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EDITORIAL

O descortinar da décima edição da Revista Diálogo Jurídico revela artigos de professores 
desta Capital e de instituições paulistas a par das colaborações de membros do Conselho Editorial 
da Revista, ladeados ainda do extrato da produção acadêmica realizada por grupos de pesquisa da 
Faculdade Farias Brito. Assim, a demonstração expressa da importante tarefa de difundir a cultura 
jurídica soerguida a partir do arcabouço valorativo que inspira, orienta e direciona as democracias 
constitucionais na atualidade. 

Primeiramente, oriundo na bela cidade do Porto, o artigo da lavra do Professor Dr. Paulo Ferreira 
da Cunha, que traz profunda abordagem sobre a axiologia política dos estados constitucionais; e, da 
Paraíba, o Prof. Dr. Flávio Sátiro Fernandes nos oferece inteiro teor de discurso proferido sobre a 
brilhante colaboração de Epitácio Pessoa para o Direito Internacional refazendo o percurso fático e 
teórico do Direito Internacional no Brasil conforme trilhado pelo jurista e político conterrâneo do Autor.

Os grupos de pesquisa da Faculdade Farias Brito trazem artigos que analisam a situação 
habitacional de Fortaleza e o direito à saúde na ordem jurídica brasileira. São artigos produzidos 
coletivamente nas reuniões de pesquisa e concretizados através da Prof.ª D.ra Lídia Valesca Pimentel 
e suas orientandas, Joana Raquel Queiros e Isabella Freitas; e, ainda, Fábia Gondim e Jailton Silva 
Rodrigues sob minha orientação. 

Os Professores e colaboradores da Instituição, Elisabeth Catunda, Mário David Albuquerque 
e Talita Lago trazem aspectos específicos de suas pesquisas acadêmicas observados à luz do regime 
constitucional em artigos que propiciam reflexões sobre a comunidade discursiva jurídica, os princípios 
penais e a ratificação do Direito dos Tratados na Convenção de Viena. 

Cabe externar o êxito em propiciar a publicação de artigos de colaboradores oriundos da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da UNIFIEO, da Escola Paulista da Magistratura, da 
Escola do Ministério Público e da Universidade de Fortaleza, o que demonstra o potencial de divulgação 
e circulação do labor acadêmico nacional extramuros. São os artigos dos Professores Wendell Lopes 
Barbosa de Souza, Paula Tonani, Ana Claudia Saldanha e Janaína Noleto que nesta edição esmiúçam 
o direito à palavra, a aplicabilidade da Lei instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 
Federalismo e a relativização da coisa julgada em ações de paternidade.  

Sobretudo, que esta revista se revele apta a semear novas abordagens, críticas e incursões teóricas 
inspiradas na poética contribuição do nosso Professor Genuíno Sales, “Semeadora”.

Haradja Torrens



SEMEADORA

As brisas das Alterosas
sopraram para o Nordeste
e te trouxeram nas asas velozes
qual ave de arribação, na busca de um novo destino.
Chegaste assustada à gleba desconhecida
e estremeceste de perplexidades
diante da aspereza da terra deserta de esperanças,
a terra bárbara,
onde a alma embrutecida de flagelos
já não mais chora
a ausência dos sonhos inalcançáveis.
Contemplaste a enorme messe
com olhos arregalados
e percebeste-a como uma rosa emurchecida 
a perfumar apenas o cheiro de fogo
na canícula interminável.
Sentindo o calor do abandono do homem na terra,
bebeste auroras e crepúsculos diversos
e contaste nos dedos solícitos os operários poucos
com os frutos pobres e mirrados
que a messe ressequida lhes doou.
Seguiste o caminho dos Bandeirantes
Acalentando sonhos diferentes:
não buscaste esmeraldas,
nem a preação de Índios,
nem a plantação de fazendas,
nem a aniquilação de Quilombos.
Buscaste, sim, a semeadura da vida
na semente do ideal de educar.
Laboraste sem olhar para trás,
deixando longe as saudades,
às vezes semeando entre as pedras,
outras vezes, e quantas, no meio de aves daninhas,
sem temer os espinhos pontiagudos
da missão evangélica
que o vulgo não compreende.
Vieste com a brasilidade das águas do São Francisco,
esta grande lágrima misteriosa
que rola do rosto austero da serra da canastra
e se esvai pelas chapadas, tombando nas cataratas
para molhar as entranhas da terra
e produzir o milagre da esperança e da vida.
E, depois, o Oceano,
onde tudo é grande, infinito e misterioso!

Genuíno Sales
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VALORES & VALORES POLÍTICOS  
PARA umA LEITuRA POLÍTICO-COnSTITuCIOnAL

Paulo Ferreira da Cunha1

1. LIbERdAdE, IguALdAdE, JuSTIçA... E FRATERnIdAdE

Fala-se, superficialmente, como tópico, de « confusão de valores », ou « inversão de 
valores »2. Uma análise contextualizadora de tais tópicos normalmente os revela ideologicamente 
como  muito  pessimistas e passadistas. Desde pelo menos o Antigo Egipto que há quem se queixe 
muito da perdição da juventude e de como antes, antigamente, « no seu tempo », imperava sem 
mácula uma sã moralidade. São normalmente queixumes de quem já não é jovem, pelo menos 
de espírito. 

O que normalmente vai acontecendo – e não é um mal, é normalmente um bem – é uma 
substituição de valores, mais ou menos chocante para quem está habituado a velhos valores.  
E há também recuperação de valores. Os netos recuperam os dos avós, e nos tempos presentes até 
muitos valores de gerações mais velhas são adoptados, por convicção ou como moda, pelos mais 
novos. Não é fácil identificar os sinais dos tempos, até por que não serão certamente veros sinais...

Tem-se, isso sim, e felizmente, assistido a um renovado interesse pela Axiologia, e, nela, 
a categoria que primeiramente avultou foi a Ética, e, no seio desta, os protagonistas principais 
têm sido os valores3. A Estética, por exemplo, está a braços com desafios no terreno propriamente 
artístico que a colocam em apuros. Mas não é esse o tema presente. Porém, com Goddard, estamos 
em crer que há uma convergência virtual de Ética e Estética, e embora por vezes possa parecer 
que esta prima sobre a segunda, ainda não nos habituámos à ideia : agora talvez sejamos nós o 
retrógrado. Ainda vamos pelo primado da Ética.

1 Catedrático e Director do Instituto Jurídico Interdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Prof. 
Associado ao Dep. de Direito e Justiça da Laurentian University / Université Laurentienne, Catedrático convidado 
de Estudos Brasileiros na Universidade Lusófona, Doutor em Direito das Universidades de Coimbra e Paris II, 
Agregado em Direito, Ciências Jurídicas Públicas. 

2 JUNG, C. G. — Aion – Beitraege zur Symbolik Selbst, Walter, 1976, trad. port. do Padre Dom Mateus Ramalho 
Rocha, OSB, Aion – Estudos sobre o Simbolismo do Si-Mesmo, Petrópolis, Vozes, 1982, p. 27: “Cada ‘abaissement 
du niveau mental’ (queda do nível mental) provoca uma relativa inversão dos valores”. Mais recentemente, v.g., 
GUILLEBAUD, Jean-Claude — La confusion des valeurs, Paris, Desclée de Brouwer, 2009.

3 Cf., por exemplo: ALMEIDA, João Ferreira de — Valores e Representações Sociais, Col. António Firmino da 
Costa, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990; ARICÓ, Carlos Roberto — Arqueologia da Ética, São Paulo, 
Ícone, 2001; RAZ, Joseph — Value, Respect and Attachment, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; 
MOUTSOPOULOS, E. —  L’Univers des valeurs. Univers de l’homme, Atenas, Academia de Atenas, 2005; SAVATER, 
Fernando — Ética para Amador, Barcelona, Ariel, trad. port. de Miguel Serras Pereira, Ética para um Jovem, 4. ed., 
Lisboa, Presença, 1997; ANTUNES, Celso — A Linguagem do Afeto. Como Ensinar Virtudes e Transmitir Valores, 
Campinas, SP, Papirus, 2005. Sobre o relativismo e a “crise de valores”, por todos, VALADIER, Paul — L’Anarchie 
des valeurs, Paris, Albin Michel, 1997, trad. port. de Cristina Furtado Coelho, A Anarquia dos Valores. Será o 
Relativismo Fatal?, Lisboa, Instituto Piaget, 1998. Sobre relações entre virtudes e valores, recentemente, GARCIA 
ALONSO, Luz —  Naturaleza de los Valores, in “Espiritu”, ano XLIX, 2000, n° 122, máx. p. 224 ss. et passim. 
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A Ética tem, como é sabido, vários domínios de especialidade : desde a ética (na verdade 
mais « moral ») religiosa, ligada às crenças, à ética política, relacionada com os fenómenos 
axiológicos em relação com o poder. No plano da ética política, tem sido mais habitual no nosso 
tempo falar-se em valores políticos. E desde a Constituição Espanhola de 1978 que esses valores 
– já anunciados, porém, pela Constituição Portuguesa de 1976 (mas não catalogados como tais, 
nem sistematizados) – passaram a estar claramente recortados4. 

À parte a consagração como valor político do « pluralismo político » como valor autónomo 
na referida Constituição, em 1978, que nos parece um exagero e uma distorção (pois o valor para que 
realmente remete é o da liberdade, é para a sua consagração que tal sistema é estruturado), compreensível 
pela prudente cautela contra quaisquer veleidades antidemocráticas e antipartidárias que pudessem ainda 
surgir de quaisquer saudosistas do franquismo, o elenco da Constituição espanhola é muito razoável 
e susceptível de grande generalização. Assim, além do dito « pluralismo político », considera o texto 
jurídico fundamental de Espanha como valores políticos superiores a Liberdade, a Igualdade e a Justiça.

Poderá perguntar-se se a Justiça não deveria aqui ser « trocada » pela Fraternidade: e por 
esta substituída com vantagem – já que ela lhe é muito superior, na realidade. Mas quiçá a Justiça 
seja, nos tempos que correm, ainda o caminho possível rumo ao valor mais alto, mas ainda muito 
dificilmente atingível, da Fraternidade. Aí estaria um traça do realismo, a contrastar com o utopismo 
(não irrealizável mas esperançoso) das utopias5. Por outro lado, é natural que os constituintes espanhóis 
não tenham pura e simplesmente querido copiar o lema francês. A Constituição de Cádis já é muito 
inspirada na primeira Constituição francesa escrita, de 1791, embora logo no Preâmbulo dê um ar da 
sua originalidade, designadamente ao falar na glória de Espanha. 

Contudo, não há que disputar pela  originalidade nestas matérias. E ela, realmente, não existiu 
na Espanha do final dos anos setenta. É que são precisamente a Liberdade, a Igualdade e a Justiça 
os grandes valores do velho liberal (não confundir com os anarco-capitalistas neoliberais, que são 
também, em geral, neoconservadores) que foi Adam Smith6. E a fórmula « Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade » pode mesmo ter sido cunhada por John Locke, se é que não é a ele anterior7, o que parece 
defensável. Com efeito, Já o republicano português da revolta do 31 de Janeiro, no Porto, Sampaio 
Bruno, desenhava um quadro bastante perfeito das relações entre valores políticos superiores, que 
valerá a pena recordar, pelo que constitui de inspiração:

4 Sobre a questão, cf., v.g., PECES-BARBA, Gregório — Los Valores Superiores, 1ª reimp., Madrid, Tecnos, 1986; 
OTERO PARGA, Milagros — Valores Constitucionales. Introducción a la Filosofía del Derecho: Axiologia Jurídica, 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999; FERREIRA DA CUNHA, Paulo —  
O Século de Antígona, Coimbra, Almedina, 2003, p. 95 ss.

5 FERREIRA DA CUNHA, Paulo — Constituição, Direito e Utopia. Do Jurídico-Constitucional nas Utopias Políticas, 
Coimbra, Faculdade de Direito de Coimbra, Studia Iuridica, Coimbra Editora, 1996.

6 GRAY, John — Liberalism, 1986, trad. cast. de Maria Teresa de Mucha, Liberalismo, 1.ª reimp., Madrid, Alianza 
Editorial, 2002, máx. p. 9, p. 57 ss., p. 113 ss.

7 V. SOARES, Mário — Elogio da Política, p. 73; FERREIRA DA CUNHA, Paulo — Mysteria Iuris. Raízes Mitosóficas 
do Pensamento Jurídico-Político Português, Porto, Legis, 1999, p. 250 ss. ; BRUNO, Sampaio — O Encoberto, ed. 
de Porto, Lello, 1983, máx. p. 291 ss.
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A Liberdade e a Igualdade, de per si, constituem o Direito.
A Liberdade e a Igualdade estão submetidas ao critério que criam primeiro e a que 
obedecem depois. Que critério é esse? Chama-se Justiça. Não basta, porém. Então há 
alguma coisa acima da Justiça ainda?
Há, sim. O quê? A Bondade.
A Bondade com a Justiça ou (o que equivale a dizer o mesmo) a Justiça sob a Bondade 
tira à fórmula coordenante a rigidez teórica. Ela assume, desde então, um carácter 
humano, que é o final e conclusivo, completando-se a Liberdade e a Igualdade com a 
Fraternidade, a qual seja a Bondade coexistindo enfim com a Justiça.8 

Particularmente interessante é a concepção da Fraternidade, feita da Bondade a par da Justiça, 
ou uma mescla de ambas. O que faz lembrar o carácter irrecusavelmente équo da própria Justiça, em 
si mesma...

2. dOS VALORES Em gERAL

Os valores políticos são apenas a dimensão objectiva da ética política. Objectiva e, em certa 
medida, abstracta, ou melhor, não pessoal, não vista pelo prisma do valor pessoal, mas pelo da realização 
de algo de valioso (a tentação seria de falar de um « bem » improprio sensu), que brilha por si com 
luz própria, e que dá uma sensação de plenitude a quem é dado contemplar a referida efectivação. 

 Há algo de maravilhamento e de transcendência quando vemos um povo ascender à independência 
e, assim, à liberdade (ao primeiro patamar dela) – como ocorreu com o povo martirizado e heroico de 
Timor Lorosae. 

É espantoso ver como da aparentemente tortuosa sentença de Salomão se fez Justiça (embora 
com risco, se a verdadeira mãe ficasse emudecida pelo choque – como sublinha Moacyr Scliar9).
E como ver a realização da Justiça é bom, dá a sensação (essencial para o Direito – sem a qual o 
Direito não tem sentido nem pode exercer uma das suas funções essenciais, que é a de contribuir para 
dar sentido ao mundo10) de que o mundo tem ordem, tem sentido. 

Mais ainda, quando, digamos, um juiz trata por igual a todos, mesmo aos « grandes », aos 
poderosos etc. (sem acepção de pessoas11), e mais ainda, quando ao pobre trata de forma a compensar 
a sua desigualdade, aplicando, por exemplo, boa legislação de acção afirmativa (ou discriminação 
positiva), se o faz com acerto, com prudência, com imaginação até (porque este tipo de leis são muito 
sensíveis e podem redundar no tirar a Pedro para dar a Paulo, de forma cega), e produzindo o seu acto 
efeitos de combate à discriminação (negativa), ao pauperismo etc. – aí está então um momento de 
satisfação muito grande para os adeptos do valor da igualdade. O mesmo se diga quando aumenta o 

8 Idem, Ibidem, p. 292.
9 SCLIAR, Moacyr — A Mulher que Escreveu a Bíblia, São Paulo, Companhia das Letras, 2007, p. 47; v. ainda 

VALLANÇON, François — Phénoménologie du droit, in Instituições de Direito, I. Filosofia e Metodologia do Direito, 
org. de Paulo Ferreira da Cunha, Coimbra, Almedina, 1998, p. 51 ss. 

10 KUHENHOFF, G. — Naturrecht und Christentum, 1948, p. 6, apud Karl Engish, Einführung in das Juristische Denken, 
3.ª ed., Stuttgart, W. Kohlhammer, 1964, trad. port. com trad. e prefácio de João Baptista Machado, Introdução ao 
Pensamento Jurídico, 5.ª ed. port., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979, pp. 6 e 12 (nota 2).

11 Um clássico deste « pecado », que também é terrível vício antirrepublicano é o (muito sábio, e cremos que com 
alguns subentendidos interessantes) texto de TOMáS DE AQUINO — Summa Theologiae, IIa IIae, q. 63.
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salário-mínimo, ou se taxam os lucros, juros, dividendos ou rendas fabulosas... em sistemas em que o 
fisco arrecada e o governo distribui com justiça.

Montesquieu dá-nos um testemunho dessa sensação de elevação, falando de alegria secreta, 
a propósito da função legislativa, podendo funcionar como exemplo de igualdade, mas decerto mais 
ainda de justiça : « (...) j’ai toujours senti une joie secrète lorsqu’on a fait quelque règlement qui allât 
au bien commun »12.

A fraternidade é hoje mais rara, mas facilmente imaginamos momentos de fraternidade 
triunfando... Ao falar em fraternidade é natural que sempre relembramos a canção Grândola, de José 
Afonso, que foi a segunda senha radiofónica da revolução portuguesa de 1974, e como que o seu hino 
não oficial: 

Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade 
O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti, ó cidade.

É a nosso ver sintomático que se remeta no demais texto da canção para um ideal, uma 
“vontade”, e que se ligue a fraternidade à igualdade, sem mais desenvolvimentos13. É que o tempo da 
fraternidade está ainda apenas em preparação. Mas vai dando os seus passos, ao menos a um nível 
intelectual (onde, na verdade, as grandes transformações se preparam, estando pronto o terreno das 
possibilidades históricas) designadamente com o Direito Fraterno14, o qual, podendo a alguns parecer 
uma contradição nos próprios termos, todavia já vai abalando a cristalização conservadora e anquilosada 
do velho templo “habitado por espectros” que é ainda, em grande medida, o edifício da juridicidade.

Os próprios juristas, antes mesmo da grande esperança do Direito Fraterno, haviam começado 
a desenvolver teorizações sobre os direitos decorrentes do valor da Fraternidade. Foi o caso do 
checo-francês Karel Vasak, cuja teorização foi, no nosso universo cultural, sobretudo desenvolvida 
por Paulo Bonavides15.

12 MONTESQUIEU — Pensées, CCXIII.
13 Texto integral da canção, com letra e música de José Afonso: « Grândola, vila morena /Terra da fraternidade /

O povo é quem mais ordena /Dentro de ti, ó cidade / Dentro de ti, ó cidade / O povo é quem mais ordena /Terra da 
fraternidade /Grândola, vila morena / Em cada esquina um amigo/ Em cada rosto igualdade / Grândola, vila morena/ 
Terra da fraternidade / Terra da fraternidade/ Grândola, vila morena /Em cada rosto igualdade /O povo é quem mais 
ordena / À sombra duma azinheira /Que já não sabia a idade /Jurei ter por companheira / Grândola a tua vontade 
/ Grândola a tua vontade /Jurei ter por companheira /À sombra duma azinheira/ Que já não sabia a idade». Fonte: 
<http://www.cm-grandola.pt/PT/Paginas/GrandolaVilaMorena.aspx>.

14 Sobre o Direito Fraterno (ao qual talvez seja melhor chamar, para evitar equívocos, Direito Fraterno Humanista), e 
afins, cf., v.g., RESTA, Eligio — Il Diritto Fraterno, Roma/Bari, Laterza, 2002; AYRES DE BRITO, Carlos — Teoria 
da Constituição, Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 216 ss.; Idem — O Humanismo como Categoria Constitucional, 
Belo Horizonte, Forum, 2007; CARDUCCI, Michele— Por um Direito Constitucional Altruísta, trad. port., Porto 
Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2003. Mais recentemente, cf. ainda MOTA DE SOUSA, Carlos Aurélio/ 
CURY, Munir/ CASO, Giovanni — Direito e Fraternidade, LTR, 2008. V. ainda, em primeiro balanço, FERREIRA 
DA CUNHA, Paulo — Geografia Constitucional. Sistemas Juspolíticos e Globalização, Lisboa, Quid Juris, 2009, 
p. 48, p. 246 ss, p. 322 ss., e especialmente p. 326 ss.

15 BONAVIDES, Paulo — Curso de Direito Constitucional, 24. ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 569.
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Para Vasak, haveria cinco direitos principais da fraternidade (ainda entendida naquilo a que 
se chamou a terceira geração de direitos: e hoje vamos já na quinta...): o direito ao desenvolvimento, 
o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade versando sobre o património da 
humanidade (património a todos comum), e o direito de comunicação.

São, todos eles, grandes direitos, que dão já o timbre do que se pretende, mas ainda talvez 
excessivamente colocados, como era natural, no plano mais internacional. Ora os direitos da fraternidade 
implicam também fraternidade do dia a dia, com uma particular atenção pelos marginalizados das 
nossas sociedades que tanto descartam as pessoas. 

Evidentemente que – comecemos por casos mais actuais – os direitos da fraternidade não podem 
deixar de entender as pretensões de minorias não criminosas, mas apenas diferentes, que pretendem 
viver de cabeça levantada. 

E de igual modo não podem ficar indiferentes à máquina de morte (com a SIDA) e escola do 
crime que é, em muitos países, o sistema penitenciário, que tem muitas dificuldades em ressocializar. 
E dizêmo-lo com mágoa, porque essa deveria ser uma das suas primaciais funções, da qual, contudo, 
não se deve desistir, antes perseverar, procurando sempre novas soluções.

Ou ainda não podem tais direitos olhar para o lado perante as máquinas de triturar pessoas em 
que muitos empregos, privados e públicos, se transformaram, sem qualquer respeito pela dignidade dos 
trabalhadores enquanto pessoas e enquanto profissionais, o seu direito ao lazer e ao ócio, à constituição 
e vida com a família, à saúde e à salubridade no local de trabalho, aos horários de trabalho e às férias 
etc., etc. Não sendo tal culpa exclusiva e em todos os casos de empregadores ou dirigentes, mas, em 
muitas situações, de detentores de pequenos poderes, e até de simples colegas, que não raro, no clima 
geral de competição e de afirmação de personalidades e poderes, se arvoram em heróis do trabalho, 
e se arrogam competências que podem ter e que não podem ter. E, finalmente, por vezes ainda são as 
próprias vítimas que se autoflagelam, como viciados do trabalho16. A situação é mais grave do que 
parece, porque constitui uma crise civilizacional. Uma sociedade de escravos e autoescravos não 
produz o excedente cultural e espiritual indispensável para o próprio progresso, mesmo para o simples 
progresso material. Está condenada.

E – para além de muitos outros casos – não pode ignorar uma escola, e até uma universidade, 
em que o individualismo e a competição imperam, além de praxes académicas bárbaras (é assim que se 
educam as elites?), e, em geral, a transformação das escolas em locais de profunda insatisfação laboral 
para os estudantes e para os funcionários e docentes que não a retirem do prazer em grande medida 
mórbido de exercer o poder. Seriam as escolas os locais privilegiados (além da família e dos media) 
para fazer crescer sementes de fraternidade. E contudo estão a falhar, porque nem sequer internamente 
atingem o mínimo de harmonia e satisfação dos seus membros – salvo muito raras excepções. Também 
muito mal cumprindo a sua missão de informar e formar, em geral, e menos ainda civicamente.

Em alguns destes casos, como é óbvio,  estão em causa os primeiros princípios, da Liberdade, 
da Igualdade, da Justiça. Mas a Fraternidade, como princípio maior, não pode tolerar, com uma 
indignação especial, que essas bases para que se estabeleça estejam, em muitos casos, pelo mundo 
fora, a retroceder. Em muitos casos apagou-se o legado da Revolução Francesa!

16 Cf., v.g., FERREIRA DA CUNHA, Paulo — Pensar o Estado, Lisboa, Quid Juris, 2009, máx. p. 33 ss.
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Por outro lado, e embora a nossa sociedade esteja cada vez mais egoísta, escasseando, por isso, 
os exemplos, ainda há momentos de entreajuda entre vizinhos, entre colegas de estudo e de trabalho. 
Ainda há partilhas de pão e de infortúnios. E a partilha não é só material. Quantas vezes não é mais 
necessária ainda a “caridade intelectual” advogada por António Rosmini17, o conselho avisado e nem 
sempre cómodo, ou, pura e simplesmente, a dádiva do tempo e do escutar... Evidentemente que o 
meliorismo social e a solidariedade18 são apenas caminhos para a futura fraternidade, na qual  não se 
tratará de combater uma patologia social mas de viver jubilosamente (mas naturalmente, como quem 
respira) uma das mais altas aspirações da Humanidade. Marx, sem querer ditar os cardápios dos botecos 
do futuro, contudo sonhou com a possibilidade de cada homem ser um artista, e de várias artes...

Mas se a concretização dos valores nos faz rejubilar com um contentamento de transporte, a 
garantia da efectivação desses valores são as virtudes. E, no plano político, a garantia da concretização 
dos valores republicanos são as virtudes republicanas. Estamos em crer que, quando se fala de “ética 
republicana” (que em rigor deveria englobar valores e virtudes), não raro do que se está a falar são 
das virtudes, que em geral são qualidades individuais (hábitos de acção) capazes de pôr em prática os 
valores. Do que não se está a falar, simplesmente, é de uma ética meramente estadual ou do Estado19. 
É mais que isso, qualitativamente mais.

Cremos que o léxico jurisfilosófico e constitucional se deve adaptar. E de valores e de virtudes 
no seu sentido técnico passar a falar, com naturalidade e sem pudores. Sabemos que há críticas (que 
não partilhamos) à consideração dos valores, até no plano jurídico – sobretudo por poderem eles não 
espelhar o que se crê serem os valores dominantes: 

(...) não é tarefa da Constituição impôr um catálogo de deveres éticos ou uma ética 
socialmente aceite, ainda que seja normal que a reflicta. Como, pela sua própria natureza, 
não se prestam a ser matéria de decisão em referendo (...) é discutível que os valores 
duma constituição sejam realmente e por esse mero facto a ética social da maioria. Não 
é impossível que sejam, ao invés, a ética que o intérprete da Constituição, os partidos e 
os meios de comunicação dominante impõem à maioria20.

E não ignoramos também que há ainda muita relutância em falar em virtudes, hoje, como bem 
explicitou Guardini, manifestando a sua própria dificuldade em falar de “virtude”: 

Suponho que a palavra produz em quem a escuta a mesma sensação que eu tenho ao 
pronunciá-la: algo como que uma incomodidade, como de pretexto para reinação. 
É uma sensação compreensível. Nela se encerra o protesto contra o orgulho moral e, em 
concreto, contra quem se considera instalado no bem, eticamente superior; e também a 
desconfiança de que o orgulho possa ser ainda hipocrisia, já que constantemente estamos 
faltando à bondade, e neste caso as faltas ou se não admitem ou se ocultam. Porém neste 
protesto há também algo de bonito: o pudor que se guarda na hora de ostentar o ético. 

17 Idem — António Rosmini, “Philosophy of Law: An Encyclopedia”, New York, Garland Publishing, 1999, p. 762 ss.
18 Cf., v.g., BLAIS, Marie-Claude — La solidarité. Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, 2007.
19 V.g. SCHMITT, Carl — Staatsethik und pluralistischer Staat, in “Kant-Studien”, XXXV, Berlim, 1930, pp. 28-42.
20 PEREIRA MENAUT, Antonio-Carlos — Constitución, Princípios, Valores, Separata de “Dereito. Revista Jurídica 

da Universidade de Santiago de Compostela”, volume 13, número 1, 2004, p. 200-201.
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Isto é considerado contrário à ordem das coisas, já que o bem se não deve apregoar 
nunca; tem que fazer-se notar, mas por dentro; tem que ser sempre o mais importante, 
mas não colocar-se directamente como o primeiro e exibindo-se21.

