ou 
discricionariedade que o legislador, visto que esse deve obedecer ao imperativo 
do tratamento igualitário, sem necessidade de justificar porque o tratamento do 
presente é diverso daquele adotado no passado?

O direito não é norma nem fato, mas sim o sentido ajustado de uma relação 
fática à luz de uns critérios valorativos. O texto legal expressa sentido jurídico, 
apenas na medida em que se relaciona com essa realidade e para um órgão 
aplicador é o sentido da norma vigente, em um momento determinado, aquele 
que deve guiar a sua atuação. 

Existe uma fronteira sutil que separa uma efetiva mudança de critério pelo 
órgão aplicador e a possível existência de uma qualificação do sentido jurídico 
de uns ou outros elementos fáticos que descartam a aparente identidade de duas 
situações: em tal caso, o critério precedente não muda, não seria, porém, aplicável. 

Retomando o ponto de partida da reflexão esboçada nesse trabalho, segundo 
o qual se as leis são o instrumento decisivo, ou pelo menos, um dos principais 
instrumentos capazes de garantir a igualdade na aplicação judicial da lei, para 
que a atividade jurisdicional seja efetiva, no sentido de resguardar a proteção da 
igualdade ao atribuir a justiça na solução dos conflitos sociais, aplicando a lei aos 
casos concretos, torna-se imprescindível que o debate político iniciado durante 
o processo de elaboração normativa se revista de legitimidade democrática, para 
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que assim, as normas produzidas pelo legislativo possam trazer, no seu conteúdo, 
dentre outros aspectos, o respeito e a proteção ao princípio da igualdade, um dos 
fundamentos justificadores da atuação jurisdicional.  
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