Todavia, não nos convencem as razões dos críticos dos valores como categoria útil e dinâmica 
no plano constitucional e político. Se a República não ocupar, de forma aberta, democrática e pluralista, 
como é óbvio, o terreno dos valores, ele será ocupado por valores sectários, particularistas, fechados, 
totalitários, ou pelos antivalores relativistas, niilistas etc. Do mesmo modo, se a República não louvar 
e praticar a virtude, tratando-a pelo nome, dar-se-á pouco conta da sua acção ética, ou ela nem sequer 
existirá de forma relevante, notória, consciente: porque verbalizar e conceituar é conceber, e conceber 
é afinal criar. Começar a criar, pelo menos.

Pese embora ao decorum de uns, e às críticas e receios de outros, valores e virtudes são elementos 
da ética republicana e, como tais, devem estudar-se e afirmar-se. Não o fazer seria, de certa forma, 
negar a própria ética republicana que, no contexto geral da ideia de República, constitui uma grande 
parte, e decisiva.

Evidentemente que Guardini está coberto de razão ao verberar os fariseus de mau gosto, que 
batem com a mão no peito proclamando-se pessoalmente muito virtuosos (outros, sem bater com a 
mão no peito, mas igualmente fariseus, mostram igual despudor ao proclamarem-se o suprassumo da 
ética – como se dizê-lo muito o convertesse em verdade). Em qualquer dos casos se trata, normalmente, 
de hipocrisia, e chega por vezes a nem o ser, porque os auditórios nem sempre são ingénuos. Mas, do 
que se trata sempre é de uma enorme falta de bom gosto e de uma considerável dose de ausência de 
bom senso, de razoabilidade. Quem é a pessoa decente que passa a vida a dizer « Senhor, Senhor »22 ou 
« Ética, ética »? Aliás, felizmente, estes tiques são fatais para as reputações em alguns círculos. E, em 
todo o caso, Vinicius de Moraes liquidou culturalmente esses alegados e autoproclamados « puros », 
no poema de que respigamos estes passos  (como incitamento à leitura e meditação do texto completo):

Ó vós, homens sem sol, que vos dizeis os Puros
E em cujos olhos queima um lento fogo frio
Vós de nervos de nylon e de músculos duros
Capazes de não rir durante anos a fio.

Ó vós, homens sem sal, em cujos corpos tensos
Corre um sangue incolor, da cor alva dos lírios
Vós que almejais na carne o estigma dos martírios
E desejais ser fuzilados sem o lenço.

Ó vós, homens ilumidados a néon
Seres extraordinariamente rarefeitos

21 GUARDINI, Romano — Ethik. Vorlesungen an der Universitaet Muenchen, trad. cast. de Daniel Romero e Carlos 
Diaz, Ética. Lecciones en la Universidad de Múnich, Madrid, BAC, 1999, p. 242.

22  Mt. VII, 21.
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Vós que vos bem amais e vos julgais perfeitos
E vos ciliciais à ideia do que é bom.

Ó vós, a quem os bons amam chamar de os Puros
E vos julgais os portadores da verdade
Quando nada mais sois, à luz da realidade,
Que os súcubos dos sentimentos mais escuros.

Ó vós que só viveis nos vórtices da morte
E vos enclausurais no instinto que vos ceva
Vós que vedes na luz o antônimo da treva
E acreditais que o amor é o túmulo do forte.

   (...)

Ó vós, os curiais; ó vós, os ressentidos
Que tudo equacionais em termos de conflito
E não sabeis pedir sem ter recurso ao grito
E não sabeis vencer se não houver vencidos.

Ó vós que vos comprais com a esmola feita aos pobres
Que vos dão Deus de graça em troca de alguns restos
E maiusculizais os sentimentos nobres
E gostais de dizer que sois homens honestos.

Ó vós, falsos Catões, chichibéus de mulheres
Que só articulais para emitir conceitos
E pensais que o credor tem todos os direitos
E o pobre devedor tem todos os deveres.

   (...)

Ó vós, homens da sigla; ó vós, homens da cifra
Falsos chimangos, calabares, sinecuros
Tende cuidado porque a Esfinge vos decifra...
E eis que é chegada a vez dos verdadeiros puros.23

23 MORAES, Vinicius de — “Carta aos Puros”, in Poesia Completa e Prosa, org. de Alexei Bueno, Rio de Janeiro, 
Nova Aguilar, 1998.
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3. dA unIVERSALIdAdE E dA PARTICuLARIdAdE dOS VALORES

Nos finais dos anos 60 do séc. XX, a polémica ideológica ainda era muito viva, na Europa. 
O Maio de 6824 viria a trocar as voltas a algumas certezas ideológicas familiares, mas ao mesmo tempo 
a sublinhar a importância da política e as contradições ideológicas e de classe. Uma das polémicas que 
imediatamente antes das jornadas de Maio, em Paris, veio a lume, referia-se aos “valores burgueses”. 
Chegou a editar-se um livro, Les valeurs bourgeoises25, que veio mesmo a ter edição portuguesa.
O livro em si é, aliás, muito interessante: integrado numa colecção (pró contra) em que a brochura agrupa 
páginas do “pró-” impressas simetricamente, devendo o leitor, para passar de uma parte a outra (do 
“pró-” ao “contra” ou do “contra” ao “pró-”) virar o livro ao contrário... Engenhoso, consubstanciando 
na obra material a oposição (e a reunião, num só livro) dos contrários nas ideias.

É uma obra deliciosa. E que, só por si, nos leva a colocar alguns pontos nos “ii”. E a compreender 
que há certas coisas cuja mistificação é também já parte da realidade. Aliás, a reiterada forma de exercício 
da política burguesa, através dos mecanismos da ex-denominação (da recusa, afinal, em afirmar-se 
como tal), tão bem detectada por Roland Barthes, e dissecada por John Fiske26, levará a ponderar por 
que razão a burguesia (como a direita) não se querem, em muitos casos, assumir como tais? E pelo 
texto que iremos comentar verificaremos que a defesa da burguesia, dos seus valores, acaba por ser a 
defesa apenas de uma certa visão (a épica e a romântica) da burguesia. Labirintos das mentalidades...

Mas ponderemos agora estritamente na mira do nosso presente tema. Desde logo, se há valores 
burgueses é porque os valores não são absolutos27. E isso é uma conclusão muito importante, e que 
muitos dos especialistas na matéria não ousariam subscrever. Pior: que repudiariam com veemência. 

Contudo, cremos que a conclusão pelo carácter não absoluto dos valores se impõe. Caso 
contrário, uma classe, ou o pensamento associado a ela, não poderia ter valores seus, privativos, antes 
os valores seriam de todos – e até só o seriam mesmo se de todos comuns fossem. 

Ora o facto de se reconhecer que há valores localizados, e, mais ainda, valores “de classe” é 
uma revolução epistemológica e, mais ainda, ética. E na verdade, apesar de os valores em geral serem 
muitas vezes desgarrados de uma situação, de um contexto, como que imaterializados, pelo menos a 
sua tonalidade e a sua interpretação não são absolutos, mas radicados. Evidentemente que os valores 
religiosos são radicados, e nada consensuais, segundo os credos (apesar de poder haver profundas 
convergências entre muitas convicções espirituais, para além das idiossincrasias28). E também os 

24 V. PEREIRA MARQUES, Fernando —  A Praia sob a Calçada. Maio de 68 e a Geração de 60, com um
Ensaio-Prefácio de Eduardo Lourenço, Lisboa, Âncora, 2005.

25 HOURDIN, Georges / GANNE, Gilbert — Les valeurs bourgeoises, Nancy, Berger-Levraut, 1967, trad. port. de 
Alfredo Barroso, Os Valores Burgueses,  Lisboa, Livros do Brasil, s.d.

26 BARTHES, Roland — Mythologies, Paris, Seuil, 1957, ed. port. com trad. e prefácio de José Augusto Seabra, 
Mitologias, Lisboa, Edições 70, 1978, p. 206 ss. Cf. também FISKE, John — Introduction to Communication Studies, 
trad. port. de Maria Gabriel Rocha Alves, Teoria da Comunicação, 5. ed., Porto, Asa, 1999, p. 223.

27 Para mais desenvolvimentos, FERREIRA DA CUNHA, Paulo — Filosofia do Direito, Coimbra, Almedina, 2006, 
p. 703 ss. Cotejando com HESSEN, Johannes — Filosofia dos Valores, nota de apresentação de Marina Ramos 
Themudo, nova ed., Coimbra, Almedina, 2001, p. 95 ss.

28 Por todos, ELIADE, Mircea — Tratado de História das Religiões, nova ed., trad. port., Porto, Asa, 1992 (ed. anterior, 
Lisboa Cosmos) ; SCHUON, Frithjof — A Unidade transcendente das religiões, trad. port. de Pedro de Freitas Leal, 
Lisboa, Dom Quixote, 1991.
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valores estéticos comportam imensa variação. De modo semelhante, os valores políticos naturalmente 
decorrem de opções ideológicas. E mesmo os valores morais, que deveriam (em teoria) congregar 
todas as pessoas de boa vontade, de educação mínima, de trato cordato etc., mesmo esses, não são 
consensuais. Assim afirma Hessen: 

Há, com efeito, homens, dotados aliás dum alto intelecto, que são, por assim dizer, cegos 
para certos e determinados valores. Não me refiro já a certas pessoas, possuidoras de 
uma inteligência unilateral, que ignoram o mundo do belo e da arte, mas sim a um certo 
tipo de espírito muito moderno e generalizado que parece, muitas vezes, associado a um 
fino intelecto, rápido e cheio de mobilidade, geralmente possuidor de uma alta cultura, 
e que todavia não possui o sentido dos valores éticos (...)29.

Hessen acrescentava à cegueira a valores éticos idêntica dificuldade com os valores religiosos. 
Mas fiquemos pelos primeiros. Não é apenas o problema, visto da perspectiva de quem acredita em 
certos valores morais, da indiferença ou até reacção de outros a esses mesmos valores. É que se coloca 
o problema, importantíssimo, de quem define os valores, para poder acusar de cegueira os que deles 
não partilhem... A verdade é que, perante a justiça, a liberdade, a igualdade, ou outros valores, há quem 
se não comova. Não cremos que seja uma qualidade esse embotamento. Mas tem de reconhecer-se 
que é precisa alguma audácia para proclamar que a nossa verdade é a verdade, mesmo nesta matéria 
(principalmente nesta matéria). Contudo, é um risco que se terá que correr. Quando lembramos Rousseau 
e o que ele diz sobre a liberdade, pensamos que há quem esteja agrilhoado na caverna e perdemos os 
complexos relativistas: “(...) de vils esclaves sourient d’un air moquer à ce mot liberté”30. Não podemos 
deixar que a liberdade (e outros grandes valores) sejam relativizados por quem lhes não conhece as 
delícias... Por quem mesmo sofre pesadamente a sua privação.

A não consensualidade é a situação (um pouco angustiante, até, para quem não esteja habituado 
à grande variedade e relatividade das posições) em que se encontram os valores burgueses, como, 
também, os valores republicanos. Os primeiros, como valores de uma mundividência de classe.  
Os segundos, como valores de uma cosmovisão ideológica. E o que se diz dos valores diga-se, em 
certa medida, e mutatis mutandis, das virtudes31. 

Pois bem. A crítica aos valores burgueses é uma crítica, afinal, talvez não a valores, mas 
a comportamentos que não poderíamos, por definição, alçar a valores, como a mesquinhez, o 
terra-a-terra, o materialismo, a crença na legitimidade da desigualdade etc. É, em suma, a crítica da 
adoração do bezerro de oiro, manchado pelo  “sangue dos pobres”32. 

29 HESSEN, Johannes — Filosofia dos Valores, p. 116.
30 ROUSSEAU, Jean-Jacques — Du Contrat Social, III, 12.
31 Designadamente discutindo a virtude dos « sans-cullote » e dos « entrepreneurs », dois interessantes estudos in 

La Vertu, dir. de Jean Foyer / Catherine Puigelier / François Terré, Paris, PUF, Académie des sciences morales et 
politiques, 2009, p. 89 ss., p. 349 ss.

32 HOURDIN, Georges / GANNE, Gilbert — Les valeurs bourgeoises, Nancy, Berger-Levraut, 1967, trad. port. de 
Alfredo Barroso, Os Valores Burgueses, Contra, p. 5-8.
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Já, pelo contrário, a defesa dos valores burgueses – relativamente à qual, com este “contra”, 
havia uma expectativa plausível – é realmente um pouco surpreendente. Como é evidente, o defensor, 
Georges Hourdin, não vai defender o que o atacante, Gilbert Ganne, critica e execra. Não é isso que 
ele defende. Pelo contrário, são valores até certo ponto consensualizáveis – e essa é, realmente, a 
grande arte da burguesia, tanto em relação aos valores como às virtudes: o procurar transformar a sua 
ideologia, a sua cosmovisão, em ideologia e cosmovisões naturais, de todos.  

O autor começa por confessar que já execrou a burguesia, que a amaldiçoou e lhe atribuíu a 
culpa por todos os crimes33. Reconhece mais fraternidade e solidariedade na classe operária e mais 
comunhão com a natureza nos camponeses34. Mas considera que os valores burgueses têm um “carácter 
universal”, com que a burguesia teria enriquecido “o património comum da humanidade”35. De que 
forma? 

Que valores são esses que se pretendem universais? Além de uma dada pose, um certo estilo, 
que é revolucionário por um lado (veja-se o que da burguesia dizem Marx e Engels no Manifesto 
Comunista) e depois se torna acomodado (no “contra-senso permanente que é um burguês de direita”, 
como afirma Hourdin36), são apresentados, em tom enfático, alguns37:

a) Progressismo. Desde logo, a defesa e a prática do progresso económico, mas também do 
progresso educativo, e do progresso que leva à Paz, o qual é cultural e moral, antes de diplomático e 
político.

b) Pacifismo. Apesar da acusação recorrente de que o capital não tem pátria, e de que visa apenas 
o lucro, ainda que fomentando guerras, o autor considera que o valor burguês, aqui, seria mesmo o 
da defesa e construção da paz.

c) Livre Pensamento. Implicando séria atenção quer à liberdade da sua expressão, quer à liberdade 
da sua formação e crítica, nomeadamente por uma grande atenção à Educação e à sua qualidade e 
difusão por todos os estratos sociais.

d) Tolerância e Fraternidade. Com “fé na prática da liberdade e na procura da justiça”38. 
Exigindo respeito pelas próprias opiniões, e tributando o mesmo respeito pelas opiniões dos outros. 
Com confiança na descoberta do que cada um tem de melhor – o que poderíamos dizer remete para o 
direito “ao livre dsenvolvimento da personalidade”.

e) Humanismo. E desde logo a defesa dos Direitos Humanos (e implicitamente dos Direitos 
Fundamentais – que, por comodidade, se podem considerar a versão doméstica, em cada país, daqueles 
direitos universais), não só os políticos, mas também os sociais. E o autor curiosamente considera 
que é aqui, na defesa dos direitos de liberdade, que se separam os valores burgueses dos que chama 
socialistas (querendo referir-se apenas aos dos países do antigo Leste europeu e afins), afirmando, 
profeticamente:

33  Ibidem, Pró, p. 5.
34  Ibidem, Pró, p. 11.
35  Ibidem, Pró, pp. 10-11.
36  Ibidem, Pró, p. 85.
37  Ibidem, Pró, pp. 86-88.
38  Ibidem, Pró, p. 88.
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O que hoje continua a separar o socialismo (China e Cuba à parte) das nossas sociedades 
industriais burguesas, que já não são liberais senão de nome, é a concepção das liberdades 
individuais (...) Mas ainda aí existem indícios de que as necessárias aproximações se 
irão produzir39.

E chega ao ponto de afirmar a não contradição entre os valores burgueses e os socialistas40, 
formulando a dado passo esta imagem de algum modo cativante, embora naturalmente discutível (como 
também muito discutível é se a ex-URSS, e em especial a de uma dada época, se poderia tomar como 
representante do socialismo, ou pelo menos de todo ele: mas esse já é outro complexo problema): 

Se vejo aparecer, no écran da televisão, Kossyguine com ar cortês, de homem de bem, 
inteligente e plácido, de grande caixeiro-viajante obrigado a ocupar-se das coisas da 
vida internacional, eu reconheço-o como um dos meus (...) Deixemo-nos de coisas! 
A burguesia não morreu, mesmo nos países socialistas41.

E o curioso é que é a própria ideologia marxista-leninista (que à partida é de classe e de clivagem) 
que parece também aspirar a uma universalização. Como afirma álvaro Cunhal, já mítico secretário-
-geral do PCP, durante o período mais agudo da revolução dos cravos: 

O carácter humanista da moral proletária deriva fundamentalmente de que os interesses 
e os objectivos do proletariado coincidem com os do futuro da humanidade no seu 
conjunto, de que cabe ao proletariado a missão histórica de pôr fim à milenária divisão da 
humanidade em classes antagónicas, em exploradores e explorados, e de criar a sociedade 
sem classes. Com o comunismo, a moral do proletariado, no seu desenvolvimento, 
conservando embora as suas raízes de origem, deixará de ser uma moral de classe, para 
se tornar a moral de todos os homens fraternalmente unidos por objectivos comuns, a 
‘moral verdadeiramente humana’ de que falava Engels42.

Assim, perguntamo-nos de novo pela consensualidade ou não dos valores. E em grande medida 
avançamos a possibilidade de haver um enorme consenso formal, sobre grandes ideias atractivas, mas 
depois uma especificação ou concretização diversa, designadamente por via de ideologias diferentes 
e suas diversas práticas.

A ética do comerciante não é a do intelectual, ou a do militar. Podem comungar todos de um 
fundo ético comum, e dissentir em questões particulares, nomeadamente deontológicas.  Mas há 
mais que isso. Na ética castrense, por exemplo, a deontologia está muito para além das regras de um 
ofício mecânico ou burocrático: prende-se com o viver e o morrer, o matar e o não matar etc. Há uma 
diferença qualitativa, não uma mera desinência ou uma especificidade folclórica. 

Outro problema igualmente complexo é o da compatibilização entre valores, e das suas possíveis 
antinomias e conflitos. Evidentemente que nesse capítulo deve imperar a ideia (nascida no seio de 

39  Ibidem, Pró, p. 37.
40  Ibidem, Pró, p. 31 ss.
41  Ibidem, Pró, p. 35.
42  CUNHAL, álvaro — A Superioridade Moral dos Comunistas, s. l., Edições Avante, 1974, última página, “artigo 

publicado na revista Problemas da Paz e do Socialismo, nº 1, Janeiro de 1974”.
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querelas hermenêuticas no seio do Direito Constitucional) de concordância prática43 entre valores em 
conflito, com a preservação do máximo de efectividade possível de cada valor em confronto, mas, no 
mínimo, de um círculo radical de cada valor. É evidente que nem mesmo os valores são absolutos, no 
sentido de, por mor de um valor, se ter de sacrificar totalmente um outro. E por isso é que uma tabela 
de valores abstracta seria uma monstruosidade. É apenas no concreto, e parcialmente, que um valor 
pode ceder a outro, ou um valor pode sobrepor-se a outro. Tal em nada retira ao sistema axiológico 
em causa. Pelo contrário. Dá-lhe a flexibilidade necessária à complexidade e variedade das questões 
concretas da vida.

E uma das grandes vantagens de um não cognitivismo ou objectivismo desta  concreta ética 
de valores é o de não fundar uma moral positivista, permitindo outrossim a evolução dos sentidos dos 
grandes valores, adaptando-se aos novos tempos. Alguns poderão criticar esses valores republicanos 
que ainda não se concretizaram. Mas a verdade é que, voltando a recordar Marx, mutatis mutandis, 
a República não é uma utopia, com ementas detalhadas. Tal como o tempo presente, ela está entre o 
passado que já foi, e um porvir que ainda não se concretizou. Sempre44.

43 Conforme destacou Konrad Hesse, com fecunda posteridade, em diálogo com aproximações de um U. Scheuner e 
um P. Lerche. Este é um dos princípios integradores da Constituição. Cf., síntese da questão v.g. em FERREIRA 
DA CUNHA, Paulo — Direito Constitucional Anotado, Lisboa, Quid Juris, 2008, p. 63 ss.

44 Dialogamos aqui com BRUNET, Pierre — Le concept de République dans le droit public français, in La République 
en perspectives, dir. de Brigitte Krulic,  Quebeque, Les Presses de l’Université Laval, 2009, máx. p. 130.
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EPITÁCIO PESSOA E O dIREITO InTERnACIOnAL1

Flávio Sátiro FernandeS2

1. InTROduçãO

Quero, antes de tudo, agradecer aos organizadores deste Congresso  o convite que me fizeram 
para proferir esta palestra em torno da atuação internacional do grande paraibano Epitácio Pessoa e 
também parabenizá-los pela iniciativa de instituir, na programação deste conclave, um concurso  para 
escolha do melhor trabalho sobre a vida e a obra do inesquecível filho de Umbuzeiro.

Falar de Epitácio Pessoa como Internacionalista é versar sobre uma das mais relevantes facetas 
de sua vida pública e um dos mais significativos aspectos de sua brilhante personalidade. Podem-se 
destacar três momentos de relevo na atuação internacional de Epitácio, sobre cada um dos quais 
farei breve exposição, pois, sem dúvida, é impossível um aprofundamento sobre o seu trabalho nessa 
área jurídica e política, em um espaço de tempo delimitado como é o de que aqui disponho para esta 
exposição. O meu propósito cinge-se, assim, atendendo aos objetivos deste Congresso, a dar um breve 
conhecimento da presença do eminente patrício no cenário internacional, em que ele se projetou, pelo 
brilho de sua inteligência e pela abrangência de seus estudos.

2. nA COmISSãO InTERnACIOnAL dE JuRISCOnSuLTOS AmERICAnOS
 PROJETO dE CÓdIgO dE dIREITO InTERnACIOnAL PÚbLICO

O primeiro momento de realce de Epitácio Pessoa como Internacionalista foi, com certeza, 
a sua presença na Comissão Internacional de Jurisconsultos Americanos, quando teve oportunidade 
de revelar seus conhecimentos sobre o Direito das Gentes, elaborando um projeto de codificação 
internacional, grande sonho daquela instituição, para aplicação no âmbito dos Estados do continente.

A Comissão em referência resultou de deliberação da 3ª Conferência Panamericana, com sede 
no Rio de Janeiro (1906), cabendo-lhe preparar dois projetos de código de direito internacional, um de 
direito internacional privado, outro de direito internacional público, conforme proposta do brasileiro 
José Higino, na 2ª Conferência Panamericana (1901), adotada por convenção de 27 de janeiro de 1902.

Em decorrência do que foi resolvido em 1906, o Barão do Rio Branco, Ministro do Exterior, 
comissionou Epitácio Pessoa, para preparar um projeto de Código de Direito Internacional Público e 
o Conselheiro Laffayete Rodrigues Pereira, um projeto de Código de Direito Internacional Privado.

A filosofia e a  metodologia que orientaram a confecção de seu projeto, foram assim explicadas 
por Epitácio Pessoa:

Na sua elaboração, pusemos o maior esforço em harmonizá-lo, tanto quanto possível, com 
os tratados concluídos pelos Estados americanos entre si e com as convenções por eles 
assinadas nas conferências panamericanas e nas de Haia, procurando assim  escoimá-lo 
de toda feição doutrinária e dar-lhe “um caráter prático e positivo”.

1 Palestra proferida, em João Pessoa – PB, aos 14 de outubro de 2010, na Conferência “Ciência, Tecnologia e Inovação 
e seu Impacto sobre o Direito e as Relações Internacionais” levada a efeito pela Universidade Estadual da Paraíba, 
em parceria com a International Law Association. 

2 Professor Aposentado do Curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado. Membro da Academia Paraibana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano.
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O projeto de Epitácio contém 721 artigos, abrangendo sete livros que tratam de diferentes 
matérias, a saber:

LIVRO I – DOS ESTADOS COMO PESSOAS DE DIREITO INTERNACIONAL, disciplinando 
o seu reconhecimento e extinção, as modificações territoriais e seus efeitos, direitos e deveres dos 
Estados e responsabilidade.

LIVRO II – DA SOBERANIA DOS ESTADOS, estendendo-a ao território, propriamente dito, ao 
mar territorial, ao espaço aéreo correspondente e às pessoas e coisas que se acharem dentro desses 
limites. Também regula as questões das restrições à soberania.

LIVRO III – DAS RELAÇÕES PACÍFICAS ENTRE OS ESTADOS, enumerando, de início, os 
órgãos a quem compete exercitar essas relações, tais como, Chefes de Estado e os Agentes Diplomáticos 
e disciplinando as negociações, congressos e tratados.

LIVRO IV – REGULAMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSES SOCIAIS E 
ECONÔMICOS DOS ESTADOS, compreendendo comércio, navegação, pesca, vias terrestres 
de comunicação, correios, telégrafos, telefones, cabos submarinos, propriedade literária, artística e 
industrial, repressão do crime internacional e extradição.

LIVRO V – SOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS INTERNACIONAIS, seus principais 
instrumentos, tais como, os bons ofícios, a mediação, as comissões de inquérito, a arbitragem e, por 
fim, a suspensão das relações diplomáticas, a recusa de execução de tratados e embaraços legais às 
relações mercantis como únicos meios coercitivos autorizados pelo código.

LIVRO VI – DA GUERRA, contemplando as disposições a elas relativas, atinentes, por exemplo, 
à declaração e estado de guerra, represálias, à qualidade de beligerante, meios de ataque e defesa, 
respeito e tratamento devidos aos mortos, feridos, doentes e náufragos. O mesmo livro traz em seu 
bojo, particularizadas, normas peculiares à guerra terrestre e à guerra marítima, não deixando de 
normatizar a neutralidade, dispondo sobre direitos e deveres dos Estados neutros. Por fim, os artigos 
alusivos à terminação da guerra.

LIVRO VII – DA GUERRA CIVIL, último livro, voltado para a guerra civil, notadamente as  
obrigações dos Estados estrangeiros relativamente ao Estado conflagrado.

O projeto de Epitácio foi submetido à Comissão Internacional de Jurisconsultos Americanos, 
reunida no Rio de Janeiro, em 1912, sob a presidência do eminente paraibano, escolhido para isso por 
proposta de Alejandro Alvarez, delegado do Chile.

No discurso com que assumiu a presidência daquela Comissão, na sessão inaugural de 26 de 
junho de 1912, Epitácio ressaltou a importância da codificação do Direito Internacional e realçou 
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as suas vantagens, como meio de precisar e esclarecer as normas reguladoras das relações entre os 
Estados, assim se pronunciando:

As vantagens da codificação do Direito Internacional, como meio de precisar e esclarecer 
as normas reguladoras das relações entre os Estados, e por esta forma diminuir, senão 
afastar de todo, as ocasiões e os motivos de conflitos e divergências, têm-se imposto já 
a todos os espíritos esclarecidos como uma necessidade inadiável no estado de cultura 
e civilização a que a Humanidade atingiu.

E adiantou:

Senhores Delegados, se, no estado atual da evolução política e social das nações, não 
será talvez possível uma codificação geral e completa do Direito, a elaboração de uma lei 
comum capaz de se ajustar, de se amoldar a todos os pontos de contato da coexistência 
internacional, à semelhança das leis destinadas a reger as relações civis na vida interna 
dos Estados, com tribunais incumbidos da sua aplicação, com elementos de força ou 
aparelhos coercitivos capazes de garantir a execução das sentenças desses tribunais; 
não vejo porque,  num continente como o nosso, formado, de um lado, na sua maioria, 
na sua quase totalidade, de povos da mesma raça, da mesma religião e, pode-se dizer, 
da mesma língua, unidos pelas mais estreitas afinidades de história, de tradições e de 
costumes, ligados pela mais íntima solidariedade, pela mais perfeita comunhão de ideias 
e de sentimentos, e de outro lado, por uma nação que, se discrepa étnica e historicamente, 
dessa uniformidade, vive, contudo, animada do mais acendrado espírito de tolerância e 
aproximação, de concórdia e confraternidade; não vejo porque, num continente como o 
nosso, onde o antagonismo dos interesses de qualquer ordem, étnicos, morais, religiosos, 
econômicos ou políticos, jamais assumiu o grau de intensidade e veemência que se 
observa alhures, nem criou jamais incompatibilidades irredutíveis ou intransigentes 
rivalidades; num continente como o nosso, onde inúmeras são já as regras uniformes 
aceitas em tratados e convenções esparsas e numerosas também as que se podem fixar, 
porque vivem nas tradições e na prática diuturna dos governos e da diplomacia, e, 
conseguintemente, representam não mais uma criação arbitrária, mas o resultado de 
necessidades e interesses comuns, sancionado pela experiência e amadurecido pelo 
tempo; não vejo porque, repito, num continente como a América, se não possa, mais 
do que em qualquer outra parte, fazer obra útil, proveitosa e duradoura no sentido da 
codificação, se não integral, em todo o caso muito adiantada do Direito Internacional.

Anteviu, porém, Epitácio a impossibilidade de proceder-se ao ambicionado sonho de codificação 
do Direito Americano, naquela oportunidade, notadamente, em um corpo único, ressaltando:

Se pudermos coroar os nossos trabalhos com a elaboração de dois códigos integrais de 
Direito Internacional, teremos, senhores, prestado à civilização e à humanidade o mais 
assinalado serviço da época presente; mas se até aí não puder chegar o nosso esforço, 
bastará que do seio da Comissão surja o acordo das potências americanas sobre alguns 
assuntos de interesse comum, ainda não sujeitos a regras uniformes.

Essa última hipótese foi a que se concretizou, efetivamente, pois a Comissão, nessa reunião de 
1912, não chegou a discutir e aprovar um código internacional sistematizado, decidindo, contudo, pela 
aprovação, nessa oportunidade, de importante documento, dedicado à extradição. Outro, voltado para 
a execução de sentenças estrangeiras, foi discutido, mas, ao final, mandado à consideração da próxima 
reunião. Um terceiro projeto, cuja elaboração coube a Epitácio Pessoa, dizia respeito à GUERRA 
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EXTERNA TERRESTRE. GUERRA CIVIL. RECLAMAÇÕES ORIUNDAS DE UMA E OUTRA, 
tendo tido sua discussão e votação adiada para outra oportunidade.

Ainda na reunião de 1912, a Comissão Internacional de Jurisconsultos Americanos decidiu 
criar seis comissões, a 1ª, com sede em Washington; a 2ª, no Rio de Janeiro; a 3ª, em Santiago do 
Chile; a 4ª, em Buenos Aires; a 5ª, em Montevidéu e a 6ª, em Lima, conferindo-se às quatro primeiras 
a codificação do direito internacional público e às duas últimas, a mesma tarefa relacionada ao direito 
internacional privado.

Àquelas competiriam as seguintes matérias: à 1ª, guerra marítima e direitos e deveres dos 
neutros; à 2ª, guerra terrestre, guerra civil e reclamações provenientes de tais guerras; à 3ª, estado de 
paz e à 4ª, solução pacífica dos conflitos e organização dos tribunais internacionais.

Às duas outras, concernentes ao direito privado, caberiam à 5ª, de Montevidéu, capacidade, 
condição dos estrangeiros, direito de família e sucessões; à 6ª, de Lima, tudo que não se compreendesse 
nesta enumeração, inclusive o Direito Penal.  

Feito isso, marcou-se para o ano de 1914, no Rio de Janeiro, a segunda reunião da Comissão.

A eclosão, porém, da 1ª Grande Guerra Mundial faria adiar aquele conclave, cuja realização só 
se viria dar em 1927, no Rio de Janeiro, sob a Presidência, mais uma vez, de Epitácio Pessoa.

Ao abrir, em 18 de abril de 1927, a reunião da Comissão Internacional de Jurisconsultos 
Americanos, Epitácio louvou, novamente, como o fizera na reunião anterior, a significação e a 
importância do movimento de codificação do Direito Internacional, observando:

Espírito formado no ambiente do Direito, é sempre com fé e entusiasmo que me associo 
a todos os empreendimentos que visam criar um regímen de justiça e paz, seja entre os 
indivíduos ou entre os Estados. Dentre esses empreendimentos, nenhum sobreleva, pela 
sua excepcional significação moral e política, o da codificação do Direito Internacional, 
velha aspiração, preocupação constante e ininterrupta da América, sonho, se quiserem, 
mas sonho em que, desde o famoso Congresso de Panamá, reunido ao apelo clarividente 
de Bolívar, se embala todo o idealismo culto, liberal e humanitário da América.

E mais:
Meus Senhores, da importância, das vantagens da codificação do Direito Internacional, 
qualquer que seja o aspecto por que se encare o magno problema, seria hoje um truísmo 
falar-vos. É matéria que não desperta mais divergências, seja entre os publicistas ou 
entre os governos. Todos, pelo contrário, conhecem que os inconvenientes geralmente 
apontados, já de si insignificantes em confronto com os benefícios a colher, podem ser 
facilmente removidos pela sistematização gradual, progressiva e periodicamente revista 
e melhorada, das práticas seguidas e dos princípios em vigor.

Como elementos positivos da codificação aí está, esparso pelos tratados ou convenções 
e vigente nas tradições dos povos cultos, o rico acervo de preceitos e regras que os 
Estados Americanos, desde os primórdios de sua independência, observam e respeitam 
invariavelmente em suas relações internacionais. Reunir desde já essas regras e preceitos 
em um só ou alguns acordos distintos será lançar as primeiras pedras do majestoso 
monumento; a essas, outras se virão em breve juntar, ao influxo dos mais nobres estímulos: 
de um lado, o empenho tão natural de levar por diante a realização de um ideal que 
germinou, cresceu, floresceu e frutificou, ao sabor das justas aspirações de paz e de 
liberdade do Continente Americano; do outro lado, a relativa facilidade da tarefa, dado 
o vulto considerável de práticas comuns já existentes, as afinidades de toda a ordem, 
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que ligam as Nações da América, e a ausência de antagonismos históricos e econômicos 
que abalem a confiança recíproca ou dificultem a aproximação entre uns e outros; por 
último, esta inquietação, este mal-estar, este anseio de tranquilidade, de ordem, de paz e 
de cooperação que hoje, mais do que nunca, empolgam o mundo inteiro, ainda combalido 
pelas tremendas provações da última guerra.

Na segunda reunião da Comissão Internacional de Jurisconsultos, as Comissões designadas na 
reunião anterior, valeram-se dos subsídios extraídos de vários trabalhos que lhes foram oferecidos, 
sobretudo, o alentado Projeto de Código de Direito Internacional Público, de autoria de Epitácio Pessoa, 
para a elaboração de doze projetos  versando sobre as seguintes matérias:

- Bases fundamentais do Direito Internacional;
- Estados, sua existência, igualdade, reconhecimento;
- Condição dos estrangeiros;
- Tratados;
- Troca de publicações;
- Intercâmbio de Professores e Alunos;
- Funcionários Diplomáticos;
- Cônsules;
- Asilo;
- Deveres dos Estados em caso de guerra civil;
- Solução Pacífica dos Conflitos Internacionais.

A Comissão, entendendo que, destas proposições, algumas não haviam alcançado o grau de 
madureza necessário para serem incorporadas à codificação, e outras, dados os termos em que se 
achavam redigidas, poderiam ser consideradas mera manifestação do seu entendimento, decidiu por 
transmitir umas e outras à apreciação da Sexta Conferência Internacional a reunir-se, na cidade de 
Havana.

No discurso com que encerrou a reunião de 1927, Epitácio Pessoa enalteceu o trabalho da 
Comissão, ao preparar uma Convenção Geral de Direito Internacional Privado e doze projetos de 
Direito Internacional Público, tratando das matérias acima indicadas.

É uma obra considerável, Senhores; é uma obra benemérita. Dela temos o direito de 
nos envaidecer.
É a mais valiosa contribuição que até hoje tem sido prestada à conquista desses nobres 
ideais de paz e de confraternização que enchem a alma da humanidade e que, há mais 
de um século, constituem a aspiração contínua dos povos da América, destes povos que, 
no dizer de Lincoln, se geraram no seio da liberdade.  
É o mais belo atestado de cultura jurídica que poderíamos dar ao mundo; e se todos esses 
projetos forem afinal aceitos e ratificados pelos Estados, como espero que o sejam, será 
o mais eloquente testemunho da nossa energia moral, da sinceridade do nosso propósito 
de banir dos domínios e das cogitações do Direito Internacional os problemas temerosos 
da intervenção e da guerra, e consolidar, nesta parte do mundo, um regímen inalterável 
de ordem jurídica, de justiça e de paz.
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O encerramento dessa segunda reunião dita, igualmente, o fim desta apreciação sobre a 
participação de Epitácio Pessoa na Comissão Internacional de Juristas Americanos, não nos cabendo 
falar sobre os desdobramentos que teve a partir daí a ideia de codificação do direito internacional nas 
Américas.

O que desejo deixar ressaltado é, pois, o gênio de Epitácio, na confecção de um projeto de 
Código de Direito Internacional Público; a sua dedicação a esse ideal, presidindo, por duas vezes, as 
reuniões da Comissão Internacional de Jurisconsultos destinadas a esse fim; a contribuição por ele dada 
à feitura dos vários projetos saídos da Comissão, quer na primeira reunião, em 1912, quer na segunda 
oportunidade, em 1927, oferecendo, em favor do Brasil e das Américas, o brilho de sua inteligência 
e a força de seu trabalho.

3. nA COnFERÊnCIA dE PAZ

Passemos ao segundo momento de relevo de Epitácio no cenário internacional. Em dezembro 
de 1918, foi ele convidado pelo Ministro Domício da Gama, das Relações Exteriores, para fazer parte 
da Delegação com que o Brasil iria à Conferência de Versalhes, Delegação essa que seria chefiada por 
Ruy Barbosa. Epitácio respondeu aceitar o convite, desde que houvesse a aquiescência de Ruy à sua 
participação naquela Comissão.

Poucos dias depois, porém, Ruy Barbosa desistiu de ir à Conferência e Epitácio Pessoa foi 
instado a ocupar o seu lugar. Recusou-se, de início, a aceitar o convite.

Sobre isso diria:

Hesitei muito diante dessa nova prova de confiança: servir sob a direção de um homem 
da capacidade do Sr. Rui Barbosa, mesmo em missão de tanta responsabilidade, não me 
parecia tarefa superior às minhas forças; mas, inspirar, dirigir e Chefiar essa missão, era 
encargo que me enchia de apreensões e de temores. Só ao cabo de alguns dias e diante 
da insistência do Governo, resolvi anuir aos seus desejos. 

Uma vez manifestada a sua concordância com a designação, procedeu-se à sua formalização, 
partindo a delegação no dia 2 de janeiro de 1919, com destino a Paris, sede da Conferência. Como 
membros da Comissão brasileira, além do Chefe e sua família, estavam, entre outros, o Embaixador 
Raul Fernandes, o consultor jurídico Rodrigo Otávio, o consultor naval Armando Burlamarqui, além 
de secretários, adidos e jornalistas. Ao chegar a Lisboa o navio, foram os membros da Delegação 
surpreendidos com a notícia da morte do Presidente Rodrigues Alves. Como é natural, todos faziam 
especulações sobre quem seria o futuro dirigente da nação brasileira, sem saberem, evidentemente, 
que a pessoa que haveria de suceder ao Presidente falecido estava tão próxima deles. De Lisboa, o 
Curvelo prosseguiu até o Havre, de onde a Delegação seguiu de trem para Paris. 

Duas importantes questões interessavam ao Brasil que se discutissem e resolvessem: uma, relativa 
a cerca de 1.850.000 sacas de café que o Estado de São Paulo tinha nos portos de Antuérpia, Bremen, 
Hamburgo e Trieste, dadas em garantia de dois empréstimos contraídos na Europa, por intermédio de 
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bancos de Londres, Berlim e Paris. Declarada a guerra, o Governo alemão manifestou o propósito de 
confiscar o produto, mas a isso opôs-se o Governo brasileiro. Tendo o Estado de São Paulo ordenado 
a venda do café, o valor de 125 milhões de marcos, resultante da operação, foi depositado na Casa 
Bleischroeder, de Berlim, de acordo com o contrato de venda. Posteriormente, o Estado de São Paulo 
quis retirar aquela soma para resgatar os títulos do empréstimo mas a isso se opôs o Governo alemão. 
Para a solução do impasse empenhou-se a Delegação do Brasil à Conferência de Paz, destacadamente 
o seu Chefe, Epitácio Pessoa. A questão era bastante complexa e foram marcantemente dificultosas as 
negociações, embora ultimadas com êxito, conforme registra a história. Mas não é este, com certeza, 
o momento e o local para expor todo o trâmite das conversas e disputas ocorridas naquela ocasião.

A outra matéria que também interessava ao nosso País era atinente aos navios que o Brasil 
apreendera dos alemães durante o conflito, embora algum tempo antes da nossa declaração de guerra 
à Alemanha. Era, sem dúvida, questão bem mais complexa do que a do café. Basta referir que nada 
menos de setenta navios de bandeira germânica foram objeto daquela medida de polícia e segurança, 
excluída de sua adoção a ideia de confisco que tanto repugna ao espírito da nossa legislação e ao 
sentimento geral do país, conforme manifestado na Mensagem ao Congresso Nacional de 26 de maio 
de 1917. Se mais complexos eram os diferentes aspectos da disputa, mais difíceis, evidentemente, se 
mostraram os embates jurídicos, diplomáticos e jurídicos, até porque a matéria não interessava apenas 
ao Brasil e à Alemanha, mas também a outros partícipes da conflagração que reivindicavam direitos 
em relação aos navios apreendidos pelo Brasil. O certo é que a Delegação e, mais uma vez, de maneira 
significativa, o seu Chefe, Epitácio Pessoa, se desdobraram no sentido de obter uma solução favorável 
ao Brasil, o que foi alcançado, como demonstrou o ex-Presidente em seus relatórios e comunicações 
ao Ministro das Relações Exteriores. Evidentemente, não cabe, aqui, uma explanação mais abrangente 
e completa do que foi o trabalho da Missão brasileira em relação a essa questão.

Mas a participação de Epitácio Pessoa na Conferência de Paz não se resumiu à solução das 
duas questões a que me referi, alusivas ao café de São Paulo e aos navios apreendidos, o que já 
seria extraordinário. Além das negociações em torno das duas acirradas pendências, Epitácio Pessoa 
destacou-se igualmente nas conversações que se estabeleceram para a assinatura do Tratado de Paz e 
para o surgimento e organização da Liga das Nações, sonho dos Estadistas ali reunidos, sobremodo 
a figura do Presidente Wilson, dos Estados Unidos, ao lado de Clemenceau, Lloyd George, Balfour 
e outros. Epitácio Pessoa, em todas essas matérias, ombreou-se com as grandes figuras do momento, 
assumindo posição de liderança na busca de assegurar uma maior participação das pequenas nações, 
tanto nas questões relativas à paz, quanto na formulação do novo organismo internacional. 

Com isso, prestou, sem dúvida, Epitácio Pessoa significativo serviço ao Brasil, ao Direito 
Internacional, à paz mundial e ao movimento de congraçamento dos países, objetivado na criação da 
Liga das Nações.
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4. nA CORTE PERmAnEnTE dE JuSTIçA InTERnACIOnAL

Por fim, o terceiro momento de grandeza de Epitácio Pessoa no cenário internacional, 
especificamente, no que tange ao Direito Internacional, de que ele, durante vários anos, se vinha 
mostrando largamente conhecedor.

Refiro-me ao seu ingresso e atuação na Corte Permanente de Justiça Internacional, com sede em 
Haia, a mais alta Corte de Justiça do mundo. Epitácio foi eleito para integrá-la em 1923, tendo obtido a 
unanimidade dos votos no Conselho. À época em que ali ingressou, a Corte se compunha de onze juízes 
e quatro suplentes, representando as chamadas grandes potências, em número de cinco – Inglaterra, 
França, Itália, Japão e Estados Unidos, este oficiosamente – e mais seis países, a saber: Suíça, Cuba, 
Espanha, Holanda, Dinamarca e Brasil. Participavam também do Conselho, na qualidade de suplentes, 
Noruega, Sérvia, Rumânia e China. Ao tomar assento em seu plenário, Epitácio ladeou-se com figuras 
exponenciais do direito mundial, tais como, Max Huber, da Suíça, Presidente do organismo; André 
Weiss, da França, Vice-Presidente; o magistrado Lord Finlay, da Inglaterra; John Basset Moore, dos 
Estados Unidos, reconhecido como grande autoridade em direito internacional; Dionísio Anzilotti, 
professor de direito na Itália; Rafael Altamira, também professor de direito, na Espanha; Oda, professor 
da Universidade de Tóquio; Loder, juiz do Supremo Tribunal da Holanda e primeiro presidente da 
Corte Permanente; Antonio Sanchez de Bustamante, professor de direito em Cuba; Nyholm, magistrado 
na Dinamarca. Como suplentes, estavam presentes à Corte, Beichman, da Noruega; Jovanovich, da 
Sérvia; Negulesco, da Rumânia; Chunghui, da China. Vale salientar que, antes, integrara aquela Corte 
o insigne brasileiro Ruy Barbosa, que, por motivos de saúde, jamais chegou a exercer efetivamente o 
elevado cargo, cabendo a Epitácio sucedê-lo.

No desempenho de suas altas funções, Epitácio Pessoa tomou parte no julgamento de importantes 
questões levadas à apreciação da Corte. Entre elas, o caso dos empréstimos-ouro, relativo ao pagamento, 
em ouro, dos empréstimos federais brasileiros contraídos na França. O voto de Epitácio, embora 
vencido, representa uma peça que deve ser conhecida por todos que se interessem pelo direito das 
gentes. É claro que não posso aqui dissecar o entendimento do representante do Brasil, tendo em vista 
a sua longa extensão. Ressaltaria, apenas, que Epitácio, preliminarmente, suscitou a incompetência 
da Corte para julgar a questão, visto que segundo o Pacto da Sociedade das Nações e o Estatuto da 
Corte, para que esta “se tenha por competente não basta que as partes sejam Estados ou Membros da 
Sociedade das Nações (arts. 34 e 36 do Estatuto); é ainda indispensável que a questão, por sua própria 
natureza, tenha “caráter internacional” e seja regulada pelo direito internacional. Segundo o eminente 
patrício, a questão diria respeito exclusivamente a relações entre o Estado que contraiu os empréstimos 
e pessoas particulares, isto é, relações que, por si mesmas, são do domínio do direito interno, devendo 
ser deixadas, portanto, aos cuidados dos tribunais nacionais.

Outras questões de que participou Epitácio e cujos votos, opiniões ou comentários se acham 
transcritos em um dos volumes de suas OBRAS COMPLETAS, foram, sem maiores indicações de 
seu conteúdo:
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- Caso da competência da Organização Internacional do Trabalho quanto ao trabalho 
pessoal do patrão;

- Caso da usina de Chorzow, entre a Alemanha e a Polônia;
- Caso das concessões Mavrommatis;
- Caso do Lotus, entre a França e a Turquia, relativo à colisão dos navios mercantes Lotus 

e Boz Court, da qual resultaram algumas mortes;
- Caso do Mosteiro de S. Naoum, entre a Sérvia e a Albânia;
- Caso franco-sérvio;
- Caso das zonas francas;
- Caso do Oder;
- Caso Greco-búlgaro, referente às comunidades gregas minoritárias residentes em 

território búlgaro.

A ação de Epitácio não se fazia presente apenas na relatoria e julgamento dos feitos submetidos 
à Corte Permanente. Quando se discutiu a reforma do Regulamento daquele órgão, Epitácio não se 
mostrou desinteressado. Ao contrário, apresentou propostas, ofereceu sugestões, sugeriu emendas, de 
forma a, como se diria hoje, tornar mais transparentes os posicionamentos da Corte.

Epitácio permaneceu na Corte Permanente de Justiça Internacional até 1930. Vários de seus 
pares chegaram a instar para que ele aceitasse a sua recondução às honrosas funções, com o que ele 
não concordou. Permaneceu resoluto na sua decisão de voltar ao Brasil.

Assim, encerrou-se este terceiro momento do internacionalista Epitácio Pessoa, quando deu, 
mais uma vez, demonstrações de arraigado sentimento de brasilidade, de espírito público, de extrema 
dedicação à causa do direito pátrio e do direito internacional.

Renovo aos organizadores deste evento os meus agradecimentos pelo convite para dele participar 
e pela oportunidade que me deram de falar sobre Epitácio Pessoa. Renovo, igualmente, as minhas 
felicitações pela iniciativa que tiveram de homenagear esse grande brasileiro, esse grande paraibano, 
que elevou tão alto o nome do Brasil e da Paraíba. 

Muito obrigado.
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A RELAçãO EnTRE gÊnERO TExTuAL E COmunIdAdE dISCuRSIVA JuRÍdICA: 
COm ATEnçãO ESPECIAL AO ACÓRdãO

eliSabeth linhareS Catunda 

RESumO:
Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a imbricação existente entre gênero jurídico e 
comunidade discursiva, com atenção especial ao gênero jurídico acórdão, no que diz respeito a sua 
organização retórica e a constituição da comunidade discursiva responsável por sua produção. Para 
tal empreitada, foi feito um levantamento das características que são comuns, tanto aos produtores do 
gênero quanto ao próprio gênero textual acórdão. Buscou-se, ainda dentro dessa perspectiva, demonstrar  
que o gênero jurídico acórdão tem sua própria comunidade discursiva.
PALAVRAS-CHAVE: Gênerotextual; Comunidade Discursiva; Acórdão.

AbSTRACT:
This research has the goal to analyze the imbrication between legal gender and discourse community 
with special attention to legal gender in judiciary ruling in regard to its organization and constitution 
of a rhetorical discourse community responsible for its production. For this work, it has taken place a 
survey of the common characteristics for both, genre producers and judicial ruling genre. Nevertheless, 
within this perspective, this research also aims to demonstrate that legal gender has its own discourse 
community. 

KEYWORdS: Textual Gender; Discourse Community; Judicial Ruling.

1. InTROduçãO
Nos últimos anos, o  número crescente de pesquisas voltadas para análise de gêneros tem 

contribuído para o desenvolvimento não só da Linguística do Texto, como também de outras áreas da 
Linguística, como a Análise do Discurso, por exemplo, além de despertar interesse também de algumas 
das ciências humanas, que buscam compreender as relações sociais através dos gêneros textuais.

É dentro dessa perspectiva que a nossa pesquisa se insere. A partir daí, ela visa  traçar um 
paralelo entre os critérios postulados por Swales (1990/1992), tanto para identificação de um gênero, 
quanto para caracterizar uma comunidade discursiva.

De início abordaremos as concepções swalesianas de gênero e comunidade discursiva, fazendo 
uma rápida discussão sobre os dois conceitos. Na sequência, faremos uma breve caracterização do 
gênero jurídico acórdão e da comunidade discursiva jurídica. Por último, apontaremos os pontos que 
aproximam o gênero jurídico acórdão dos operadores do Direito.

2. gÊnERO E COmunIdAdE dISCuRSIVA SOb A ÓTICA dE SWALES
Os estudos contemporâneos sobre gêneros do discurso, que doravante trataremos como gêneros 

textuais, estão divididos em três tendências. Duas delas foram rotuladas como “escolas”: Escola de 
Genebra e a Escola de Sidney. Essas tendências têm  em comum a ênfase na transposição pedagógica 
da análise de gêneros. Já a terceira tendência não é reconhecida como uma “escola”, por não apresentar 
uma linha unificada de pensamento. Reconhecida como “estudos de gênero norte-americano”, ela 
agrega um número considerável de pesquisadores americanos ou não, que se filiam a uma tradição 
“americana”, mas que desenvolvem suas pesquisas em universidades espalhadas pelo mundo inteiro. 
Os enfoques adotados pelo grupo de tradição “americana”  estão sempre atrelados a três aspectos: ao 
descritivismo de gêneros, seja do contexto profissional ou acadêmico, mas não se detendo a questões 
políticas; a análise das relações entre texto e contexto e a adoção de uma visão dinâmica de gênero.
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O nome de John M. Swales, um dos maiores representantes da Escola norte-americana de 
gêneros, tem sido referência obrigatória para nortear os estudos que tratam da análise de gêneros. No 
Brasil, muitas das descrições de gênero desenvolvidas na última década têm como base sua abordagem 
metodológica para análise de gêneros e suas concepções de gênero e comunidade discursiva. Segundo 
Swales, três  conceitos são necessários para mapear a forma como o texto funciona na comunicação 
de um determinado grupo. São eles os conceitos de gênero, tarefa e comunidade discursiva. O autor 
os postula  como diretrizes para o estudo do texto em sua vinculação social. Os dois primeiros visam 
discutir a natureza do gênero, enquanto o terceiro discute as dimensões relativas ao papel e ao contexto 
do texto.

Até o surgimento do trabalho de Swales, simultaneamente a outros que também pensam o 
gênero a partir de sua existência empírica, a tradição destas pesquisas estava centrada na construção 
de tipologias. De inclinação universalista, tais tipologias eram pensadas como categorias de textos 
organizadas mediante distribuição de traços determinantes, ditos essenciais para cada categoria. Estas 
tipologias, contudo, se mostravam extremamente abstratas e distantes da realidade das práticas ligadas 
aos textos. A proposta de Swales, então, procura enfatizar o caráter empírico da linguagem pensada, 
antes de tudo, como uma prática e decorrente dessa prática em ambientes sociais específicos.  

Uma das características de suas pesquisas é justamente o estudo pormenorizado de gêneros 
individuais1, enfatizando a organização estrutural do gênero e sua relação com a tarefa social que ele 
perfaz. Outra característica é o fato do autor eleger sempre um gênero já delimitado. Outro ponto 
relevante é a sua definição de gênero. Swales (1990) apontou alguns critérios como fundamentais 
para sua caracterização, que são: 

1. um gênero é uma classe de eventos comunicativos;
2. o principal critério que transforma um grupo de eventos comunicativos em um gênero 

particular é a existência de propósitos comunicativos em comum; 
3. os exemplares de gêneros variam em sua prototipicidade; 
4. os fundamentos subjacentes a um gênero estabelecem restrições a possíveis contribuições 

em termos de conteúdo, posicionamento e forma;
5. a nomenclatura usada para o gênero por uma comunidade discursiva é importante fonte 

de insight.

Swales atingiu essa caracterização a partir de uma investigação feita aplicando esses critérios 
em quatro domínios teóricos diferentes: a Linguística, a Retórica, o folclore e a Literatura. Partindo 
desses critérios, Swales propôs, então, sua definição de gênero:

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos membros 
compartilham um conjunto de propósitos comunicativos. Esses propósitos são 
reconhecidos pelos membros especializados da comunidade discursiva e dessa forma 
passam a constituir o fundamento do gênero. Esse fundamento modela a estrutura do 
discurso e influencia e limita a escolha de conteúdo e estilo. (Swales, 1990, p.58).

1  O termo individual refere-se ao fato do autor trabalhar apenas um gênero por pesquisa. 
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Na tentativa de construir uma alternativa à perspectiva classificatória, Swales trabalhou com um 
gênero individualizado, isto é, elegeu um gênero e buscou demonstrar como esse gênero está imerso 
em uma realidade social, e como sua caracterização depende mais das necessidades dos indivíduos 
deste meio que de traços constituintes. Para ele, não existe um mundo previamente estruturado aos 
atos discursivos, mas em estruturação, em curso. Ou seja, tais traços não estão exatamente na origem 
da produção discursiva, mas decorrem dela.

Segundo Biasi-Rodrigues (1998: 34), que analisou a organização retórica de resumos de 
dissertações,  a contribuição teórica de Swales não se restringe a uma mera caracterização de aspectos 
linguísticos dos gêneros. Decorre daí, o fato de termos, hoje mais do que nunca, análises de gêneros 
atrelados às suas respectivas comunidades discursivas:

Um fator que permeia o pensamento de Swales é o de que o texto é visto em seu contexto 
e não pode ser completamente entendido e interpretado apenas por meio de uma análise 
dos elementos linguísticos. A necessidade do escritor, seus propósitos, seu relacionamento 
com o leitor, seu papel dentro de seu grupo profissional, todas essas considerações 
precisam de uma análise baseada no gênero textual para serem plenamente explicadas.

Ao tentar conceituar o termo comunidade discursiva, Swales (1990) acaba por desenvolver 
o primeiro estudo consistente sobre o tema, estudo este que aponta para relações com os conceitos 
de “formação discursiva” e de “jogos de linguagem”, cujos autores, respectivamente, Foucault e 
Wittgenstein, reconhecem a ligação existente entre a linguagem e a sociedade. Segundo Swales, 
o conceito de comunidade discursiva vinha sendo utilizado de forma muito indeterminada por 
pesquisadores que adotavam uma “visão social do processo de escrita” (p. 21). É a partir daí que o 
autor percebe a necessidade de detalhar critérios para o reconhecimento de grupos de interação sob 
este rótulo. 

(...) redes sócio-retóricas que se formam a fim de atuar em favor de um conjunto 
de objetivos comuns. Uma das características que os membros estabelecidos dessas 
comunidades possuem é a familiaridade com gêneros particulares que são usados 
em causas comunicativas desse conjunto de objetivo. Em consequência, gêneros são 
propriedades de comunidades discursivas; o que quer dizer, que gêneros pertencem 
a comunidades discursivas, e não a indivíduos, a outros tipos de grupos ou a vastas 
comunidades de fala (Swales, 1990, p.9).

O conceito de comunidade discursiva sugere que as convenções de discurso, entre elas os gêneros 
textuais, são definidas por comunidades. Isso ocorre porque cada gênero é uma forma de comunicação 
específica de uma ou mais comunidades e atende às especificidades dessas comunidades, adequando-se 
aos seus propósitos comunicativos. Os gêneros não pertencem, assim, ao indivíduo, mas a grupos de 
indivíduos que os utilizam para a realização de objetivos discursivos específicos.

Swales (1990), porém, apresenta três razões pelas quais considera necessária a distinção 
entre comunidade de fala e comunidade discursiva. A primeira razão é referente à paroquialidade: 
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a comunidade de fala depende do meio, é local. Já a comunidade discursiva não é restrita pela 
paroquialidade, a ela podem pertencer membros de diferentes cidades, estados e até países. Em segundo 
lugar, a comunidade de fala é um grupo sociolinguístico, e a comunidade discursiva é um grupo 
sócio-retórico. Além disso, a comunidade de fala é centrípeta, isto é, tende a absorver cada vez mais 
pessoas, seja por nascimento, por adoção ou por acaso, enquanto a comunidade discursiva é centrífuga, 
ou seja, tende a separar membros em grupos especializados.

É por causa dessas diferenças entre comunidade de fala e comunidade discursiva, e pelos 
problemas, citados anteriormente, na definição de comunidade discursiva, que Swales propõe seis 
critérios definidores que, segundo ele, seriam todos necessários para que se possa reconhecer uma 
comunidade discursiva.

• Uma comunidade discursiva tem um conjunto de objetivos públicos  amplamente aceitos;
• A utilização de mecanismos de intercomunicação entre seus membros;
• A utilização de mecanismos de participação para promover informações e feedback;
• A utilização e o domínio de um ou mais gêneros para o encaminhamento de seus objetivos;
• O desenvolvimento de um léxico específico;
• A admissão de membros com grau apropriado de conhecimento relevante e proficiência 

discursiva (p. 24-27).

A primeira versão dos seis critérios promoveu uma circularidade entre as noções de gênero 
e comunidade discursiva. Em outras palavras, o trabalho foi alvo de críticas, o que fez com que o 
próprio Swales reconhecesse a pertinência das objeções levantadas ao afirmar, posteriormente, que “a 
verdadeira comunidade discursiva pode ser mais rara e esotérica do que eu pensava” (1992, p. 9). Em 
resposta às críticas, o autor opera modificações na sua proposta de 1990, alterando alguns aspectos 
dos critérios já existentes e incluindo novos critérios, desta vez mais flexíveis e capazes de atender à 
complexidade das relações sócio-retóricas descritas. Em uma comunicação em 1992, Swales apresenta 
os critérios reformulados. São eles:

• A possibilidade de conflitos internos quanto aos objetivos da comunidade discursiva;
• A possibilidade de inovação, manutenção de sistemas de crenças e valores e ampliação 

do espaço profissional, através do uso de mecanismos de participação;
• Uma evolução no uso de conjuntos ou séries de gêneros para o alcance de seus objetivos; 
• A expansão constante do vocabulário específico da comunidade discursiva; 
• Uma hierarquia explícita ou implícita para orientar os processos de admissão e promoção 

interna dos membros da comunidade (Swales,1992).

Tanto pelos critérios adotados para determinação de uma comunidade discursiva quanto pelos 
critérios estabelecidos para definição de gênero, percebe-se que os gêneros são determinados na e pela 
comunidade discursiva que, por sua vez, é identificada por compartilhar de propósitos comunicativos 
comuns e pelo uso de determinados gêneros. A manipulação dos gêneros acontece, portanto, no interior 
de uma comunidade discursiva. 

Em seu trabalho sobre análise de gêneros, no capítulo voltado para análise da comunidade 
discursiva, o autor inicia o estudo justificando que, apesar da relevância dada ao tema, ele desconhece 
a procedência original do termo em si, mas acrescenta que as influências formativas podem ser 
percebidas em vários dos principais pensadores ‘relativistas’ou ‘intérpretes da lei social’ de nossa 
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época (Swales, 1990). O autor acrescenta que qualquer que seja a genealogia do termo comunidade 
discursiva, o ponto relevante no atual contexto é que ele tem sido apropriado para os projetos sociais 
e seus propósitos variavelmente aplicados na pesquisa escrita. 

3. A COmunIdAdE dISCuRSIVA JuRÍdICA

Antes de discutirmos os resultados das análises empreendidas, faz-se necessário esclarecermos 
que estamos considerando como participantes da comunidade discursiva jurídica apenas os operadores 
do Direito, visto que eles são autorizados a usar os gêneros jurídicos. O termo usar, aqui, está no sentido 
de produzir, pois se levarmos em consideração que mesmo entendendo um texto jurídico nós não temos 
autorização para interagir com o universo jurídico, e, portanto, precisamos nomear um operador do 
Direito para nos representar, eles são autorizados a produzir e/ou  interagir com os gêneros jurídicos.  

Para que se entenda o funcionamento desta comunidade precisamos, antes de tudo, conhecer 
alguns dos seus objetivos. Um dos principais vai ao encontro do próprio sentido do termo “Direito”, 
que é o de ser conforme a norma jurídica, quer dizer, ser conforme as leis, que são elaboradas pública 
e explicitamente. Na verdade, esse objetivo está intimamente ligado ao principal propósito do Direito, 
que é a coação social, visto que, através dessa coação, ele utiliza a própria sociedade para fazer respeitar 
os deveres jurídicos, que ela mesma instituiu, a fim de manter a harmonia dos interesses gerais e 
implantar a ordem jurídica. Dentro dessa organização da sociedade, o Estado, através dos operadores 
do Direito, faz valer o que está estabelecido como verdades absolutas: as leis.

Diante de tais objetivos, pode-se afirmar que o Direito desempenha função social e que, através 
dos operadores do Direito, temos, então, representados numa relação processual, tanto o Estado2 
quanto as partes (geralmente duas) envolvidas numa lide. Essa relação processual (c.f. quadro nº 04) 
caracteriza-se por dois aspectos: a generalidade e a alteridade. Estes dois aspectos têm como base dois 
dos princípios do Direito, que é o princípio da coercividade e do contraditório. O primeiro diz que não 
é facultativo cumprir ou não a lei, é obrigação, enquanto o segundo exige que em qualquer processo 
sejam ouvidas as duas partes em confronto.

Decorre desse fato que  generalidade não deve ser confundida com neutralidade, visto que o 
Estado não pode ser neutro, e sim, deve cuidar para manter a isonomia processual, isto é, cuidar para 
que haja igualdade entre as partes, considerando que todos são iguais perante a lei, partindo sempre 
do conjunto de princípios fundamentais do Direito, que é feito para uma comunidade e atinge a todos 
indistintamente. Já a alteridade reforça a questão de que todo mundo vive no mundo do Direito, e que 
o direito de um indivíduo acaba quando começa o do outro. Sendo assim, é papel do Direito delimitar 
o direito de um em relação ao outro.

O segundo critério swalesiano diz respeito à existência de  mecanismos de intercomunicação 
entre os membros de uma comunidade. Tais mecanismos devem prover o incremento de informações 
e/ou feedback; devem canalizar a inovação;  devem manter o sistema de crença e os valores da 
comunidade e devem aumentar o seu espaço profissional. Para tanto levarmos em consideração o 
argumento de Swales (1990) de que não é necessário que haja contato entre os participantes de uma 

2  Organização jurídica destinada a realizar os fins da sociedade nacional (Petri, 2001, p.20).
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determinada comunidade discursiva, mas se houver uma base que interage com cada participante, 
isto já é suficiente para identificar este grupo como uma comunidade discursiva. Sendo assim, fica 
claro que o autor não considera necessário que haja comunicação direta entre os participantes de uma 
comunidade. Partindo desse argumento do autor, procedemos à identificação de alguns mecanismos 
de comunicação da comunidade em estudo.

Os operadores do Direito contam com diversos mecanismos de intercomunicação, que promovem 
o incremento e a canalização das informações para todos os membros. Podemos citar como exemplo 
as audiências3, as inúmeras  páginas na Internet que se prestam a atualizar os membros através da 
divulgação de notícias da área; da oferta de cursos; da publicação de artigos científicos e de periódicos 
eletrônicos; da manutenção de glossários; da publicação de sentenças; do serviço de consultas; da 
oferta de modelos de textos jurídicos e uma infinidade de recursos que ajudam o operador a se manter 
atualizado.

Além das páginas na Internet, essa comunidade conta também com outros mecanismos como: 
jornais e revistas especializadas, como é o caso da Revista do Tribunal Regional do Trabalho –  
7ª Região, e o Diário Oficial. Este último é responsável pela publicação de todas as decisões jurídicas. 
É de fundamental importância para esta comunidade, visto que é através dele que um dos princípios 
do Direito, o da publicidade, se materializa. No Brasil, cada estado mantém sua publicação individual 
do Diário Oficial.

Com relação aos mecanismos de participação para uma série de propósitos, podemos destacar: 
o curso de graduação em Direito, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e os concursos públicos 
para juízes e promotores. O curso de graduação em Direito é o primeiro mecanismo de participação da 
comunidade discursiva jurídica. É através deste curso que o indivíduo torna-se advogado/bacharel em 
Direito, quer dizer, adquire uma série de conhecimentos necessários para lidar com esta ciência. Porém, 
para que este indivíduo possa advogar, ele tem que se submeter ao exame da Ordem dos Advogados. 
Caso seja aprovado, a Ordem que lhe confere o direito de advogar. Caso contrário, ele não poderá 
advogar enquanto não for aprovado no exame. Um bacharel em Direito pode exercer a função de 
advogado, promotor, juiz, desembargador, procurador e ministro. Para  exercer as demais funções ele 
tem que se submeter a concursos públicos. Portanto, é função do Estado selecionar os indivíduos que 
serão revestidos de autoridade para manter a ordem, e mais do que isso, que o representarão perante 
a sociedade.

Os sistemas de crenças e de valores da comunidade discursiva jurídica são observados também 
de perto, tanto pela OAB quanto pelo Estado, através dos Poderes Legislativo e Judiciário. Pela OAB 
porque esta instituição trata de perto de tudo o que diz respeito aos membros da comunidade. Por 
exemplo, a instituição estipula numa tabela os valores a serem cobrados pelos serviços dos membros, 
que deve servir de parâmetro. Com isso a instituição tenta promover uma equiparação de preços e evita 
que haja uma concorrência entre os seus membros. Quanto à participação do Estado, percebe-se que 
como os operadores do Direito são os indivíduos que fazem o papel do Estado perante a sociedade 

3 De acordo com Silva (1980), várias  serão as designações  dadas às audiências. Como por exemplo, na linguagem  
do Direito Processual, audiência é sessão, ou o momento em que o magistrado atende ou ouve as partes, e profere 
decisões acerca das questões. (pág. 193).
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numa determinada situação onde há reclamação de direito,   os dois poderes cuidam, através das 
normas, para que não haja  inversão de valores.

O quarto critério trata da seleção crescente de gêneros utilizados no alcance de objetivos e na 
prática de seus mecanismos participativos, e esse critério aplicado à comunidade discursiva jurídica 
é um dos que mais se adéquam a essa comunidade. Podemos citar como uma seleção crescente de 
gêneros próprios dessa comunidade as peças de um processo, seja ele penal ou civil. A organização das 
peças, ou usando os termos jurídicos, dos autos, obedecem a uma ordem crescente no que diz respeito 
às pessoas que são envolvidas na sua elaboração.

Essas peças ou autos são sempre textos escritos referentes a cada uma das etapas do processo.  
É importante ressaltar que esse aspecto é decorrente de uma máxima do Direito, que diz: o que não 
está escrito não existe no mundo do Direito. Na verdade, é uma característica do Direito brasileiro 
transformar todos os eventos jurídicos em peças escritas, visto que, no Brasil, ainda não servem de 
prova depoimentos orais. As peças também obedecem a uma ordem cronológica, visto que cada uma 
refere-se a um evento jurídico que  a antecede. O conjunto dessas peças forma um processo, que é 
identificado por um número atribuído pelo órgão jurídico responsável. 

Existe também uma ordem hierárquica das peças constituintes de um processo. Por exemplo, 
um processo tem início com uma Petição Inicial, que pode ser seguida de uma Contestação. Essa 
Contestação pode ser seguida por Despachos, que por sua vez devem ser seguidos de Documentos 
Comprobatórios. Na sequência temos a Sentença, que pode ser a peça final de um processo, caso não 
haja recorrência por uma das partes, e se houver, teremos então o Acórdão. Até a sentença, os eventos 
acontecem na primeira instância, passando depois para a segunda instância, que corresponde a outro 
patamar4 (Carrasqueira, 2001: 73). Dentro dessa organização percebe-se que a seleção crescente de 
gêneros obedece rigorosamente aos objetivos  que se propõem e seguem a hierarquia da comunidade.

Essa hierarquia da comunidade discursiva jurídica está atrelada não só à questão do saber 
específico propriamente dito, mas à questão da autoridade. Em outras palavras, o membro da comunidade 
deve estar revestido do “poder dizer”. Deve estar revestido de autoridade para proferir seu discurso, e 
que é acatado como verdade juridicamente estabelecida. A noção de patamar em Carrasqueira (2001) 
traz essa conotação de hierarquia, quando sobrepõe um sobre os outros.

Outro aspecto relevante dos gêneros utilizados pelos operadores do direito diz respeito à 
padronização. Isto é, os gêneros jurídicos refletem a formalização que circunda a comunidade. São 
previstos pelos códigos, o que, de certa forma, inibe a criatividade, pois o enunciador deve-se cingir 
à legislação vigente no país.

O quinto critério estabelecido por Swales (1990) versa sobre a terminologia já adquirida, ou ainda 
em formação, e diz respeito à especialização lexical existente dentro de uma comunidade discursiva. 
A comunidade em tela é pródiga neste aspecto. Segundo  a OAB-CE, existem cerca de 13.000 (treze 
mil) termos jurídicos em português, e cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) termos em latim, que 
são, amplamente, utilizados pelos operadores do Direito.

4 Segundo a autora, o discurso judiciário pode ser divido em três patamares discursivos: um pré-judicial e dois judiciais 
(primeira e segunda instâncias). (p. 73).



DIáLOGO JURÍDICO

40 eliSabeTh linhareS CaTunda 

Essa estatística reforça um dos objetivos do Direito, que visa, através da precisão das palavras, 
atingir a clareza das ideias. Isto é, todo e qualquer sistema jurídico, para atingir plenamente seus fins, 
deve cuidar do valor nocional do seu vocabulário técnico, e estabelecer relações semântico-sintáticas 
harmônicas e seguras na organização do pensamento.

O sexto e último critério trata da estrutura hierárquica da comunidade discursiva. Esse 
critério, quando aplicado à comunidade discursiva jurídica, não oferece  dificuldades para que seja 
feita a identificação dos membros observando a posição que cada um assume dentro da comunidade. 
Constituída por advogados, delegados, promotores, juízes, desembargadores e ministros, essa 
comunidade caracteriza-se pelo alto padrão de organização e hierarquização  imposto pela instituição 
do Direito.

A organização da comunidade em estudo consiste no regime legal de constituição do Poder 
Judiciário. Define-se como regime legal o conjunto  de normas que constituem e atribuem competência 
aos órgãos do Poder Judiciário.  O Poder Judiciário é dimensionado em dois aparelhos: o Federal e 
o Estadual, sendo que cada Estado-membro tem competência para legislar sobre sua organização 
judiciária (cf. art. 125, CF).

A organização judiciária compreende (art. 6o, Lei 5.621/70):
1. Constituição, estrutura, atribuições e competência dos Tribunais, bem como dos 

seus órgãos de direção e fiscalização;
2. Constituição, classificação, atribuições e competência dos Juízes e Varas;
3. Organização e disciplina da carreira dos magistrados;
4. Organização, classificação, disciplina e atribuições dos serviços auxiliares da justiça, 

inclusive tabelionatos e ofícios de registros públicos.

Uma das marcas do gênero é a sua relação com a comunidade discursiva.  Sendo assim, podemos 
supor que não existem gêneros universais, no sentido geográfico do termo, visto que as comunidades 
discursivas são constituídas de signos, e estes são objetos ideológicos, portanto, as comunidades 
são ideológicas. O gênero jurídico acórdão vincula-se à constituição de uma comunidade discursiva 
própria, vinculada a uma esfera de atividade própria, o que lhe garante o estatuto de gênero textual. 
Uma das características dessa esfera é a de ser constituída por enunciadores pertencentes às classes 
mais poderosas.

A segunda instância, esfera de atividade onde se dá o acórdão, diferencia-se de qualquer outra 
dentro do âmbito jurídico, visto que nela a questão deixa de ser entre cidadãos, ou entre cidadão e 
Estado (na medida em que se questiona a decisão de um juiz, que é a voz do Estado), e passa a ser 
entre vozes do Estado. Esse fato diz respeito à própria natureza genérica do acórdão, que se coloca na 
sequência responsiva provocada por um recurso, que responde a uma sentença.

Quanto ao papel dos enunciadores do acórdão, há de se ressaltar o papel do relator, que é o 
principal enunciador. A função de relator é temporária e cambiável, visto que, a cada processo/recurso, 
um dos desembargadores componentes de uma turma de julgamento assume essa função. Sendo assim, 
o nome do relator consta no acórdão, e a sua voz é a voz da instituição a que pertence, ou seja, sua 



DIáLOGO JURÍDICO

41a relação enTre gênero TexTual e Comunidade diSCurSiVa jurÍdiCa: Com aTenção eSPeCial ao aCórdão

voz e instituição passam a ser uma só coisa. Tanto é assim que quando um acórdão se torna objeto da 
jurisprudência5, não se pensa no indivíduo que o escreveu e sim, na instituição de que deriva.

Como se pode ver, a comunidade discursiva de produtores do acórdão é constituída por membros 
que detêm o mesmo saber e estão revestidos da mesma autoridade, mas que não conseguem se constituir 
em um único enunciador.  Um exemplo disso é a cisão enunciativa quando há voto vencido, em que 
os três desembargadores não conseguem se constituir em um único enunciador.

4. COnSIdERAçõES FInAIS

A observância dos critérios swalesianos de comunidade discursiva e de gênero norteou toda a 
análise empreendida, visto que, sem o conhecimento dos procedimentos, dos objetivos, dos recursos 
e de mais outras tantas características próprias desta comunidade, não teria sido possível interagirmos 
com o gênero jurídico acórdão. 

Não podemos afirmar que a imbricação dos critérios e/ou dos conceitos de gênero e comunidade 
discursiva se dá para todo e qualquer gênero. Mas é notória a relação de interdependência entre o gênero 
e a comunidade discursiva. Isto é, as características desta refletem aquele. Diante desta constatação, 
acredita-se que, para a grande maioria dos gêneros produzidos por comunidades extremamente fechadas 
e institucionalizadas, se dá de forma total.

5  Entende-se a jurisprudência como sábia interpretação e aplicação das leis a todos os casos concretos que se submetem  
a julgamento da justiça. Não se forma isoladamente, isto é,  pelas decisões isoladas. É necessário que se firme por 
sucessivas e uniformes decisões, constituindo-se em fonte criadora de Direito e produzindo um verdadeiro jus novum. 
(Silva, 1980: 902).
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SITuAçãO HAbITACIOnAL dE FORTALEZA, CEnÁRIOS E AmbIguIdAdES

Joana raquel MedeiroS queiroS1; iSabella Moura FreitaS2; lídia valeSCa PiMentel3

RESumO:

O presente artigo é o resultado da pesquisa sobre Direito e Habitação, integrante do Programa de 
Pesquisa Jurídica da Faculdade Farias Brito. Partindo de uma discussão sobre a cidade, seu conceito, 
sua dinâmica e o cenário da situação habitacional de Fortaleza, a pesquisa buscou, fundamentalmente, 
estabelecer um diálogo com a Sociologia Urbana, o Direito e o Urbanismo, a fim de compreender a 
cidade como direito fundamental e as contradições imanentes. Desse modo, os elementos teóricos e 
empíricos obtidos na pesquisa documental e de campo se somaram para compreender Fortaleza, sua 
história e seus contrastes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Cidade; Direito à Cidade; Habitação.

AbSTRACT:

This article is the result of a research about law and habitation which is part of Farias Brito College’s 
legal research programme. Beginning with the discussion about the city itself, its concept, its dynamic 
and Fortaleza’s habitational situation scenery, the research aimed, fundamentally, to establish a dialog 
with the urban sociology, the law, and the urbanism in order to understand the city as fundamental right 
and the upcoming contradictions. This way, the theoric and empirical elements gained from data and 
outdoor research come together to understand Fortaleza, its history and its social contrasts.

KEYWORdS: City; City Right; Habitation.

1. InTROduçãO

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre uma problemática que hoje atinge a grande 
maioria dos centros urbanos no Brasil: o déficit habitacional e os problemas decorrentes do direito 
fundamental à  habitação. Demos ênfase, primeiramente, a uma reflexão acerca da formação da cidade, 
tornando possível a compreensão de sua definição e ao entendimento necessário para o início dos 
trabalhos sobre a situação habitacional vigente no cenário urbano de Fortaleza. 

O estudo dos aspectos jurídicos do direito à cidade figurou como ponto de discussão, numa 
tentativa de se conhecer as garantias daqueles que têm seus direitos à habitação violados. Partindo do 
pressuposto de que as leis não devem ser vistas isoladamente, que elas se configuram dentro de um 
aspecto social e histórico, o trabalho buscou um diálogo com a história, a sociologia e com o urbanismo. 
O cenário da discussão é a Fortaleza do passado e do presente, o seu processo de formação urbana e 
as suas contradições. 

1 Estudante de Direito da Faculdade Farias Brito; Pesquisadora do Programa de Iniciação Científica do Programa de 
Pesquisa Jurídica – PPJ 

2 Estudante de Direito da Faculdade Farias Brito; Pesquisadora do Programa de Iniciação Científica do Programa de 
Pesquisa Jurídica – PPJ 

3 Doutora em Sociologia; Professora da Faculdade Farias Brito; Pesquisadora do Programa de Pesquisa Jurídica – PPJ. 
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Durante oito meses de estudo e pesquisa de campo, o grupo formado por seis alunas do curso 
de Direito da Faculdade Farias Brito, conjuntamente com a professora orientadora, realizou pesquisa 
acerca dos problemas inerentes à realidade habitacional da cidade. Após a análise geral bibliográfica 
acerca do tema, o grupo se focou na busca e análise de dados que demonstraram a dimensão da 
problemática. Os dados utilizados foram de estudos baseados em levantamento da Defesa Civil da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, Habitafor e o Censo 2000 – FIBGE – população e domicílios de 
setores censitários considerados de habitação precários. 

Uma experiência em particular durante a pesquisa de campo, denominada de “olhar circular”, 
nos possibilitou uma maior sensibilização acerca do tema. A partir do olhar da janela da linha de ônibus 
Grande Circular 2, transcorremos a cidade, no ritmo dos citadinos que se locomovem, no vai e vem, 
nas paradas e no movimento do cotidiano. Da janela do ônibus pudemos perceber as contradições de 
Fortaleza e adentramos em lugares nunca dantes vistos por alguns integrantes da equipe. Pudemos 
concluir a existência de uma verdadeira mistura de realidade social, como também das ambiguidades 
existentes em Fortaleza, que nos ajudou a refletir e a produzir esse material escrito.

2. buSCAndO um COnCEITO dE CIdAdE

A construção e, consequentemente, a moradia em cidades nos remete à ideia de coletividade, 
à ideia de que nunca estamos sós e que estamos cercados por um conjunto, uma aglomeração de 
indivíduos. A cidade se origina então dessa necessidade de comunicação e contato, apresentando 
dupla dimensão, uma política e outra física. Essa dupla dimensão, a junção da pólis e da urbe, parte 
integrantes do entendimento do conceito de cidade.

A Pólis, em sua dimensão política da cidade, caracteriza o sentido do coletivo. O cidadão, 
habitante da cidade, não seria identificado apenas como o morador da cidade em si, mas pelo indivíduo 
que participa da vida política e do seu destino, bem como da expressão da vida pública, no plano 
coletivo e individual. 

A concentração de pessoas, mesmo que em uma cidade menor, mais simples, requererá uma 
organização da vida coletiva, como salienta Rolnik (1995, p. 21):

A relação morador da cidade/poder urbano pode variar infinitamente em cada caso, 
mas o certo é que desde sua origem cidade significa, ao mesmo tempo, uma maneira 
de organizar o território e uma relação política. Assim, ser habitante de cidade significa 
participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos essa participação 
seja apenas a submissão a regras e regulamentos.

A outra dimensão da cidade, a Urbe, possui o significado usual do que se compreende por 
urbano. Um conjunto de traçado de ruas, de edificações, lugares de memória, os monumentos entre 
outros. É no entrelaçamento do urbano e do político que as relações da vida na cidade vão acontecer. 

Nos diversos contextos históricos, a cidade sempre foi palco de lutas por interesses variados, 
como a busca por melhores condições de vida e maior qualidade dos serviços públicos e as expressões 
das desigualdades sociais no capitalismo. As cidades, de modo geral, seguiram em relação ao 
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modo de produção que foi ditando a organização, o traçado das ruas, o dinamismo social. A relação 
campo-cidade foi se aperfeiçoando. O urbano, deste modo, está em oposição ao campo, é na “inversão” 
do rural que a cidade acontece, como ressalta Lefebvre (2001, p.74):

Atualmente, a relação cidade-campo se transforma, aspecto importante de uma mutação 
geral. Nos países industriais, a velha exploração do campo circundante pela cidade, centro 
de acumulação do capital, cede lugar a formas mais sutis de dominação e de exploração, 
tornando-se a cidade um centro de decisão e aparentemente de associação. Seja o que 
for, a cidade em expansão ataca o campo, corrói-o, dissolve-o.

A cidade moderna é o lugar do encontro das diferenças entre os diversos sujeitos sociais (Silva, 
2001). Na modernidade, essas diferenças estão amalgamadas nas contradições inerentes, tanto na 
estrutura social capitalista, como na vida cotidiana dos citadinos que reproduzem tais contradições.  Não 
podemos falar de cidade do ponto de vista universal, pois seu formato usual, traçados, como também 
o modo de habitar estão intrinsecamente ligados às condições históricas e culturais. 

Desse modo, a cidade moderna é influenciada pela indústria, caracterizando-se, por exemplo, 
por uma grande disseminação de conflitos sociais e apropriação de espaços. O capitalismo impulsionou 
a busca por mercadorias e as cidades tentaram se organizar para o grande fluxo de indivíduos. Na 
sociedade mercantil, as ruas são largas, mudanças estas que permitem o sistema escoar mercadorias e 
alterar os seus fluxos, distintamente das cidades pré-modernas que possuíam ruas estreitas e vínculos 
comunitários. 

A indústria necessitava de mão de obra, sendo as cidades ou as regiões que as circundavam os 
locais mais propícios para se instalarem. No decorrer do aumento da produção, iniciou-se uma busca 
por mais trabalhadores, atraindo muitas pessoas que deixavam o campo e enxergavam na cidade a 
oportunidade de melhoria de vida. 

Não havendo um planejamento adequado para receber todo esse contingente de pessoas, muitos 
problemas surgiram, como os relacionados ao saneamento básico, o déficit habitacional e o próprio 
desemprego, tendo em vista que a partir de um certo momento as indústrias não mantiveram o mesmo 
interesse de contratação característico do auge do período industrial.

Segundo Pesavento (1998), foi o impulso dado a partir da Revolução Industrial e a criação 
de fábricas em regiões específicas da cidade que foi dando o sentido do seu limite. Surgem então os 
subúrbios.  A cidade moderna nasce, portanto, segregada, e o lugar dos pobres relegado a regiões 
longínquas e nas proximidades das fábricas. 

Examinando a história do Brasil, pode-se compreender melhor a relação entre o modelo 
econômico e a cidade. Segundo Abreu (2001) a construção das primeiras cidades também seguiu a 
lógica dos sistemas econômicos vigentes. Durante os ciclos da cana-de-açúcar e mineração, as cidades 
circundavam em torno dos engenhos e do ouro, respectivamente.  No Período Colonial, as cidades 
não possuíam importância, já que a base da sustentação econômica advinha do campo. Isso explica a 
evolução tardia das cidades no Brasil. 

O desenvolvimento da mineração já na primeira metade do século XVIII fez surgir na Colônia 
os primeiros sinais de mudança, estimulando o comércio e um pensamento, mesmo que inicial, de 
ocupação territorial, dando destaque aos núcleos urbanos (ABREU, 2001). 
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As cidades brasileiras passaram a se desenvolver num ritmo mais acelerado a partir do século 
XX. O rural foi, aos poucos, perdendo espaço e dando lugar a um longo processo de mudanças que 
culminou com o crescimento urbano das cidades brasileiras de modo geral.  

De acordo com o censo demográfico de 2000, 81% da população brasileira vive nas cidades4. 
O Brasil passou de um país rural a urbano em sessenta anos. Essa tendência, que é mundial, trouxe 
inúmeras consequências, entre elas, o agravamento do quadro de exclusão social, impulsionando ainda 
mais a violência urbana e a marginalização, que se mostram como grandes problemas a serem geridos 
pelo Estado e pelos citadinos. 

2. O dIREITO à CIdAdE

O direito à cidade é também sinônimo do direito de estar na cidade, considerando que o 
reconhecimento da dignidade humana é inerente a todos os cidadãos. O art. XXV da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos salienta bem o direito fundamental à habitação:

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 
saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de 
seu controle. (grifo nosso). 

Pela primeira vez, são encontrados em uma constituição brasileira dispositivos da lei maior 
e de leis específicas que prevêem, a partir do direito à dignidade da pessoa humana, a busca ao 
desenvolvimento do direito à habitação. Isso significa um avanço na história do direito brasileiro, 
visto que o seu percurso foi marcado por uma visão elitista, de proteção aos grandes proprietários de 
terra na nação. 

É possível perceber que houve maior preocupação com as políticas urbanas na CF/88 como 
resposta à explosão demográfica e transformação social da estrutura econômica, que vinham ocorrendo 
com as instalações de novas tecnologias e esvaziamento dos campos, trazendo um excesso populacional 
às cidades, bem como uma tentativa de minimizar os problemas decorrentes dessa realidade, idealizando 
a plena cidadania. 

Dentre os princípios que regem essa nova ordem econômica advinda da Constituição Federal de 
1988, encontram-se a função social da propriedade e a redução das desigualdades regionais e sociais. 
Dita o artigo 182 do capítulo “DA POLÍTICA URBANA”, inserido no título da Ordem Econômico-
-Financeira que:

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

  No artigo 182, bem como no artigo 183 da Constituição Federal, que também forma o capítulo 
“DA POLÍTICA URBANA”, é onde podemos encontrar de forma mais concisa as normas referentes 
ao direito urbanístico brasileiro, mas o texto constitucional ainda engloba outros dispositivos que 
também versam sobre tal matéria.
4 Fonte: <www.folha.uol.com.br/folha/>. Acessado em 10 de junho de 2010.
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O artigo 21, em seus incisos IX e XX, ressalta dentre as competências da União a de elaborar 
e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico 
e social, bem como a de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive a habitação. 
Dessa forma, tal atribuição foi desenvolvida através do Estatuto da Cidade, que foi instituído pela Lei 
10.257/2001, a qual apresenta o seguinte texto logo em seu artigo 1°:

Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de 
ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Após a Constituição Federal de 1988, a Lei 10.257 é então o instrumento que merece destaque 
na análise jurídica acerca desta problemática. Assim, estabelece diretrizes gerais da política urbana e 
versa sobre uma série de instrumentos para que o administrador busque o desenvolvimento urbano, 
sendo o principal o Plano Diretor, que visa a articulação de todo um conjunto da sociedade em um 
interesse único, que é a cidade.

Com a possibilidade de se exigir o cumprimento da função social da propriedade urbana de 
acordo com o Plano Diretor, o Poder Público tem em mãos a possibilidade de combater a especulação 
imobiliária, fruto da lógica sociedade capitalista, e de garantir o direito à moradia digna. 

Com o estatuto foram incorporados instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos de grande 
importância para garantir a efetividade do Plano Diretor. O Estatuto representa exatamente esse momento 
de encontro com a nova face urbana e a constante tentativa por mudanças futuras do cenário desigual 
e injusto que se estabelecia. O importante, para que atinja seus reais objetivos, é que haja um trabalho 
conjunto das forças sociais que o construíram, não deixando “só no papel” as importantes conquistas, 
mas buscando efetivar verdadeiramente o Plano Diretor diante do quadro de exclusão social existente.

3. SITuAçãO HAbITACIOnAL dE FORTALEZA

3.1 COmPREEnSãO HISTÓRICA dA FORmAçãO uRbAnA dE FORTALEZA

O nome da capital cearense decorre da fortificação, inicialmente, construída por holandeses, em 
1649, às margens do Riacho Pajeú, denominada Schoonenborch, e que posteriormente foi conquistada 
pelos portugueses, em 1654, e batizada de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Em 1726, o 
povoado foi elevado à condição de cidade, dando-se a instalação da Vila de Fortaleza de Nossa Senhora 
d’Assunção do Ceará Grande. A denominação foi sendo reduzida ao longo dos anos até ficar somente 
Fortaleza, e esta vem a se tornar capital da Província (SILVA FILHO, 2001).

Aos poucos, o conglomerado urbano foi crescendo e se estabelecendo ao redor daquela 
edificação. O forte marca, então, a ocupação e surgimento da cidade, ressaltando que os acidentes 
geográficos é que dava o direcionamento à ocupação. As ruas e becos tortos sem alinhamento ou 
qualquer regularidade compunham o cenário de outrora.

De 1860 a 1930, Fortaleza viveu um período conhecido como Belle Époque, consequência das 
mudanças decorrentes da modernização e racionalização disseminadas pelas metrópoles europeias. 
Desse modo, o que se buscava era o progresso e a civilização inspiradas nas ideias vindas de onde se 
considerava ser o berço da civilização (PONTE, 2001).
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Foi a partir daí que a busca pelo aformoseamento da cidade, bem como de reformas sanitárias 
e higienistas, ganharam grandes proporções, como bem ressalta Ponte (2001, p. 13):

Problematizando a existência, na cidade, de faltas, desvios e perigos naturais e sociais 
que comprometiam uma apregoada necessidade de torná-la um centro desenvolvido 
e civilizado, um movimento considerável de discursos e práticas emergiu e procurou 
– sobretudo através de estratégicas medidas embelezadoras, saneadoras e higienistas – 
ordenar seu espaço e disciplinar sua população.   

O marco inicial da modernização se deu exatamente com a elaboração da “Planta Topográfica 
da Cidade de Fortaleza e Subúrbios” que foi encomendada ao engenheiro Adolf Herbster. O que se 
buscava não era tão somente a solução dos problemas acerca da ocupação desordenada do território 
urbano, mas, sobretudo, a disciplinarização da sociedade como um todo. (PONTE, 2001)

O efeito dessa ação perdura até hoje e pode ser sentida pelas classes populares, compelidas a 
habitar os espaços longínquos da cidade e segregados das regiões centrais e nobres.   Essa configuração 
se desdobra nas tenções constantes do poder público para garantir transporte coletivo de qualidade, 
lazer, saúde, entre outros, já que a grande oferta dos serviços  urbanos se encontram afastados das 
regiões periféricas, constituindo um desafio para os poderes públicos e para a sociedade.

3.2 A FORmAçãO dA PObREZA uRbAnA Em FORTALEZA

Podemos dizer que a formação da pobreza urbana em Fortaleza sofreu forte influência da seca. 
Compreendendo-a como um fenômeno rural,  natural e cíclico, passou a ser notada através de seus 
visíveis resultados como a miséria, as migrações, a destruição da produção rural etc. Ao longo do final 
do século XIX e início do século XX, a seca passou a assumir um lugar de destaque no Ceará, deixando 
um rastro de escassez e degradação entre os trabalhadores do campo, como citou Neves (2002) em 
seu estudo sobre os efeitos da seca na formação urbana de Fortaleza. 

Esse período de seca caracterizou-se pelo refúgio à cidade, denominado de êxodo rural, onde 
a busca por um emprego e, consequentemente, melhores condições de vida, passou a ser elemento 
importante para o crescimento demográfico da cidade. Interessou no estudo de Neves (2002) a relação 
do Estado com os pobres e como aquele realizou ações de cunho assistencialista e higienista no período 
entre 1880 e 1900. 

Em meados do século XIX o volume da migração do interior do Estado para Fortaleza já estava 
superando a capacidade da população urbana em atender com socorros, necessidades urgentes, apoio 
e organização do Estado. Para tentar diminuir o fluxo de imigrantes, começaram a ser criadas obras 
públicas onde o objetivo principal era manter o homem do campo no campo, longe da cidade, onde 
poderia se tornar uma ameaça para a sociedade urbana e  “para que eles não se misturassem com o 
povo civilizado”. (NEVES, 2002)

Pode-se afirmar que a segregação pleiteada pelo Estado nos períodos de seca reforçou um padrão 
de comportamento higienizador, uma estética e uma ética burguesa que reproduzia a ideologia de uma 
época, mas que se estende em políticas públicas higienistas e segregadoras até os dias de hoje, como 
ressalta Pimentel (2005 p. 152): 
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Os “manuais de bom comportamento” já salientavam como deviam ser o comportamento 
com os estranhos. Manter distanciamento e cuidado eram os conselhos que ouviam os 
filhos. Contudo, o contato com os pobres foi mais traumático para a burguesia que não 
conseguia conviver com a pobreza que passava nas ruas (...) Em Fortaleza, esse medo 
redundou numa “aldeotização” da cidade...

A chegada da chuva reforçava ainda mais a ideia de manter o homem do campo no campo, 
devolvendo-o a sua terra; porém, de muito não adiantou, pois a seca de 1900 deixou uma população 
de 3 a 4 mil pessoas em Fortaleza, facilitando a formação de uma “periferia empobrecida”. Pode-se 
falar até mesmo em uma distinção entre as espécies de pobres, como bem ressalta Neves (2002 p.93):

(...) há que se fazer uma distinção entre os pobres urbanos e os pobres  “adventícios”, 
entre aqueles que a miséria já degradou; e aqueles que lutam para manter sua dignidade; 
entre os que já mendigam por ofício e aqueles que o fazem envergonhadamente. 

O número de retirantes aumentava cada vez mais, e as manifestações para que o Estado assumisse 
eficientemente as obrigações de proteção à população em forma de socorros públicos e assistência 
social também aumentavam. 

Na ideologia dominante, qualquer trabalho que o retirante tivesse era melhor do que nenhum, pois 
esse trabalho mantinha-o ocupado para que ele não mendigasse, nem cobrasse direitos ou protestasse. 
Contudo, o medo da sociedade de se contaminar com os pobres persistia em aumentar. Foi a partir 
desse medo de contágio que surgiu a ideia do programa “combate às secas’’, onde a população das 
cidades começou a preferir dar esmolas a determinados grupos de pobres, albergados em instituições, 
do que distribuir esmolas diretamente àqueles que passavam nas ruas; governantes começaram a optar 
por reunir os retirantes em locais determinados, longe do espaço urbano, a fim de distribuir os socorros 
(NEVES, 2002). 

Ainda com a ideia da imigração, por volta de 1930, começa a acontecer uma segregação espacial 
na cidade com a divisão funcional em setores da área central e periferias imediatas, e as periferias 
mais distantes: o centro comercial: o leste, residencial de classe média e alta, e o oeste, industrial e 
residencial de classe baixa.

 Com essa segregação, a luta pela moradia foi ficando cada vez mais clara, mais visível, 
ocorrendo dois processos correlacionados, e em ambos a negligencia do Estado foi essencial no 
processo habitacional: a exploração do trabalho e da classe trabalhadora, onde os mais pobres são os 
que pagam relativamente mais caro pela habitação e pelos serviços urbanos.

3.3 SITuAçãO HAbITACIOnAL dE FORTALEZA

Diferentemente do passado, em que a cidade representava a possibilidade de uma vida nova, de 
encontrar trabalho e uma perspectiva de crescimento econômico e bem-estar, hoje a metrópole apresenta 
diferentes elementos que caracterizam fortemente o isolamento, a violência cotidiana e  a exclusão 
social.  A demanda por habitação pode ser apontada como um dos principais problemas urbanos e, 
tanto no passado como hoje, representa um problema a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade.  
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Fortaleza é constituída de população de dois milhões e meio de habitantes. A estrutura do 
município é composta de seis Secretarias Executivas Regionais – SER´s  e 116 bairros, além de uma SER 
do bairro Centro. Fortaleza é uma metrópole que apresenta visíveis contradições sociais e urbanísticas 
identificadas imediatamente através do olhar atento do pesquisador pelos diferentes bairros da cidade, 
e que, esmiuçadas em números e dados, podem ser percebidas em sua complexidade. 

O déficit habitacional de Fortaleza, segundo informações da Habitafor5, é estimado em 64.930 
unidades habitacionais. Apesar de avanços na política habitacional desenvolvida pelos Governos 
Federal, Estadual e Municipal nos últimos anos, a cidade ainda apresenta situações desafiadoras e 
que comprometem a promessa da dignidade humana, como moradia em áreas de risco e em favelas. 
Segundo dados do IBGE, Fortaleza possui 800 mil pessoas morando em favelas6. Esse dado equivale 
a 1/3 da população de Fortaleza. Essa situação, apesar de alarmante, não é tão visível, pois as favelas 
da cidade são “invisíveis” para quem passa nas grandes avenidas, como a Washington Soares, José 
Bastos, entre outras.  

As áreas de risco em Fortaleza totalizam o número de 17.602 famílias, com uma população de 
baixa renda de 345.983 pessoas, um contingente populacional distribuído nos vários bairros periféricos 
e zonas segregadas da cidade.  

Temos uma cidade apartada no sentido leste-oeste, e mais recentemente, com a ocupação e 
exploração imobiliária de imensas áreas na zona sul da cidade, tanto do ponto de vista concreto como 
do ponto de vista simbólico. Assim, é possível perceber uma cidade que isola e segrega determinados 
espaços da cidade, como se eles fossem “destinados aos pobres”, fazendo com que alguns bairros 
como o Grande Bom Jardim, Pirambu, Vila Velha, entre outros, não desperte hoje nenhum interesse 
do mercado imobiliário.  

Questões podem ser levantadas para a compreensão dessa questão: Quem faz isso? Como a 
dinâmica de uso e valorização dos espaços urbanos são realizados?  Para Corrêa (2000), essa situação se 
dá numa relação entre os vários atores que produzem o espaço urbano. Estão entre esses: os produtores, 
os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. 

Os grupos excluídos são aqueles que por razões históricas e sociais não possuem a propriedade 
de terra, e por isso, ocupam espaços públicos ou privados como meio de resistência. Foi dessa forma 
que surgiram grandes assentamentos precários em Fortaleza, como o Pirambu, o Dendê, o Planalto 
Pici, entre tantos outros, fruto da mobilização da população pela habitação. Nessa dinâmica, novos 
pontos da cidade foram sendo ocupados e novas áreas de risco e favelas vão se firmando. 

Segundo estudo de Benevides (2009), Fortaleza possui 105 áreas de risco com 23 mil pessoas 
residentes. Essas áreas estão localizadas, principalmente, nas regionais III, V e VI, abrangendo os rios 
Maranguapinho, Siqueira e Ceará. Apesar dos esforços para a remoção das famílias habitantes dessas 
áreas, o problema é complexo e exige do Estado, além da garantia do Direito à habitação, esforços 
para a erradicação da miséria e  da violência decorrente.

Corrêa (2000) ressalta como uma favela vai se transformando pouco a pouco num bairro 
através das ações do Estado e dos próprios moradores ocupantes. Esse foi o processo dinâmico por 
que passou Fortaleza em sua história, em várias regiões. Um exemplo emblemático foram as áreas 

5 Habitafor: Fundação de Habitação de Fortaleza.  
6 Recife e Fortaleza, campeãs em número de favelas. Diário do Nordeste.  Direitos Humanos . Caderno 3. 03/12/2006. 
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ocupadas, notadamente, por operários, como os bairros Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Carlito 
Pamplona, que no passado eram providos de assentamentos precários de estrutura urbana, e hoje  têm 
considerada estrutura e comércio que gera emprego e renda.

A partir do exposto, pode-se inferir que uma cidade é composta da confluência de interesses, 
produtores do espaço urbano que historicamente vão dinamizando e construindo a realidade social da 
cidade. Desse modo, Fortaleza está a cada dia se modificando, e com a sua feição de metrópole, vão 
se desenvolvendo novos problemas, assim como ainda reclama de velhos problemas. A ausência do 
direito à habitação é um dos mais latentes.

4. COnCLuSãO

O novo texto da Constituição Federal alcançou importantes mudanças, dentre elas a participação 
da sociedade nas decisões de interesse público. Os artigos 182 e 183 que compõem o Capítulo da 
Política Urbana ressaltaram essa importante vitória e representam a busca pela concretização do direito 
à habitação por aqueles que desejam viver de forma digna na sociedade urbana.

O Estatuto da Cidade ressalta a consolidação do Direito Urbanístico no Brasil, possibilitando o 
cumprimento das funções sociais da propriedade, bem como da própria cidade, condenando qualquer 
tentativa de utilização desta com fins especulativos que caracterize o lucro de alguns e torne ainda 
mais dependente do Poder Público uma outra grande parcela da população. 

Deve-se ressaltar, porém, que não somente a casa é necessária como também as condições 
estruturais para habitá-la. Essa moradia almejada por uma maioria deve ser compreendida como 
atividade, numa dimensão qualitativa, e não como um simples abrigo. Os esforços com instalações de 
água e luz, por exemplo, tidas como necessidades básicas, devem também ser colocados em prática 
como uma atuação conjunta para a concretização do direito à habitação. 

A cidade deve cumprir seu papel perante a sociedade, oferecendo, além do direito à terra 
urbana e à moradia, ao saneamento ambiental, o direito à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações, como está devidamente 
especificado no inciso I do artigo 2° do Estatuto da Cidade. O que deve ser ressaltado é que mesmo 
com os esforços já realizados pelo Estado, ainda persiste uma significativa lacuna a ser alcançada. 

O Direito à Cidade seria então um Direito Humano que se estende a todos os habitantes de nossa 
cidade, possibilitando a utilização do cenário urbano que nos rodeia, mas para isso, outros direitos 
humanos devem ser atendidos, ou seja, há grande relação entre o direito à cidade e outros direitos 
fundamentais, sendo o objetivo maior e sustentador de todos os demais direitos a Dignidade Humana 
inerente a todos os cidadãos.

Para tentar entender essa problemática e tentar buscar soluções, deve-se sempre olhar e entender 
a formação do urbano, como se deu o processo de ocupação do solo de cada área, atentar para a 
formação de guetos, áreas segregadas, distanciamento de periferias e ocupação de áreas impróprias. 

A experiência de pesquisa nos trouxe grandes acréscimos de conhecimento sobre a Fortaleza, 
mas, sobretudo, nos fez crescer como cidadãos, moradores de uma cidade, e desenvolver um ideal de 
cidade justa e sustentável.
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RESERVA dA PRIVACIdAdE E dIREITO à PALAVRA:  
umA quESTãO AIndA nãO RESOLVIdA

Wendell loPeS barboSa de Souza1

RESumO:
Direito à privacidade como interesse em não ser incomodado. Direito à palavra como interesse em 
informar algo sobre alguém. Colisão dos mencionados direitos, qualificada por serem ambos previstos 
na Constituição Federal. Solução doutrinária para a referida colisão propugnando a máxima aplicação 
e mínima restrição possível de cada um dos direitos em choque, inaplicável em alguns casos, segundo 
nosso posicionamento. Tendência do Supremo Tribunal Federal pelo resguardo do direito à informação, 
com posicionamentos divergentes, acolhendo o direito à privacidade. Conclusão pela ausência de 
orientação pacífica sobre a prevalência do direito à privacidade ou do direito à palavra.  
PALAVRAS-CHAVE: Privacidade; Informação; Colisão de direitos; Divergência jurisprudencial.

AbSTRACT:
Right to privacy as an interest in not being bothered. Right to speech as the interest to report something 
about someone. Collision of the aforementioned rights, qualified in the Federal Constitution. Doctrinal 
solution for that collision, advocating the maximum application and minimum restriction of individual 
rights, inapplicable in some cases, according to our understanding. The Supreme Court tendency, as 
the guardian of the right to information, with different positions, in accepting the right to privacy. 
Conclusion of the absence of peaceful orientation on the prevalence of the right to privacy or the right 
to free speech. 
KEYWORdS: Privacy; Information; Collision of Rights; Jurisprudential divergence. 

1. InTROduçãO

As últimas décadas ficaram marcadas por grandes mudanças na sociedade devido à evolução da 
ciência e da tecnologia, bem como, por consequência, dos meios de informação. Em muitos aspectos, 
este fato simplificou a vida das pessoas, especialmente quanto à facilidade da comunicação, com a 
agilidade na troca de informações, especialmente após o advento da internet. No entanto, estas mesmas 
facilidades trouxeram situações que em outros tempos não geraram grandes preocupações, como o 
desrespeito, hoje corriqueiro, à privacidade das pessoas, através da utilização dos mais avançados 
recursos de comunicação.

Tendo em vista este cenário, as constituições e legislações dos países têm procurado se adaptar 
à mencionada nova problemática, buscando meios de, ao mesmo tempo, garantir o direito à informação 
e impedir a violação do direito de privacidade do cidadão.

Lembre-se que num Estado Democrático de Direito que se alicerça na dignidade da pessoa 
humana, a reserva da vida privada se apresenta como cláusula pétrea. Nesse particular, dispõe a 
Constituição Federal, em seu artigo 5º, que é livre a manifestação do pensamento (inciso IV), mas 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (inciso X).

Vale, para se demonstrar a relevância do tema em exame, recordar do caso que se perpetuou com 
a denominação “Escola Base”, em que o casal de proprietários foi exposto em praticamente todos os 
veículos de imprensa como tendo cometido crimes sexuais contra as crianças que estudavam naquela 
instituição de ensino, mas depois vieram a ser declarados inocentes pela justiça criminal.
1 Juiz de Direito do TJ/SP, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, mestre e doutorando em 

Direito Civil pela PUC/SP, Professor de Direito Civil e Processo Civil nos cursos de graduação e pós-graduação do 
UNIFIEO e Professor na pós-graduação lato sensu em Direito Processual Civil da Escola Paulista da Magistratura.
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É nesse contexto que se põe o presente estudo, visando saber, diante desse quadro constitucional 
de proteção da privacidade das pessoas e à liberdade de manifestação do pensamento, qual dos dois 
interesses prevalecerá quando entrarem em colisão, que se tornou inevitável em virtude do crescimento 
da atividade da imprensa. 

2. COnCEITO E COnTEÚdO dO dIREITO à PRIVACIdAdE

Como visto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, declarou invioláveis a honra, a 
imagem, a vida privada e a intimidade das pessoas. Como se vê pelo texto do citado dispositivo, são 
distintos os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, porém todos integram 
o chamado direito à privacidade, fórmula genérica adotada por José Afonso da Silva, significando
“o conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, 
ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a isso poder ser legalmente 
sujeito”.2

O direito à privacidade situa-se dentre os direitos da personalidade, também denominados direitos 
da pessoa ou direitos personalíssimos.3 Na definição de Adriano de Cupis, os direitos da personalidade, 
por serem essenciais, são direitos inatos, inerentes a cada pessoa, que, como tal, nasce provida desse 
bem, o qual consiste em, querendo, subtrair-se à publicidade para recolher-se na própria reserva.4

Luiz Olavo Baptista afirma que a privacidade de uma pessoa “possibilita que se tenha um retrato 
ou perfil de sua personalidade pessoal, familiar e social”.5 No mesmo sentido, Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, para quem a privacidade pode se traduzir pela “vida em ambiente de convívio, no 
interior de um grupo fechado e reduzido, normalmente, o grupo familiar”.6

Entretanto, a privacidade não foi um valor expressamente reconhecido e protegido pela legislação 
dos séculos passados, vindo a ser citada nas disposições legais somente a partir do final do século 
XX e início do século XXI, como, por exemplo, no artigo 21 do Código Civil brasileiro de 2002.7

A respeito, salientam Amaro Moraes e Silva Neto que:
Se, nos primeiros grupamentos sociais, apenas a interferência física direta contra a 
vida ou contra a propriedade era efetivamente tutelada pelo grupo, com o desgastar dos 
Tempos – e o surgimento do Estado Moderno – o direito à vida deixou de ser apenas o 
direito de viver para se tornar o direito de fruir da vida, que abrange, entre outras coisas, 
o direito de ser deixado só.8

2 Curso de Direito Constitucional Positivo, Editora Malheiros, 23. ed., p. 205.
3 GRECO, Marco Aurélio. Direito e Internet: Relações jurídicas na sociedade informatizada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 46.
4 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Adriano Vera Jardim e Antonio Miguel Caeiro. Lisboa: 

Morais, 1961, p. 15.
5 BAPTISTA, Luiz Olavo (coord.) Novas fronteiras do Direito na Informática e Telemática. São Paulo: Saraiva, 2001, 

p. 225.
6 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

1997, v. 1, p. 35.
7 “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.
8 MORAES, Amaro & NETO, Silva. Privacidade na Internet – Um enfoque jurídico. São Paulo: Edipro, 2001, p. 19..
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Nos Estados Unidos, a expressão direito de ser deixado só foi insculpida em 1888 pelo juiz 
Thomas Cooley, já prevendo que as invenções e as novas práticas do mercado iriam exigir uma proteção 
legal que garantisse a privacidade dos indivíduos. Depois da leitura do conceito dado pelo magistrado 
americano, parece não pairar qualquer dúvida sobre o significado do direito à privacidade, podendo 
ser resumido no interesse que tem uma pessoa de não ser perturbada. Segundo Amaro Moraes e 
Silva Neto, “... as Constituições modernas preconizam esse mesmo ideal, e, de uma forma ou de outra, 
com as mesmas palavras ou sinônimos, sempre acabam repetindo as ideias de Cooley”.9

Posteriormente, em 1928, o juiz Louis D. Brandeis e o advogado Samuel Warren, também 
norte-americanos, conceituaram privacidade como a ideia de estar só, o direito de ser deixado 
só.10 As ideias transmitidas por Warren e Brandeis influenciaram diretamente todos os pensadores e 
doutrinadores do nosso tempo que se debruçaram sobre o assunto. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 12, dispõe que:
Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na família, no seu domicílio 
ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões, 
ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da Lei.

No Brasil, em 1970, Paulo José da Costa Júnior publica o livro O Direito de Estar Só: Tutela 
Penal da Intimidade, tratando do direito do indivíduo de ser deixado em paz, sem o importuno da 
curiosidade ou da indiscrição.11

O tratamento da privacidade do homem começou a ser examinado sob nova ótica devido às 
mudanças políticas, sociais e econômicas verificadas especialmente no mundo ocidental a partir do 
século XIX, sobretudo em virtude dos reflexos da Revolução Industrial, que culminou, no fim do 
século XX, com a disseminação das tecnologias de tratamento da informação e comunicação, gerando a 
necessidade da adequação das legislações aos novos direitos, resultando em que a privacidade passasse 
a ser objeto de estudo mais acurado pelos juristas.

 Diversas foram as conquistas individuais do homem ocidental nos últimos séculos, com 
destaque para aquelas defendidas pelos ideólogos da Revolução Francesa, no século XVIII, pois 
“(...) era necessário garantir eficazmente os direitos naturais dos indivíduos contra os abusos do 
poder”.12 Nesse sentido, a necessidade de se proteger a vida privada surgiu da conflitante relação 
entre o indivíduo e a sociedade. Afinal, “o interesse geral e os interesses particulares não podem ser 
pesados na mesma balança”.13

Pode-se dizer, diante deste quadro, que, durante quase toda sua existência, o homem pôde 
usufruir do seu direito de ser deixado só. Contudo, especialmente, a partir da segunda metade do 
século XX, sua privacidade passou a ser alvo de constantes ataques, em virtude do avanço da tecnologia, 
sobretudo pelos meios impressos de comunicação, do rádio e da televisão. Enfim, nas últimas duas 
décadas, defrontamo-nos com a talvez maior mudança social de todos os tempos: o desrespeito total 

9 MORAES, Amaro & NETO, Silva. op. cit., p. 22.
10 MORAES, Amaro & NETO, Silva. op. cit., p. 20.
11 COSTA JR., Paulo José da. Agressões à Intimidade (o episódio Lady Di). São Paulo: Malheiros, p. 12.
12 DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Trad. Hermínio A. Carvalho. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 68.
13 DAVID, René. op. cit., p. 67.
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à privacidade alheia, devido à forma como os dados pessoais têm sido divulgados pelos meios de 
informação, principalmente a internet.

3. COnTEÚdO E COnCEITO dO dIREITO à PALAVRA

O direito à palavra, considerado como o interesse em informar, coincidindo com a liberdade de 
manifestação do pensamento, por escrito ou qualquer outro meio de difusão, vem previsto no inciso 
IV do artigo 5º da Constituição Federal.

José Afonso da Silva afirma que “a liberdade de informação compreende a procura, o acesso, o 
recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 
respondendo cada qual pelos abusos que cometer”.14

A respeito, leciona Celso Ribeiro Bastos que “a liberdade de expressão de pensamento é tida 
por uma das mais importantes” e “talvez por isto mesmo seja das que maior número de problemas 
levanta”.15

Consta na Declaração dos Direitos do Homem:
Art. 11. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais 
preciosos do homem; todo cidadão pode, pois, falar, escrever, exprimir-se livremente, 
sujeito a responder pelo abuso desta liberdade nos casos determinados pela lei.16

No tocante à liberdade de pensamento, defende-se que ninguém pode ser obrigado a pensar de 
forma diferente de sua convicção, incluindo-se, ainda, o direito de não manifestá-lo, mantendo-se o 
pensamento a respeito do que quer que seja em segredo. 

É sabido que o homem não se conforma em simplesmente poder ter as opiniões que quiser. Ele 
necessita também do aval da sociedade, através da lei, para ter liberdade de exprimir suas crenças e 
opiniões, buscando inclusive a persuasão e a adesão de outros indivíduos às suas ideias.

E é daí que surge a necessidade da proteção e regulamentação jurídica para a livre manifestação 
dos pensamentos, inserindo-se, neste quadro, o regramento jurídico dos meios de comunicação, da 
imprensa, das telecomunicações e até da correspondência.17

4. A COLISãO EnTRE OS dIREITOS à PRIVACIdAdE E à PALAVRA

Põe-se debate antigo e polêmico: o direito à privacidade colocado em choque com o direito 
à palavra. Trata-se de verdadeiro conflito de direitos constitucionais individuais. Alguém pretende 
informar algum fato relativo a outrem – direito este previsto no inciso IV do artigo 5º da Constituição 
Federal. O sujeito da notícia pretende que ela não seja tornada pública, a fim de preservar sua privacidade 
– direito este previsto no inciso X também do artigo 5º da Constituição Federal.

Como se vê, qualifica-se o mencionado conflito de direitos por serem ambos previstos na 
Constituição Federal, de maneira que a preservação dos dois interesses em dadas situações concretas 
não conta com solução simples. Por vezes, um deverá sucumbir ao outro: ou será preservado o direito 
à informação ou será preservado o direito à privacidade.

14 Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 23. ed. p. 205.
15 Celso Ribeiro Bastos. Curso de Direito Constitucional. 1999, p. 187.
16 Celso Ribeiro Bastos, op. cit., p. 187.
17 Celso Ribeiro Bastos, op. cit., p. 187.
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As regras tradicionais de solução de conflitos de normas (norma de hierarquia superior derroga 
norma de hierarquia inferior; norma especial derroga norma geral; e norma mais nova derroga norma 
mais antiga) não são suficientes para a solução do problema proposto, dado que os dois direitos em 
questão são previstos na Constituição Federal, valendo dizer ainda que constam de dois incisos inseridos 
dentro de um mesmo artigo, dentro de um mesmo capítulo, dentro de um mesmo título (Dos Direitos 
e Garantias Fundamentais).

Nota-se, então, a dificuldade para se decidir no caso concreto qual dos dois interesses prevalecerá 
– se o direito do indivíduo que pretende informar algum fato relativo a outrem ou se o direito do sujeito 
da notícia em preservar sua privacidade.

Os constitucionalistas Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior denominaram 
esta situação de limitabilidade dos direitos fundamentais, significando que o comando de sua 
aplicação concreta não pode resultar na aplicação da norma jurídica em toda a sua extensão e alcance.18

Segundo os citados constitucionalistas, os portugueses Gomes Canotilho e Vital Moreira 
apresentam a solução para a colisão dos direitos fundamentais: a regra de solução do conflito é da 
máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos e da sua mínima restrição compatível com 
a salvaguarda adequada de outro direito fundamental ou outro interesse constitucional em causa.19 

Sobre a questão, Alexandre de Moraes afirma que:
Dessa forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, 
o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de 
forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de 
uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance 
de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado 
da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas.20

Tem-se, assim, que a melhor doutrina constitucional propõe que o conflito de direitos 
fundamentais seja resolvido de maneira harmônica, respeitando-se no caso concreto a máxima efetivação 
possível e mínima restrição de cada um deles.

5. nOSSO HumILdE POSICIOnAmEnTO

Passa-se a abordar a posição acima adotada pela doutrina para a solução do mencionado conflito 
de direitos fundamentais. E é evidente que esta abordagem será feita da maneira mais humilde possível, 
dada a grandeza dos juristas que se posicionaram sobre o assunto.

Ocorre que a vida do dia a dia forense nos traz grande inquietação acerca dessa propagada 
solução harmônica quando da ocorrência de um conflito entre direitos fundamentais. Isso porque não 
cremos na viabilidade desta solução em grande parte dos problemas que são colocados para julgamento. 
Data venia, não significa muito afirmar que um dos direitos em choque deve ter a máxima aplicação 
com a mínima restrição do outro. Ora, isso é impossível em muitos casos concretos, não havendo 
como restringir um pouco um dos direitos.

18 Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 4. ed. 2001, p. 81.
19 Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 4. ed. 2001, p. 82.
20 Direitos Humanos Fundamentais, São Paulo: Atlas, 7. ed. p. 28/29.
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Por exemplo, no conflito em exame neste trabalho, ou haverá a possibilidade de informar sobre a 
vida alheia ou o sujeito da informação conseguirá a proibição da publicação da notícia. Em determinado 
momento, haverá necessidade de se ter uma posição fechada sobre o assunto, de um lado ou de outro. 
Imagine-se a hipótese de o sujeito da notícia ajuizar uma ação pedindo que seja proibida a veiculação 
da informação. O juiz não poderá – nem terá como – produzir uma sentença que acolha em parte o 
pedido. Como se diz, “o martelo vai ser batido” para um lado ou para o outro. O magistrado deverá 
julgar procedente ou improcedente o pedido, proibindo ou liberando a publicação da notícia. Isso 
apenas foi dito para concluir que por vezes a solução genérica proposta pela doutrina simplesmente 
não tem aplicação em muitas das lides forenses. 

E, ao que parece, o próprio Gomes Canotilho compartilha desta ideia, ao afirmar que:
Os exemplos anteriores apontam para a necessidade de as regras do direito constitucional 
de conflitos deverem construir-se com base na harmonização de direitos, e, no caso de 
isso ser necessário, na prevalência de um direito ou bem em relação a outro. Todavia, 
uma eventual relação de prevalência só em face das circunstâncias concretas e depois 
de um juízo de ponderação se poderá determinar, pois só nestas condições é legítimo 
dizer que um direito tem mais peso que outro, ou seja, um direito prefere outro em face 
das circunstâncias do caso21.

A questão recentemente esteve na ordem do dia referente à publicação da biografia do cantor 
Roberto Carlos, sem autorização deste. O artista ajuizou ação civil perante a Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro se insurgindo contra a publicação, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para que 
fossem interrompidas a publicação, a distribuição e a comercialização do livro, tendo o processo tomado 
o número 2007.001.006607-2 da 20ª Vara Cível central carioca. O magistrado deferiu a antecipação 
de tutela, valendo-se dos seguintes fundamentos:

A biografia de uma pessoa narra fatos pessoais, íntimos, que se relacionam com o seu nome, 
imagem e intimidade e outros aspectos dos direitos da personalidade. 

Portanto, para que terceiro possa publicá-la, necessário é que obtenha a prévia autorização do 
biografado, interpretação que se extrai do artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, o 
qual dispõe serem invioláveis a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas. No mesmo 
sentido e de maneira mais específica, o artigo 20, caput, do Código Civil/02, é claro ao afirmar 
que a publicação de obra concernente a fatos da intimidade da pessoa deve ser precedida da 
sua autorização, podendo, na sua falta, ser proibida se tiver idoneidade para causar prejuízo 
à sua honra, boa fama ou respeitabilidade. Registre-se, neste ponto, não se desconhecer a 
existência de princípio constitucional afirmando ser livre a expressão da atividade intelectual 
e artística, independentemente de censura ou licença (inciso IX do mesmo artigo 5º). Todavia, 
entrecruzados estes princípios, há de prevalecer o primeiro, isto é, aquele que tutela os 
direitos da personalidade, que garante à pessoa a sua inviolabilidade moral e de sua imagem 
(negritamos).

Parece estar demonstrado que a solução da máxima aplicação e da mínima restrição dos 
direitos constitucionais em conflito não tem, em algumas situações, idoneidade para resolver os 
problemas colocados no dia a dia forense. Ora, o magistrado fluminense teria que tomar uma decisão 
absolutamente contemplativa de um direito ou de outro. Ou proibia a veiculação da biografia do cantor, 
preservando no todo o direito à privacidade, ou liberava a publicação do livro, contemplando em 
absoluto o direito à informação. Não havia solução intermediária, sendo inviável a máxima aplicação 
de um direito com a mínima restrição de outro.
21 Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007.
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Pensamos que a verdadeira solução é a seguinte, para ser o mais objetivo possível, não havendo 
como escapar disso: o julgador deve decidir no caso concreto qual dos direitos deverá prevalecer em 
detrimento do outro.

Veja-se que acima o magistrado carioca decidiu pela prevalência do direito à privacidade, 
enquanto abaixo, em caso análogo, outro Eminente Magistrado, ainda Juiz do Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, hoje o Desembargador Pedro Gagliardi, decidiu pela preservação do direito 
à informação:

No cotejo entre o direito à honra e o direito de informar, temos que este último prepondera 
sobre o primeiro. Porém, para que isto ocorra, necessário verificar se a informação é verídica e 
o informe ofensivo à honra alheia inevitável para a perfeita compreensão da mensagem... Nesse 
contexto, que é onde se insere o problema proposto à nossa solução, temos as seguintes regras: 
1ª – o direito à informação é mais forte do que o direito à honra;

2ª – para que o exercício do direito à informação, em detrimento da honra alheia, se manifeste 
legitimamente, é necessário o atendimento de dois pressupostos: a informação deve ser verdadeira 
e inevitável para passar a mensagem (RJDTACrimSP, 17:206-9). 

Dessa forma, o conflito de direitos fundamentais não conta com solução regrada, tampouco os 
parâmetros dados pela doutrina são hábeis para resolvê-lo, não havendo como escapar do julgamento 
casuísta produzido pelo Poder Judiciário, ficando à sorte do convencimento de cada magistrado a 
decisão sobre qual dos interesses constitucionais sobressairá no caso concreto, em virtude de suas 
especificidades.

Essa nossa visão pode parecer um tanto radical, como dito, dado que entrega poder grandioso 
nas mãos do juiz. Ocorre que esta é a condição sem a qual não se reconhece um Estado Democrático 
de Direito, no qual a função de resolver os litígios é entregue ao Poder Judiciário, que desenvolve sua 
atividade por meio do devido processo legal, deferindo-se às partes da relação processual a garantia 
do contraditório e da ampla defesa, com todos os recursos a ele inerentes.

6. O COnTROLE dA ATIVIdAdE dA ImPREnSA  

Acerca do controle da atividade da imprensa, posicionam-se a doutrina e a jurisprudência 
em dois sentidos: primeiro, pelo controle preventivo, permitindo-se que o Poder Judiciário proíba a 
veiculação de informações que atinjam a privacidade de outrem; segundo, pelo controle repressivo, 
não se permitindo a proibição da informação, mas deferindo-se a reparação pelos danos materiais e 
morais decorrentes do abuso do direito de informar.

Pelo controle preventivo, posicionam-se Luiz David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, 
no seguinte sentido:

Fica proibida a censura ideológica, política e artística. É evidente que a proibição, imposta pelo 
Poder Judiciário, com fundamento em outros valores constitucionais, não configura exercício 
de censura, já que o próprio texto constitucional garantiu o direito, “observado o disposto nesta 
Constituição”. O que está proibido, portanto, é a censura administrativa, levada a efeito por 
órgãos do Poder Executivo. A limitação com fundamento constitucional não poderia constituir 
censura em nenhuma de suas fórmulas, pois o conflito concretamente surgido pelo exercício de 
dois direitos constitucionais deve ser resolvido pelo Poder Judiciário que, desta feita, pode impor 
limites à manifestação do pensamento.22

22 Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 4. ed. 2001, p. 397/398.
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Alexandre de Moraes se posiciona pelo controle posterior, impondo-se responsabilização civil 
e penal ao agente informador que abusa de seu direito:

O texto constitucional repele frontalmente a possibilidade de censura prévia. Essa previsão, porém, 
não significa que a liberdade de imprensa é absoluta, não encontrando restrições nos demais 
direitos fundamentais, pois a responsabilização posterior do autor e/ou responsável pelas notícias 
injuriosas, difamantes, mentirosas sempre será cabível, em relação a eventuais danos materiais 
e morais. A liberdade de imprensa em todos os seus aspectos, inclusive mediante a vedação de 
censura prévia, deve ser exercida com a necessária responsabilidade que se exige em um Estado 
Democrático de Direito, de modo que o desvirtuamento da mesma para o cometimento de fatos 
ilícitos, civil ou penalmente, possibilitará aos prejudicados plena e integral indenização por danos 
materiais e morais, além do efetivo direito de resposta.23

7. A nãO RECEPçãO dA LEI dE ImPREnSA PELA COnSTITuIçãO FEdERAL dE 1988

Recentemente, no ano de 2009, o Excelso Supremo Tribunal Federal, na Ação de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130, julgou procedente o pedido para o efeito 
de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei 
Federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, a Lei de Imprensa, tomando o regime constitucional da 
liberdade de imprensa como reforço das liberdades de manifestação do pensamento, de informação 
e de expressão em sentido genérico, de modo a abarcar os direitos à produção intelectual, artística, 
científica e comunicacional.24

Entendeu-se que o corpo normativo da Constituição Federal prevê a liberdade de informação 
jornalística e liberdade de imprensa, rechaçantes de qualquer censura prévia a um direito que é signo 
e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de 
civilização. Segundo constou na decisão, 

o art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da 
imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade 
de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em 
seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal 
exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, 
Constituição.

23 Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 7. ed. p. 128.
24 Ementa: arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). Lei de imprensa. Adequação da ação. 

Regime constitucional da “liberdade de informação jornalística”, expressão sinônima de liberdade de imprensa. 
A“plena” liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. A plenitude da 
liberdade de imprensa como reforço ou sobretutela das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e 
de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional. Liberdades que dão conteúdo às relações de imprensa 
e que se põem como superiores bens de personalidade e mais direta emanação do princípio da dignidade da pessoa 
humana. O capítulo constitucional da comunicação social como segmento prolongador das liberdades de manifestação 
do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional. Transpasse da 
fundamentalidade dos direitos prolongados ao capítulo prolongador. Ponderação diretamente constitucional entre 
blocos de bens de personalidade: o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e o bloco dos 
direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada. Precedência do primeiro bloco. Incidência a posteriori do 
segundo bloco de direitos, para o efeito de assegurar o direito de resposta e assentar responsabilidades penal, civil e 
administrativa, entre outras consequências do pleno gozo da liberdade de imprensa. Peculiar fórmula constitucional 
de proteção a interesses privados que, mesmo incidindo a posteriori, atua sobre as causas para inibir abusos por parte 
da imprensa. Proporcionalidade entre liberdade de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e materiais 
a terceiros. Relação de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. Relação de inerência entre 
pensamento crítico e imprensa livre. A imprensa como instância natural de formação da opinião pública e como 
alternativa à versão oficial dos fatos. Proibição de monopolizar ou oligopolizar órgãos de imprensa como novo 
e autônomo fator de inibição de abusos. Núcleo da liberdade de imprensa e matérias apenas perifericamente de 
imprensa. Autorregulação e regulação social da atividade de imprensa. Não recepção em bloco da Lei nº 5.250/1967 
pela nova ordem constitucional. Efeitos jurídicos da decisão. Procedência da ação.
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Afirmou-se que “os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade 
que se qualificam como sobredireitos”, resultando que “as relações de imprensa e as relações de 
intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se 
antecipam, no tempo, às segundas”, ou seja, “antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como 
superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as 
demais relações como eventual responsabilização do pleno gozo das primeiras”. 

“Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a 
procedente do Poder Judiciário”, conforme se asseverou. Consta também na decisão da ADPF que “a Lei 
Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das 
ideias e opiniões, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e um regime de responsabilidades 
civis, penais e administrativas”. A plena liberdade de imprensa, segundo a r. decisão, 

é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução 
político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos 
modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com 
a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. 
Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a 
desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de 
informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. 

E, por fim, definiu-se que, nas causas decorrentes das relações de imprensa, aplicam-se as 
normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo 
Civil e o Código de Processo Penal.

8. A quESTãO nO SuPREmO TRIbunAL FEdERAL – TEndÊnCIA dE RESguARdO dA InFORmAçãO

Dado que o conflito acima referido entre o direito à privacidade e o direito à palavra trata de 
interesses consagrados na Constituição Federal, impõe-se conhecer o posicionamento do Supremo 
Tribunal Federal sobre o embate, o que passa a ser exposto. 

No Recurso Extraordinário 208.685-1, julgado em 14 de junho de 2003, a Segunda Turma do 
Excelso Tribunal, consagrou, por unanimidade de votos, a prevalência do direito à informação, sendo 
válida a leitura de um trecho do relatório da Ministra Ellen Gracie:

O voto condutor do acórdão recorrido vislumbrando conflito entre dois princípios fundamentais, 
o direito à informação (CF, art. 220) e a inviolabilidade da intimidade (CF, art. 5º, inciso X), 
entendeu que este último encontra-se situado em patamar superior ao da liberdade de informação, 
admitindo o dano moral por entender, também, que a notícia veiculada pela recorrente teria 
ofendido a honra objetiva e subjetiva do recorrido. Na espécie, o dano moral pretendido pelo 
recorrido somente se justificaria se positivado o abuso do direito de informar. Ora, o próprio voto 
condutor do acórdão recorrido reconhece que a acusação de mau uso de verbas públicas, prática 
de nepotismo e tráfico de influência constou de um dossiê elaborado por um sindicato e que foi 
encaminhado ao TST. A notícia veiculada no texto jornalístico reproduziu, tão somente, essa 
acusação devidamente formalizada junto ao TST para fins de investigação. O texto jornalístico 
tido como lesivo à honra do recorrido estava, portanto, sob a proteção do artigo 220 da CF. Não 
poderia, portanto, ensejar responsabilidade por dano moral, porque ausente o abuso de direito. No 
mais, a notícia de que o recorrido é primo de um ex-presidente da república e de que pretenderia 
candidatar-se a um cargo eletivo em hipótese alguma poderia caracterizar situação justificadora 
de reparação por dano moral. De resto, cabe lembrar que o texto jornalístico em questão resultou 
em denúncia por suposta infração dos artigos 21 e 22 da Lei de Imprensa que foi, entretanto, 
rejeitada em decisão judicial.
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Já na medida cautelar em petição nº 2.702, julgada em 18/09/02, pelo pleno do Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de votos, no caso O GLOBO × GAROTINHO, foi consagrada a prevalência do 
direito à privacidade sobre o direito à informação, sendo interessante saber das origens do julgado e 
do posicionamento de cada ministro no caso.

A Juíza da 1ª Vara Cível Central da Capital do Rio de Janeiro deferiu em favor de Anthony 
Garotinho liminar para que a empresa de comunicação O Globo não veiculasse conversa telefônica do 
político. A decisão foi agravada e o Egrégio Tribunal de Justiça Fluminense, por maioria de votos dos 
integrantes de sua 18ª Câmara, negou provimento ao recurso, sendo interposto o Recurso Extraordinário 
em exame. Relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, com voto vencedor, acompanhado pelos 
Ministros Gilmar Mendes, Moreira Alves, Sydney Sanches, Celso de Mello, Carlos Velloso, Ilmar 
Galvão, Maurício Corrêa, Nelson Jobim e Ellen Gracie, negando-se a veiculação da gravação. Ainda 
assim, nos pareceu que o voto mais interessante foi o único vencido, lançado pelo Ministro Marco 
Aurélio Mello, valendo a transcrição de alguns de seus trechos:

Se analisarmos os incisos do artigo 5º, veremos que a própria Carta confere ênfase maior ao 
direito-dever de informar. A interpretação desses dispositivos leva-me a concluir que há de 
prevalecer a informação, tal como assegurada no artigo 220 da Constituição Federal.

Não vejo como deixar de pedir licença a Sua Excelência o relator e aos demais integrantes 
da Corte, para divergir. Vislumbro este julgamento como emblemático quanto à liberdade de 
informação jornalística prevista na Carta da República, no que, mediante medidas acauteladoras, 
possíveis interessados na ausência da divulgação de matérias, poderão simplesmente lançar mão 
do Judiciário para que este exerça uma censura no tocante a certo material. O interesse coletivo, 
a meu ver, porque vivemos em uma sociedade aberta, sobrepõe-se ao interesse individual. Não 
posso admitir que alguém – repito – que se coloque como candidato a um cargo de direção, como 
o de Presidente da República, simplesmente receie que alguma coisa venha a público e acabe 
prejudicando a campanha. Ao contrário, o interesse maior está na elucidação, na divulgação – eu 
mesmo, como cidadão-eleitor, estou curioso quanto a essas fitas, em que pese a alguns vazamentos 
já ocorridos pela imprensa – da gravação para que se elimine qualquer dúvida quanto ao perfil 
do candidato. O interesse é do próprio candidato. O interesse, no caso, é do autor da ação que, 
numa medida, numa tutela antecipada, acabou por obstaculizar a divulgação dessas fitas que, 
sob meu ponto de vista, já tarda. Estamos a três semanas das eleições e precisamos conhecer o 
perfil de cada candidato.

Em acórdão muito recente, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez afirmou a prevalência do 
direito de informar sobre o direito à privacidade, constando no r. acórdão que: A questão posta não é de 

inviolabilidade das comunicações e sim da proteção da privacidade e da própria honra, que não constitui direito absoluto, 

devendo ceder em prol do interesse público (HC 87341 – PR – 1ª T. – Rel. Min. Eros Grau – DJU 03.03.2006 – p. 73).

E para finalizar este item, em junho de 2010, a crítica jornalística foi tida como prerrogativa do 
profissional de imprensa, podendo exercê-la com base na Constituição Federal, segundo o Ministro 
Celso de Mello ao relatar o Recurso Extraordinário nº 705630/SC. De acordo com os autos, o trecho 
da notícia que motivou a ação foi o seguinte: “O judiciário catarinense é uma ilha de agilidade. Em 
menos de 12 horas, o desembargador Francisco de Oliveira Filho reintegrou seis vereadores de Barra 
Velha, após votar contra no mesmo processo. Os ex-cassados tratavam direto com o prefeito, ignorando 
a Constituição. A Câmara vai recorrer. O povão apelidou o caso de ‘Anaconda de Santa Catarina’”. 
O autor da ação contra o jornalista responsável foi o desembargador mencionado no trecho. Celso de 
Mello considerou que o conteúdo da reportagem está “longe de evidenciar prática ilícita contra a honra” 
e que ela representa o verdadeiro exercício da liberdade de expressão, lembrando que a Constituição 
assegura o direito de o jornalista exercer o direito de crítica contra qualquer pessoa ou político. Disse, 
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ainda, que, em uma sociedade democrática, “é intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda 
mais quando a crítica revele-se inspirada pelo interesse coletivo e decorra da prática legítima de uma 
liberdade pública”. O ministro disse também que a crítica pode ser plenamente oponível àqueles que 
exercem qualquer atividade de interesse da coletividade geral, já que o interesse social “sobrepõe-se 
a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas”. Celso de Mello deixou claro 
que, quando o objeto da reportagem for uma figura pública, governamental ou não, ainda que a notícia 
contenha observações de caráter irônico ou mordaz e incluir críticas severas, a liberdade “qualifica-se 
como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender”25. 

9. mESmO ASSIm, O dIREITO dE InFORmAR SuCumbIu – O CASO SARnEY × O ESTAdO dE SãO PAuLO

Mesmo diante deste posicionamento, em tese, resguardando o direito de informar frente à 
privacidade, não resta a menor dúvida que o tema em estudo foi diretamente tocado e de forma diversa 
no julgamento da medida cautelar em reclamação nº 9.428 do Supremo Tribunal Federal, no caso que 
ficou mais conhecido por uma das pessoas envolvidas, Fernando José Macieira Sarney. Tratava-se de 
reclamação, com pedido de liminar, proposta pela empresa jornalística S. A. O Estado de São Paulo, 
contra decisão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, nos 
autos do Agravo de Instrumento n° 2009.00.2.010738-6, manteve, com base no poder geral de cautela 
(art. 798 do CPC), decisão liminar do relator original da causa, para a inibição de publicação de dados 
sigilosos sobre Sarney.

“Inconstitucional e “censura prévia” foram as expressões mais repetidas entre representantes 
de instituições ligadas à área de imprensa e de defesa do Estado de Direito, em comentários a respeito 
da decisão judicial contra O Estado de S. Paulo.

A decisão que manteve a proibição do jornal O Estado de S. Paulo de publicar conversas 
interceptadas de Fernando Sarney, filho do presidente do Senado José Sarney, não foi baseada na Lei 
de Imprensa, por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não analisou a reclamação apresentada 
pelo jornal contra a decisão. Esse foi o fundamento central dos Eminentes Ministros Cezar Peluso 
e Dias Toffoli ao extinguir a reclamação apresentada pelo jornal, sem examinar o mérito. Relevante 
anotar que seis ministros votaram por extinguir a ação, mas os ministros Celso de Mello, Ayres Britto 
e Cármen Lúcia entenderam que a reclamação do jornal deveria ser examinada. Mas o fato é que, por 
força de decisão do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, confirmando pronunciamento de primeira 
instância, o jornal O Estado de S. Paulo ficou por longos meses impedido de publicar notícias sobre 
os desdobramentos da Operação Boi Barrica, da Polícia Federal, envolvendo o empresário e filho do 
presidente do Senado, Fernando Sarney.

Dessa sorte, o que se pode dizer é que, no mínimo, deve-se ter cuidado ao se afirmar que, 
quando da examinada colisão entre os direitos constitucionais em tela, prevalece a informação sobre a 
privacidade, em virtude da existência de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais num sentido 
e no outro.

25 STF AI 705 630/SC. Agravo de Instrumento. Rel.: M.n. Celso de Melo. Julgamento em 18/06/2010. Publicação
Dje 142 em 02/08/2010.
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10. COnCLuSãO

A doutrina tenta solucionar o conflito dos direitos fundamentais à informação e à privacidade 
propondo certa harmonização entre eles, respeitando-se no caso concreto a máxima efetivação e a 
mínima restrição possível de cada um deles. Com o máximo respeito, contudo, discordamos, entendendo 
que não é possível tal harmonização em muitas das lides colocadas para julgamento, diante da absoluta 
incompatibilidade entre os direitos fundamentais antagônicos, sobretudo em se tratando do choque 
entre o direito à privacidade e do direito à informação.

A jurisprudência vacila no enfrentamento do tema, e nem a cúpula da justiça nacional tem 
posicionamento fechado sobre a prevalência do direito à privacidade ou do direito à informação, 
conforme noticia o Eminente Ministro Sepúlveda Pertence no seu relatório do citado caso 
O GLOBO × GAROTINHO: A respeito da polêmica assim vislumbrada – que reflete a viva 
dissensão no direito comparado, tanto na doutrina, quanto nos tribunais constitucionais – ainda 
não se pode divisar, no Brasil, uma orientação firme do Supremo Tribunal.
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O dIREITO à SAÚdE nA ORdEm JuRÍdICA bRASILEIRA:  
dA PREVISãO nORmATIVA à REALIZAçãO PRÁTICA1

haradJa leite torrenS2, 

Fabia gondin3 e 
Jailton Silva rodrigueS4

RESumO:
O direito à saúde na ordem constitucional brasileira é analisado como fundamento, direito e diretriz 
para realização da promessa constitucional e cotejado às políticas públicas desenvolvidas no Brasil na 
área da saúde com o propósito de discutir a saúde enquanto direito e abordar os obstáculos à efetivação 
do direito à saúde na ordem social brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional; Dignidade; Direito à saúde; Política Pública; Eficácia; 
Sociedade Brasileira.

AbSTRACT:
The right to health in Brazilian constitutional order is analyzed as foundation, law and public police 
in order to implementate the constitutional promise, likewise it is also compared to Brazil’s public 
policies in health in order to discuss health as a right and addresses the obstacles to effective the right 
to health in Brazilian social order. 
KEYWORdS: Constitutional Law; Dignity; Right to Health; Public Policy; Effectiveness; Brazilian 
Society. 

1. POLÍTICAS PÚbLICAS nA ÁREA dA SAÚdE nO bRASIL

O relato histórico mostra que as políticas públicas sanitárias foram iniciadas no Brasil em 
meados do século XIX, com a chegada da Corte portuguesa e com a criação da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro. Na época, as ações sanitárias eram voltadas para o controle da Lepra e 
da Peste, e o controle era realizado com maior intensidade nos portos e nas ruas.

No período entre 1870 e 1930, através da efetiva participação das autoridades e da força policial, 
houve a inserção de um novo modelo de ação sanitária, que era baseado em campanhas. Este modelo 
alcançou muito sucesso, tendo inclusive colaborado na erradicação da febre amarela na cidade do Rio 
de Janeiro.

Na década de 30 ocorreu a estruturação básica do sistema público de saúde, quando houve a 
implantação de ações públicas curativas no setor público, até então, presentes apenas no setor privado. 
Naquele momento foram criados os IAP’s – Instituto de Aposentadoria e Pensão, limitados a oferecer 
cobertura às categorias profissionais institucionalizadas. Daquela forma, a saúde pública no Brasil 
beneficiava somente trabalhadores que contribuíam com a previdência.

Os IAP’s, logo depois, se unificaram, resultando na criação do INPS – Instituto Nacional de 
Previdência Social – que iria conceber cobertura a todos os trabalhadores urbanos portadores de Carteira 
Profissional com vínculo empregatício. Este sistema baseava-se, majoritariamente, na ação curativa, 
não possuindo capacidade de solucionar as endemias presentes na época.
1 Este artigo é extrato parcial da pesquisa realizada sobre “A análise do discurso midiático referente ao direito à 

saúde”, desenvolvida através do Projeto de Pesquisa Jurídica da Faculdade Farias Brito durante o ano de 2009. 
A primeira parte, compreendendo o estudo sobre a previsão normativa e as decisões judiciais, compõe o presente 
artigo; a segunda parte aborda a repercussão de tais decisões em matérias jornalísticas e compõe artigo produzido 
com os alunos Ingrid Costa e Ramon Coelho.

2 Mestra em Direito pela UFC, Doutoranda em Direito pela PUC/SP, Coordenadora do Núcleo de Pesquisa Jurídica 
da Faculdade Farias Brito. E-mail: haradja@gmail.com. 

3 Graduação em Direito pela Faculdade Farias Brito – Fortaleza/CE, aluno-pesquisador no ano de 2009, vinculada ao 
Projeto de Pesquisa Institucional, sob orientação da Prof.ª Haradja Torrens. E-mail: jailtonsr@hotmail.com.

4 Graduação em Direito pela Faculdade Farias Brito – Fortaleza/CE, aluna-pesquisadora no ano de 2009, vinculado 
ao Projeto de Pesquisa Institucional, sob orientação da Prof.ª Haradja Torrens. E-mail: fabiagondim@gmail.com. 
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Na primeira metade do século XX grande parte da população brasileira ainda não tinha acesso 
à saúde, entretanto, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, reconheceu o direito à saúde 
em escala internacional, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enquanto no Brasil 
a saúde pública era assistencial, curativa e, principalmente, privada, a população ainda carecia de uma 
política universal de atendimento, pois o Estado deixou uma grande parcela da sociedade sem acesso 
à saúde. 

O chamado movimento pela “Reforma Sanitária” teve seu ápice no ano de 1986, na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, tendo as suas principais resoluções confirmadas na Constituição 
Federal de 1988, que renovou o conceito de direito à saúde, conforme se denota do texto explícito do 
relatório final daquela Conferência:

Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de 
acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação 
de saúde, em todos os níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao 
desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. 

Destarte, a sociedade brasileira apenas obteve a consagração do direito universal à saúde no 
ano de 1988, através da positivação na Constituição Federal, contudo, a efetiva prestação da tutela da 
saúde vem sendo objeto de sucessivas batalhas sociais e judiciais. 

2. O dIREITO à SAÚdE nA ORdEm COnSTITuCIOnAL bRASILEIRA: FundAmEnTO, dIREITO E 
dIRETRIZ

Os direitos fundamentais de um povo guardam estreita consonância com o processo histórico 
de afirmação de direitos do homem, reeditando-os e consagrando-os na perspectiva nacional.  Essa 
positivação na ordem constitucional cumpre uma dúplice função: erigir o arcabouço normativo do 
Estado sob o prisma da previsão jurídica e concretizar-se na ordem social vivenciada por aquele povo 
sob a promessa da eficácia normativa.

Notadamente, aspecto fundamental da ordem social brasileira é o extremo abismo que separa 
cidadãos em relação ao acesso às necessidades humanas básicas e à fruição dos direitos fundamentais, 
dentre os quais o direito à saúde. 

Tão abissal é a condição brasileira que o cotejo de dados socioeconômicos coloca o Brasil em 
um dos patamares mais altos de desigualdade social. Esta distorção aparece quando se constata que o 
grupo dos 20% mais pobres se beneficia de 2% do total da renda brasileira, enquanto o grupo de apenas 
1% (mais rico da sociedade) concentra uma parcela da renda superior aos 50%. Ademais, a tributação 
indireta no Brasil, aquela que incide indiscriminadamente sobre bens e serviços, é muito superior 
à tributação sobre renda e propriedade, o que mantém a distorção social e evita o desenvolvimento 
socioeconômico. 

A ordem normativa buscou mitigar disparidades sociais a partir da consagração do direito à 
saúde por previsão explícita e implícita, inserindo previsões sobre a incolumidade do indivíduo em 
diversos trechos da Constituição Federal, o que trouxe ao mesmo direito nuances de fundamento do 
Estado, direito fundamental e política pública.
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Primeiramente, a ordem jurídica brasileira eleva o direito à saúde como fundamento constitucional 
do Estado em decorrência da consagração da “dignidade da pessoa humana” como fundamento do 
Estado Brasileiro na forma do artigo 1º, III:

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:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana.

Descolado do contexto social, pode-se obtemperar que houve demasia na previsão e repetição 
no texto constitucional, contudo, são os fatos econômicos, históricos e sociais que revelam que a 
consagração foi na realidade tardia, assim, merece destaque a reflexão do professor José Afonso da 
Silva (2002, p. 307):

É espantoso um bem extraordinariamente relevante à vida humana só agora ser elevado 
à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo princípio de 
que o direito igual à vida de todos os seres humanos signfica também que, nos casos de 
doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual 
da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter 
muito valor sua consignação em normas constitucionais

Logo à frente, sob a rubrica dos Direitos Fundamentais, a Constituição assinala o direito à vida. 
É como de decorrência deontológica do direito à vida que igualmente se compreende a saúde como 
direito fundamental no trecho abaixo:

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (...)

A seguir, o direito à saúde está consagrado explicitamente como categoria de direito social, 
que a Teoria dos Direitos Fundamentais o classifica sob o rol daqueles direitos fundamentais que se 
revestem de uma obrigação de fazer do Estado; portanto não são apenas direitos oponíveis ao Estado 
para que abstenha-se de determinadas condutas e passe a proibir práticas indesejadas, eles são direitos 
passíveis de exigibilidade perante o Estado, posto que podem ser exigidos, demandados e pleiteados 
administrativa e judicialmente, para que encontrem eficácia na ordem fática:

Art. 6º – São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Outrossim, a Lei nº 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, traz ressonância dos direitos constitucionais 
denotando a obrigatoriedade do Estado em prover condições de disponibilidade do direito à saúde à 
sociedade:  

Art. 2º – A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

É preciso, contudo, entender no que consiste a saúde, individual e coletivamente. O termo saúde, 
segundo Aurélio Ferreira (2004, p. 649) é conceituado como “estado daquele cujas funções orgânicas, 
físicas e mentais se acham em situação normal”. Já no Dicionário de termos técnicos de medicina e 
saúde, organizado por Luís Rey (1999, p. 687), a saúde é abordada sob diferente conceito:  
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Saúde é uma condição em que um indivíduo ou grupo de indivíduos é capaz de realizar 
suas aspirações, satisfazer suas necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente. A saúde 
é um recurso para a vida diária, e não um objetivo de vida; é um conceito positivo, 
enfatizando recursos sociais e pessoais, tanto quanto as aptidões físicas. É um estado 
caracterizado pela integridade anatômica, fisiológica e psicológica; pela capacidade de 
desempenhar pessoalmente funções familiares, profissionais e sociais; pela habilidade 
para tratar com tensões físicas, biológicas, psicológicas ou sociais com um sentimento 
de bem-estar e livre do risco de doença ou morte extemporânea. É um estado de 
equilíbrio entre os seres humanos e o meio físico, biológico e social, compatível com 
plena atividade funcional.

 A saúde não se restringe ao bem-estar físico, este é apenas um dos aspectos que compõe a saúde 
da sociedade. É neste sentido que a conceituação é largamente adotada pela Organização Mundial de 
Saúde. Nesses termos, para corroborar, a lição Pilau Sobrinho (2003, p. 101):

No intuito de conceituar saúde, deve-se aludir ao Preâmbulo da Organização Mundial 
da Saúde (1948), que a define: “Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e 
não apenas a ausência de doenças ou outros agravos”. Verifica-se que deve existir uma 
qualidade para o equilíbrio interno do homem com o meio ambiente. Essa definição da 
OMS também integra um conceito positivo e outro negativo: o primeiro trata da promoção 
do bem-estar e o segundo, da ausência de enfermidade.

Percebe-se que a saúde é um conjunto de fatores que constroem o equilíbrio físico, mental, 
emocional e espiritual. Tais fatores coexistem tanto sob o prisma individual, da saúde do ser humano, 
como coletivamente, quando vislumbrada a saúde de uma comunidade, posto que os gravames opostos 
à saúde repercutem para toda a sociedade ante o intenso contato físico e interação emocional a que 
estão sujeitos os membros de uma sociedade na contemporaneidade. Assim, uma questão de saúde, 
embora revestida de aparente individualidade, pode atingir imensa massa social em poucos dias ou 
horas, tais como as recentes epidemias de meningite, dengue e gripe H1N15 que assolaram a sociedade 
brasileira nos últimos anos. 

Assim, quando a Constituição Federal passa a delinear a Ordem Social, ela traz sessão específica 
sobre o direito à saúde, compreendendo a saúde como tarefa do Estado, portanto o direito à saúde 
se traduz em uma política pública ou diretriz a ser implantada a partir da tríplice concepção estatal – 
Executivo, Legislativo e Judiciário, vinculando administrador, julgador e legislador à tarefa de trazer 
eficácia ao direito à saúde: 

Art. 196 – 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.

Vale ressaltar que da previsão do direito à saúde decorrem duas ações distintas a serem 
consideradas, ou seja, no âmbito da relação indivíduo-Estado, o Estado está duplamente obrigado a 
realizar a promessa constitucional, por proibição e por ação, assim como observam os autores Canotilho 
e Moreira (1984, p. 342):

5 Ilustrativamente, entre 25 de abril e 12 de setembro de 2009, foram registrados pelo Ministério da Saúde 10.401 
casos graves com confirmação laboratorial de gripe, sendo 9.249 (88,9%) positivos para o vírus H1N1. O número de 
mortes em consequência do vírus Influenza A (H1N1) até o dia 12 de setembro foi de 899. As mortes ocorreram em: 
São Paulo (327), Paraná (222), Rio Grande do Sul (148), Rio de Janeiro (84), Santa Catarina (48), Minas Gerais (24), 
Goiás (20), Minas Gerais (24), Mato Grosso do Sul (7), Amazonas (2), Roraima (2), Pará (2), Paraíba (2), Espírito 
Santo (2), Mato Grosso (2), Distrito Federal (2), Rondônia (1), Acre (1), Rio Grande do Norte (1), Pernambuco (1) e 
Bahia (1). Das vítimas fatais, 91 eram mulheres grávidas. Dados do Ministério da Saúde.
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(...) uma de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) 
que se abstenham  de qualquer acto que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, 
que significa o direito às medidas e prestações estaduais visando a prevenção das doenças 
e o tratamento delas. 

3. A EFETIVAçãO dO dIREITO à SAÚdE nO ORdEnAmEnTO JuRÍdICO bRASILEIRO 

São inúmeros os conflitos suscitados perante os tribunais brasileiros versando sobre o pleito 
do acesso à saúde e aos direitos que lhes são imediatamente decorrentes, tais como a dignidade e a 
vida. São ações que propugnam por remédios e tratamentos diante do sistema público de saúde, ou, 
ainda, por regulação de contratos firmados no âmbito das relações privadas com seguradoras de saúde.

Debruçando-se sobre a problemática da eficácia das normas constitucionais, especialmente as 
consagradoras de direitos fundamentais, BARROSO (1996, p. 82) disserta:

Da eficácia jurídica cuidou, superiormente, José Afonso da Silva, para concluir que 
todas as normas constitucionais a possuem e são aplicáveis nos limites objetivos de seu 
teor normativo. Lastreando-se na lição de Rui Barbosa assentou que não há, em uma 
Constituição, cláusula a que se deva atribuir meramente o valor moral de conselhos, 
avisos ou lições. Todos têm a força imperativa de regras, ditadas pela soberania nacional 
ou popular aos seus órgãos.
[...]
A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua 
função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais 
e simboliza a aproximação íntima quanto possível, entre dever-ser e o ser da realidade 
social.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal  já se pronunciou pelo dever do Estado de oferecer 
à sociedade a efetiva fruição de políticas públicas na área da saúde, tal como se verifica em acórdão 
de relatoria do Min. Celso de Mello:

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica da República 
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade 
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e 
implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o 
acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter programático 
da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes 
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
Brasileiro – não pode converter-se em promessa institucional inconsequente, sob pena 
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto 
de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
(RE 267.612 – RS, DJU 23/08/2000, Rel. Min. Celso de Mello).

Percebe-se, então, que o direito à saúde é tanto um direito quanto um dever. É um direito do 
indivíduo, da sociedade e um dever do Estado. O Poder Executivo tem o dever de implementar as 
políticas públicas para garantir o efetivo direito à saúde da sociedade. O Poder Legislativo tem o dever 
de editar leis que implementem eficácia à saúde pública, oferecendo tratamento digno aos indivíduos 
e zelando pela vida e dignidade da sociedade brasileira. Na mesma linha, é dever do Poder Judiciário 
dar eficácia ao direito fundamental através de decisões judiciais que obriguem à administração pública 
a perseguir e realizar tal finalidade. Assim, o direito à saúde pode ser compreendido como direito 
propriamente dito bem como pode (e deve) ser entendido como uma diretriz ou como política pública.
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A política pública deve ser elaborada para que haja a proteção dos direitos fundamentais de 
primeira, segunda, terceira e quarta dimensões. Os direitos de segunda dimensão (ou direitos sociais) 
são aqueles direitos dos cidadãos à assistência à saúde, à educação, ao trabalho, que devem ser providos 
pelo Estado, devendo ser, portanto, objeto de prestações positivas do Estado de forma gratuita. 

Afirma Paulo Bonavides (2008, p. 546) que os direitos sociais correspondem à segunda geração 
de direitos, portanto, direitos aquilatados a partir do século XX, com o apogeu do Estado social: 

Dominam o século XX do mesmo modo como os direitos da primeira geração dominaram 
o século passado. São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos 
coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo ds distintas formas de 
Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do 
século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não podem se separar, 
pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula. 

Preocupam-se, os direitos sociais, com a igualdade dentre indivíduos de uma mesma sociedade, 
conforme José Afonso da Silva (1989, p. 253) ensina:

Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais 
do homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar 
a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se consexionam 
com o direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais 
na medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade 
real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo 
da liberdade. 

Entretanto, é necessário ressaltar que a aludida prestação deve ser realizada de forma restringida, 
buscando atender aos bens e serviços necessários à sobrevivência ou mínimo essencial, tendo em vista 
que ao Estado não incumbe o fornecimento de bens e de serviços em grau máximo. Essa forma de atuação 
estatal de prestação à sociedade em relação ao necessário é denominada na doutrina contemporânea 
como o mínimo existencial.  

Incumbe ativar a importância da concepção individual da democracia como proclama Paulo 
Bonavides (2008, p. 546):

Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante quanto salvaguardar 
o indivíduo, conforme ocorreria na concepção clássica dos direitos da liberdade, era 
proteger a instituição, uma realidade social muito mais rica e aberta à participação criativa 
e à valoração da personalidade que o quadro tradicional da solidão individualista, onde 
se formara o culto liberal do homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores 
existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em toda a plenitude.  

O mínimo existencial é um direito e ainda um princípio, de positivação implícita na Constituição 
Federal de 1988, denotado quando a Carta Magna elenca seu rol de objetivos, no artigo 3˚, III:  
“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) III - erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (...)”.

É de suma relevância saber que há dispositivos internacionais que explicam com maior clareza 
a abrangência e finalidade do mínimo existencial, dentre os quais destaca-se o artigo 29 da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, de 1948: “Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente 
para assegurar a sua saúde, o seu bem-estar e o de sua família, especialmente para a alimentação, o 
vestuário, a moradia, a assistência médica e para os serviços sociais necessários”.
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Portanto, inicialmente, caberia ao Poder Executivo, com esteio nos parâmetros do Poder 
Legislativo através do orçamento público, a prestação de determinados bens e serviços aos cidadãos, 
traçando dentre o rol de prioridades aquelas que realmente são relevantes, tendo como base a necessidade 
social.  Assim, ao Estado incumbiria apenas prestar os bens e serviços necessários ao mínimo existencial 
conforme constam no quadro das necessidades públicas, observando os recursos públicos geridos pelo 
Poder Público através dos Orçamentos Públicos. O orçamento público seria então o meio pelo qual 
o Poder Legislativo autoriza, por tempo determinado, ao Poder Executivo a aplicação dos recursos 
públicos para que os serviços públicos funcionem no intuito de garantir o mínimo existencial. 

Contudo, devido à escassez dos recursos públicos, essas aplicações são priorizadas, são limitadas. 
Assim, em primeiro lugar, os recursos devem satisfazer os fins essenciais traçados na Constituição, 
buscando garantir, primordialmente, os direitos humanos, na expressão de direitos fundamentais. Em 
segundo plano os recursos públicos visam satisfazer os fins remanescentes que oscilam conforme as 
políticas públicas, conforme o governo, estes submetidos à reserva do possível. Portanto, os orçamentos 
devem observar e incluir nas previsões das receitas e das despesas os recursos possíveis, suficientes, 
capazes de atender, de suprir as prestações necessárias ao mínimo existencial.

É de extrema relevância observar que a competência para a elaboração dos orçamentos públicos 
não é prerrogativa absoluta do Poder Executivo, pois o Poder Judiciário, muitas vezes, necessita 
intervir para que seja garantido o mínimo existencial aos cidadãos. É comum a existência de demandas 
judiciais pendendo pela eficácia de direitos sociais. Nesses casos, vislumbrada a inércia administrativa, 
é possível que o Estado-Juiz determine ao Estado-Administrador o cumprimento imediato de uma 
prestação material para oferecer à sociedade a fruição de um direito fundamental.

É neste contexto que se vislumbra o descumprimento da Constituição Federal pelo Poder 
Executivo, pois quando o administrador não está realizando as políticas públicas delineadas 
normativamente, significa que também não está dando aplicabilidade aos direitos fudamentais, portanto, 
não está cumprindo as normas constitucionais. Assim, quando o Poder Judiciário é invocado a se 
pronunciar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais garantidoras de direitos fundamentais, 
pode-se obtemperar flagrante descumprimento da Constituição Federal ante a inobservância do  mínimo 
existencial à efetiva fruição do direito.  

A obrigação é solidária às três esferas do Poder: Executivo, Legislativo e Judiciário, assim 
como obriga União, Estado e Município, como se verifica na jurisprudência afirmada no Superior 
Tribunal de Justiça AgRg no Agravo de Instrumento Nº 907.820 – SC, sob relatoria do Min. Mauro 
Campbell Marques: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE 
REMÉDIO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. Conforme orientação firmada na QO no REsp 1.002.932/SP, a Primeira Seção 
do Superior Tribunal de Justiça não precisa paralisar a análise de matéria que vem 
sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. 2. É pacífica 
a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de 
declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de 
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal 
Federal. Precedentes. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
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consolidou-se no sentido de que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo 
que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo 
passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 
desprovidas de recursos financeiros” (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 
Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 4. Agravo regimental não provido. 
...................................................................
PACIENTE COM HIV/AIDS PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS 
DIREITO À VIDA E À SAÚDE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS 
DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) 
PRECEDENTES (STF) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À 
SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIáVEL 
DO DIREITO À VIDA
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República 
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade 
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular 
e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 
cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário 
à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde além de qualificar-se 
como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional 
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 
sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar se indiferente 
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, 
em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não 
pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.  O caráter programático 
da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes 
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena 
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um 
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental do Estado. Distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de 
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) 
e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à 
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não 
ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
(RE-AgR 271286/RS, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, pub. DJ 
24/11/2000, p. 101, votação unânime e precedentes).

Ademais, o descumprimento de decisões que buscaram efetivar políticas públicas de acesso 
à saúde já ensejaram até mesmo o bloqueio de verbas públicas de modo a clamar pelo cumprimento 
prioritário deste direito que é corolário do direito à vida tal como se deu no REsp 900.487/RS, de 
Relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 13/02/2007: 

RECURSO ESPECIAL - FAZENDA PÚBLICA - FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS - CRIANÇA - LEITE ESPECIAL COM PRESCRIÇÃO 
MÉDICA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - CABIMENTO - ART. 461,  
§ 5º DO CPC - PRECEDENTES. 
1. Preliminarmente, o recurso especial deve ser conhecido pela alínea “a”, uma vez 
que a matéria federal restou prequestionada. O mesmo não ocorre com a alínea “c”, 
pois o recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, bem como não apresentou, 
adequadamente, o dissídio jurisprudencial. 2. A hipótese dos autos cuida da possibilidade 
de bloqueio de verbas públicas do Estado do Rio Grande do Sul pelo não cumprimento 
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da obrigação de fornecer medicamentos à criança que necessita de leite especial, 
por prescrição médica. 3. A negativa de fornecimento de um medicamento de uso 
imprescindível ou, no caso, de leite especial de que a criança necessita, cuja ausência 
gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição Federal, 
pois vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 
4. A decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito 
administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, 
mas de verdadeira observância da legalidade. 5. O bloqueio da conta bancária da 
Fazenda Pública possui características semelhantes ao sequestro e encontra respaldo 
no art. 461, § 5º, do CPC, pois trata-se não de norma taxativa, mas exemplificativa, 
autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a determinar as medidas 
assecuratórias para o cumprimento da tutela específica. Precedentes da Primeira Seção. 
Recurso especial conhecido em parte e improvido. 

4. COnSIdERAçõES FInAIS

Quando a sociedade chega aos tribunais pleiteando usufruir de uma política pública na área da 
saúde, o pedido se reveste da busca pela plena aplicabilidade do direito à vida, à dignidade e à saúde. 
Negá-lo implica no descumprimento dos preceitos constitucionais por omissão. 

A proteção à saúde em todas as suas instâncias, do tratamento médico à distribuição gratuita 
de medicamentos, já foi consolidada como obrigação estatal perante a jurisprudência dos tribunais 
superiores desde a paradigmática decisão que determinou a disponibilidade de tratamento e distribuição 
de remédios na rede pública aos portadores de HIV. Não obstante, o judiciário foi mais longe, e, diante 
do descumprimento de decisões daquele jaez, determinou o bloqueio de verbas públicas enquanto 
restasse descumprida a decisão que determinou fornecimento de leite especial à criança.

Há que se compreender que o acesso público, universal e igualitário à saúde repercute diretamente 
no usufruir da dignidade individual, na paz a ser vivenciada coletivamente e, principalmente, no 
cumprimento da ordem jurídica constitucional que consagrou a República Federativa do Brasil como 
Estado Democrático de Direito, que pretende constituir uma sociedade livre, justa e solidária na fórmula 
do artigo terceiro da Constituição Federal. 
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EFETIVIdAdE COnSTITuCIOnAL E APLICAbILIdAdE dA LEI 12.305, dE 02 dE 
AgOSTO dE 2010

Paula tonani1 

RESumO:

Trata este artigo de estudo sobre a aplicação da Lei nº 12305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos no gerenciamento dos resíduos perigosos diante dos instrumentos econômicos aplicáveis. 
A conquista da efetividade constitucional na reparação do dano decorrente da má destinação de resíduos 
sólidos, com a necessidade de prevenção em suas amplas formas. Nesse contexto, o artigo aborda a 
necessidade de prevenção e controle ambiental, como forma de atender a direito fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: Eficácia; Efetividade; Proteção Constitucional; Dano; Meio Ambiente; Resíduo 
Sólido; Reparação; Desenvolvimento Sustentável; Poluição.

AbSTRACT:

This is an article to study the implementation of Law 12.305/2010, which established the National 
Policy on Solid Waste, including providing on its principles, objectives and instruments in the 
management of hazardous waste in the face of economic instruments applied. The conquest of 
constitutional effectiveness in repairing the damage caused by poor disposal of solid waste, with the 
need for prevention in its broad ways. In this context, the article discusses the need for prevention and 
environmental control as a way to address fundamental right.

KEYWORdS: Efficacy; Effectiveness; Constitutional Protection; Damage; Environment; Solid Waste; 
Repair; Development; Pollution.

1. InTROduçãO

O fenômeno de urbanização mundial, especialmente o acelerado processo de industrialização, 
ocorrido no Brasil nos anos de 1950 e 1960 implicou o crescimento desordenado dos grandes centros 
urbanos, aumentando a produção e a toxicidade dos resíduos sólidos.

Com o advento da Revolução Industrial, quando as populações migravam para as cidades, em 
busca de melhores condições de vida, diversas alterações de comportamento humano foram notadas, bem 
como o ser humano passou a assistir a uma modificação drástica na disposição dos recursos naturais.

A propósito da produção de resíduos sólidos, por exemplo, quando as concentrações 
populacionais eram menores, o lixo era simplesmente enterrado, controlando os vetores e fertilizando 
o solo. O homem, vivendo nos grandes centros, passou a utilizar, em maior quantidade, embalagens e 
eletroeletrônicos; detectando-se não somente o aumento da quantidade de lixo produzido, mas, também, 
um incremento da sua toxicidade.

1 Doutoranda em Direito pela PUC-SP, Mestra em Direito pela PUC-SP, formada pela Pontifícia Universidade Católica 
em 1994, professora universitária, sócia do escritório Tonani, Matteis de Arruda Advocacia desde 1997.



DIáLOGO JURÍDICO

76 Paula Tonani 

A título ilustrativo, a Oficina Pan-Americana de La-Salud/OMS, Zepeda, 1195, dados de 1990, 
estimou a produção de resíduos sólidos por pessoa em alguns países e cidades, a saber: (i) Canadá – 
média de 1.900 gramas por habitante/dia; (ii) Estados Unidos – média de 1.500 gramas por habitante/
dia; (iii) Holanda – média de 1.300 gramas por habitante/dia; (iv) Suíça – média de 1.200 gramas 
por habitante/dia; (v) Japão – média de 1.000 gramas por habitante/dia; (vi) Europa – média de 900 
gramas por habitante/dia; (vii) Índia – média de 400 gramas por habitante/dia; (viii) México – média 
de 900 gramas por habitante/dia; (ix) Rio de Janeiro – média de 900 gramas por habitante/dia; (x) 
Buenos Aires – média de 800 gramas por habitante dia; (xi) Santiago do Chile – média de 800 gramas 
por habitante/dia; (xii) São Salvador – média de 680 gramas por habitante/dia; (xiii) Lima – média 
de 500 gramas por habitante/dia.

A disposição ilegal e irresponsável de todo esse lixo, na grande maioria composto por resíduos 
domésticos, gera a proliferação de animais, como roedores, baratas, moscas, responsáveis por diversas 
doenças. 2

Nesse sentido que a coleta regular, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos – 
atividades tipicamente estatais – tornaram-se essenciais, inclusive sob pena de se negar vigência ao 
desenvolvimento sustentável.

A Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro de 3 a 14.06.1992,3 trouxe à baila todas as questões acima abordadas, consagrando vinte e sete 
princípios para cooperação entre os Estados, visando ao desenvolvimento sustentável.

Com relação ao tão almejado desenvolvimento sustentável, “as principais contribuições dessa 
teoria podem ser sintetizadas nas seguintes postulações: a) a ética da  solidariedade diacrônica; b) os 
limites da capacidade de suporte do planeta; c) a questão da irreversibilidade das ações; d) a necessidade 
de desenvolvimento; e) a importância da Contabilidade Ambiental como instrumento para introduzir o 
valor do meio ambiente e o consumo do capital natural como fator integrante das medições do produto 
das nações”.4

O vocábulo “desenvolvimento” tem o sentido de crescimento, adiantamento, aumento, progresso, 
expansão – que pode ser econômica, tecnológica, intelectual, dentre outras. Já o vocábulo “sustentável” 
tem o sentido de conservar, manter, impedir, equilibrar. 

Assim, a educação ambiental é um dos meios mais eficazes para prevenir a quantidade excessiva 
de lixo produzida nos grandes centros, bem como para conscientizar a população sobre a necessidade 
de destinação regular, ou seja, que polua menos.

Mas não é a única forma. Diversos ramos da ciência têm se dedicado ao estudo da viabilidade do 
desenvolvimento sustável acima referido, e um dos ramos da ciência é a biologia sintética, por exemplo.

2 “A Organização Mundial de Saúde estima que a prática de lançamento de lixo em aterros mal controlados ou em 
lixões é responsável por 90% das moscas e 60% dos ratos nos centros urbanos” (PEREIRA NETO, João Tinoco. 
Ob. Cit).

3 A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento aprimorou os princípios e ditames da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 16.06.1972.

4 CALDERONI, Sabetai. Os bilhões perdidos do lixo. São Paulo: Humanitas, 1988, p. 58. 
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Inaugurada há pouco tempo por cientistas americanos, a era da biologia sintética tem despertado 
grande interesse na comunidade científica, em suas diversas áreas, e não poderia ser diferente na esfera 
do direito. Tudo isso se deve à criação do embrião da vida artificial.

O impacto da criação da vida artificial para as gerações futuras ainda não foi mensurado com 
exatidão, no entanto, a possibilidade da “criação” de seres humanos melhores, de um mundo sem guerras, 
sem conflitos de interesses, nunca foi uma utopia abandonada pelo estudo da comunidade científica.

Com efeito, o cientista Craig Venter5 criou uma célula com DNA sintético em sete etapas: 
(i) partindo de uma bactéria já existente na natureza, os cientistas escanearam seu DNA e (ii) 
quebraram-no em diversos pedaços pequenos através da adição de enzimas; (iii) com os pedaços 
fracionados, foi possível estabelecer uma sequência digitalizada;  (iv) essa sequência  foi editada 
em computador, reescrevendo-se  alguns de seus trechos, inclusive com a adição de novas “letras 
genéticas”; (v) esse código digital foi transformado em molécula novamente através da adição de 
algumas substâncias químicas que compõem o próprio DNA; (vi) o produto dessa transformação 
em moléculas foi inserido em um fungo por processo repetido por diversas vezes; (vii) finalmente o 
cromossomo criado é implantado em uma célula de um ser vivo.

A breve síntese acima referida não tem a finalidade de esgotar o tema da criação da vida 
artificial, tampouco de aprofundar o tema dos riscos inerentes à criação das bactérias sintéticas ou da 
vida artificial, mas de despertar a necessidade do estudo das implicações jurídicas na criação da vida 
artificial, inclusive para o desenvolvimento sustentável acima referido.

A criação da vida artificial, ou mesmo de bactérias sintéticas, pode gerar impacto na produção de 
combustíveis, na cura de doenças, no combate ao aquecimento global e até no extermínio dos resíduos 
sólidos, tema que nos interessa no presente artigo, isso porque esses organismos sintéticos podem ser 
manipulados, por exemplo, para a produção de hidrogênio – um combustível altamente eficiente; ou 
para a criação de micróbios que auxiliem no processo da fotossíntese e, consequentemente, no combate 
ao aquecimento global.

Além disso, a criação da vida artificial pode auxiliar no desenvolvimento em série de uma 
bactéria denominada flavobacterium, capaz de ingerir o plástico denominado náilon. Com isso, a 
biologia sintética é capaz de criar um micro-organismo que possa digerir todos os tipos de plástico. 

Esses organismos sintéticos podem, ainda, atuar de forma negativa e intensificar o conflito de 
interesses entre os seres humanos, se fossem criados como ferramenta para gerar um acidente biológico 
ou em guerras e terrorismo.

A criação de novas formas de vida, de maneira artificial, sem dúvida, pode auxiliar na relação 
do ser humano com a biofesra terrestre, mas também pode trazer riscos fatais a sua própria existência, 
razão pela qual já existem defensores do controle rígido da biologia sintética, inclusive com a criação 
de agências e tratados para regular o tema.

O desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado com a liberação de resíduos 
(sólidos, líquidos e gasosos) inúteis e que poluem o Planeta e as diversas formas que precisam ser 
aperfeiçoadas no seu tratamento.
5  VENTER, Craig. Uma Vida Decodificada. Campus, 2007.
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E mais, além da necessidade de tratamento e destinação regular dos resíduos sólidos, é importante 
desestimular o consumo daqueles que, mesmo tratados, poluem.

Essa breve introdução tem a função de demonstrar que as formas tradicionais de tratamento 
de resíduos já não atendem as diretrizes de um desenvolvimento sustentável, principalmente após o 
advento de todas as evoluções decorrentes da Revolução Industrial.

Igualmente, a implementação de novas formas de “tratamento” dos resíduos, como por exemplo, 
através da biologia sintética, ainda demanda alguma evolução científica e aprimoramento da legislação.

Nesse contexto foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando a Lei 9.605/98 
e determinando a aplicação aos resíduos sólidos das Leis nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 
6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

2. dO ObJETO E dA APLICAçãO dA LEI 12.305/2010 COmO dECORRÊnCIA dO dIREITO 
FundAmEnTAL à SAÚdE

Incontestável que, em curto prazo, a melhor e mais barata solução para um desenvolvimento 
sustentável é a conscientização da (i) necessidade de diminuição na produção de resíduos e da (ii) 
correta destinação àquele resíduo que precisa ser produzido de qualquer forma.

No entanto, no Brasil, os resíduos sólidos não tinham recebido a atenção merecida do Poder 
Público, da coletividade e dos indivíduos em geral, uma vez que os efeitos poluentes dos resíduos 
líquidos e gasosos se dispersam com maior facilidade e mais rapidamente que os dos resíduos sólidos, 
portanto, despertando, de forma mais rápida, a atenção da população e das autoridades públicas.

De forma não muito detalhada foram identificados os percentuais dos resíduos sólidos produzidos 
no meio urbano, sendo: 10% de vidros; 30% de papéis e cartões; 10% de metais; 30% de materiais 
orgânicos; 8% de materiais plásticos; e 12% de diversos.6

Ainda a título exemplificativo7, os resíduos sólidos da cidade de São Paulo apresentam a seguinte 
caracterização: domiciliares (67%); serviços de saúde (1%); entulho (27%); e resíduos industriais 
sólidos em aterros sanitários (5%).

2.1 dO HISTÓRICO LEgISLATIVO E dA SuA RECEPçãO PELA LEI 12305/2010

O resíduo sólido estava definido na legislação pela Resolução 5/93 do Conama, como “resíduos 
nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 
de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável 
6 Endereço eletrônico <www.http://7mares.terravista.pt/querqs-av-rsu02.htm>.

7 Segundo Fonte da Prefeitura do Município de São Paulo, que alega serem escassas as áreas adequadas para implantação e destinação final dos 
resíduos sólidos.
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seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível”.

A Resolução 5/1993 do Conama definiu os resíduos sólidos e, posteriormente, a Resolução 23, 
de 12.12.1996, que abordou e classificou os resíduos perigosos.

Pelo seu texto, o resíduo sólido é despejo de material sólido advindo das atividades industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.

Como bem observa Paulo Affonso Leme Machado8, o conceito imputado pela legislação acima 
referida não inclui os materiais sólidos dissolvidos em esgoto doméstico, lama ou qualquer outro que 
possa dissolver ou dispersar em meios líquidos e gasosos, afirmando que “o termo resíduo sólido, 
como o entendemos no Brasil, significa, lixo, refugo e outras descargas de materiais sólidos, incluindo 
os resíduos sólidos de materiais provenientes de operações industriais, comerciais e agrícolas e de 
atividades da comunidade, mas não inclui materiais sólidos ou dissolvidos nos esgotos domésticos 
ou outros significativos poluentes existentes nos recursos hídricos, tais como a lama, resíduos sólidos 
dissolvidos ou suspensos na água, encontrados nos efluentes industriais e materiais dissolvidos nas 
correntes de irrigação ou outros poluentes comuns da água”.

Os resíduos sólidos podem ser classificados ainda em perigosos, ou seja, aqueles que apresentam 
periculosidade quanto à inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, o que 
traz implicações diretas na forma de acondicionamento, coleta, transporte e disposição final.

Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde definiu lixo como “qualquer coisa que seu 
proprietário não quer mais, em um dado lugar, num certo momento e que não possui valor comercial”9.

Assim, historicamente, o lixo foi tratado como algo que não possui valor e, portanto, sujeito a 
descarte, principalmente o resíduo sólido doméstico.

O lixo toma a natureza jurídica de poluente quando causa desequilíbrio ecológico, deixando 
de ser tratado ou destinado como definem as resoluções da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT.

A propósito da natureza jurídica do lixo, tem-se o mesmo como direito difuso, ligado às relações 
de consumo entre o Estado e o cidadão que supostamente não necessita do mesmo.

José Afonso da Silva10 definiu de poluição como “a atividade, o local ou o objeto de que emanem 
elementos (poluentes) que degradem a qualidade do meio ambiente. Não há um modo simples de 
discriminar as fontes de poluição. A maior parte delas é fonte urbana, o que é compreensível porque é 
nas cidades que se encontra a maioria das atividades geradoras de poluição: esgotos, refugos sólidos 
(domésticos, comerciais, industriais), emissões industriais, veículos automotores, hospitais etc.; outras 
não são urbanas: extração de minerais, agrotóxicos”.

8 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 462.

9 O que é lixo?, por Luciana Leite de Miranda, Coleção Primeiros Passos, 1995, p. 18

10 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, cit., p. 133.
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O Decreto 857, de 18.07.1979, enumerou as seguintes fontes de poluição:

“I – extração e tratamento de minerais;
II – atividades industriais;
III – serviços que utilizem processos de cobertura de superfícies metálicas ou não – 
metálicas, bem como de pintura e galvano-técnicas, exceto o de pintura de prédio ou 
similares;
IV – sistemas de tratamento ou de disposição final de resíduos ou materiais sólidos, 
líquidos e gasosos;
V – usinas de concreto e de concreto asfáltico, instaladas transitoriamente para efeito de 
construção civil, serviço de pavimentação de estradas e de obras de arte;
VI – serviços que utilizem combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, executados os de 
transporte de passageiros e cargas;
VII – serviços que utilizem incinerador ou outros dispositivos, para queima de lixo, 
materiais ou resíduos de qualquer natureza;
VIII – serviços de coleta, transporte e disposição final de todos os materiais retidos em 
estações, ou em dispositivos de tratamento de água, esgoto ou de resíduos industriais;
IX – hospitais e casas de saúde, laboratórios radiológicos, laboratórios de análises clínicas 
e estabelecimentos de assistência médico-hospitalar;
X – todo e qualquer loteamento de imóveis, qualquer que seja o fim a que se destine, 
principalmente em áreas de proteção de mananciais”.

A Lei 12.305/2010, por sua vez, em seu Capítulo II, estabeleceu uma série de definições, 
inclusive a de resíduo sólido em seu inciso XVI, prevalecendo em todos os sentidos em relação à 
legislação acima referida.

Dispõe o artigo 3º, da Lei 12.305/2010:

Art. 3º – Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 

II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, 
de quaisquer substâncias ou resíduos; 

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam 
identificáveis ou individualizáveis; 

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 
obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final; 

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição 
ou composição; 

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 
informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das 
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políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos; 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, 
a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 
e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo; 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada; 

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços 
de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, 
sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras; 

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 
de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 
ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 
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XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 
os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 
produtos, nos termos desta Lei; 

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades 
previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007. 

Podemos concluir das definições acima, bem como do texto legal, que os resíduos sólidos são 
fontes de poluição pelo simples fato de existirem, sendo certo que qualquer distúrbio (omissivo ou 
comissivo) na coleta, tratamento e disposição final gera dano, sujeito à reparação.

2.2 dOS PRInCÍPIOS E ObJETIVOS dA POLÍTICA nACIOnAL dOS RESÍduOS SÓLIdOS

Indispensável no estudo da dimensão constitucional da proteção ao meio ambiente, bem como 
da proteção do direito fundamental à saúde, é abordar os princípios e objetivos da Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos.

Para tanto, mister entender as maneiras pelas quais os resíduos podem ser tratados e destinados. 
De fato, o Brasil acolheu princípio constante da Convenção da Basileia (1989), segundo o qual, em 
regra geral, o resíduo deve ser tratado e depositado no local onde foi gerado.

Daí, a exceção é a transferência do resíduo para local onde não tenha sido gerado, razão pela 
qual o Município, para defesa local, pode impedir a entrada de resíduos sólidos estranhos, ainda que 
não sejam perigosos para seu território.

Assim, a União e os Estados não podem impor aos Municípios que aceitem receber e/ou depositar 
lixo ou resíduos produzidos em outros Municípios.

A regra acima, no caso do Brasil, também se aplica a países distintos, sendo certo que o resíduo 
deve ser depositado e tratado no local onde foi gerado, ou seja, no país onde foi gerado.

A esse propósito, dispõe o artigo 19, da Lei 12.305/2010 que: 
O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo 
mínimo: I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação 
e disposição final adotadas; II - identificação de áreas favoráveis para disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do 
art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver; III - identificação 
das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com 
outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos 
locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;  IV - identificação 
dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos 
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as 
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disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS; V - procedimentos operacionais e especificações mínimas 
a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada 
a Lei nº 11.445, de 2007; VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; VII - regras 
para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata 
o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e 
demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; VIII - definição das 
responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas 
do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder 
público; IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação 
e operacionalização; X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; XI - programas e 
ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda, se houver; XII - mecanismos para a criação de fontes de 
negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos; XIII - sistema 
de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei 
nº 11.445, de 2007; XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, 
entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada; XV - descrição das formas e dos limites da participação 
do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto 
no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos; XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no 
âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no 
art. 33; XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa 
de monitoramento; XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência 
do plano plurianual municipal.

De fato, as Resoluções do CONAMA não foram absolutamente invalidadas, devendo ser 
aplicadas naquilo que não conflitarem com a Política Nacional, ora instituída.

A título exemplificativo, o “sistema de tratamento de resíduos sólidos é o conjunto de unidades, 
processos e procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos 
e conduzem à minimização dos riscos à saúde pública do meio ambiente”.11

Ainda a título exemplificativo, “sistema de disposição final de resíduos sólidos é o conjunto 
de unidades, processos e procedimentos que visam ao lançamento de resíduos no solo, garantindo-se 
a proteção da saúde pública e a qualidade do meio ambiente”.12

A correta destinação final dos resíduos sólidos diz respeito ao próprio direito fundamental à 
saúde e à proteção constitucional do meio ambiente.

Essa questão se torna relevante considerando que o volume de resíduo produzido é muito grande 
se comparado ao espaço físico a ele destinado nos grandes centros.

11  Definição contida no artigo 1º, III, da Resolução Conama 005/93.

12  Definição contida no artigo 1º, IV, da Resolução Conama 005/93.
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As formas mais conhecidas de destinação dos resíduos sólidos são:

(i) aterro sanitário, locais escolhidos pelo Poder Público para depósito de resíduos 
sólidos, os quais possuem respiros e drenos para liberação de gases.

(ii) incineração, por intermédio da qual os resíduos são destruídos por via térmica, 
com temperaturas médias de 850 graus Celsius, recuperando-se a energia e 
diminuindo-se o volume. Esse método somente é útil para eliminar resíduos 
combustíveis, não sendo recomendável para vidros e metais.

(iii) compostagem, que se trata de uma das formas de destinar os resíduos sólidos, que 
consiste em transformar o resíduo sólido em composto, ou seja, é método de tratamento 
de resíduos sólidos pela fermentação da matéria orgânica, transformando-os em adubos 
e fertilizantes, denominados compostos.

(iv) reciclagem é o reaproveitamento de determinados materiais, mediante 
reprocessamento e recuperação de detritos para posterior uso na indústria ou 
doméstico.

(v) coleta seletiva é sistema que consiste em recolher separadamente parcela do lixo 
considerada própria para reciclagem, separando-se lixo seco e lixo orgânico nos 
locais de geração, como residências e escritórios.

A propósito do método da incineração, importante destacar a lição de Walter Engracia de 
Oliveira que afirma que a “incineração do lixo em instalações centrais de caráter público é um processo 
sanitariamente adequado, desde que instalem dispositivos que existem ou minimizem os efeitos da 
poluição do ar. O uso de precipitadores eletrostáticos ou de sistema com base em cortinas de água 
constitui o método usual para controle da poluição do ar em incineradores”.13

Diante dos efeitos poluentes do método de incineração, a legislação que trata da instalação 
das usinas é muito rígida, exigindo estudos de impacto ambiental e alvarás das esferas municipais e 
estaduais.

Nesse sentido, confiram-se trechos da ação civil pública questionando os procedimentos para 
instalação de usina de incineração, constante da Revista de Direito Ambiental, nº 05, 2000, a saber:

Ação civil pública – Licitação de serviços de destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares, mediante a construção e operação de usinas de processamento com 
incineração, recuperação de energia e de materiais reaproveitáveis. Ausência de EIA/
Rima – Nulidade. (...) impunha-se às requeridas, antes de dar início às obras, a elaboração 
prévia de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), 
eis que os empreendimentos são potenciais poluidores e causadores de impactos ao meio 
ambiente. Também estavam obrigadas a obter, junto aos órgãos públicos competentes, 
as devidas licenças de instalação e funcionamento das usinas de incineração. Assim, 
como primeiro passo, foram elaborados Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental de ambos os empreendimentos. Todavia, as licenças ambientais foram 
requeridas única e exclusivamente a órgão da Administração Pública municipal, que não 
detém competência exclusiva para tal licenciamento, conforme se verá adiante. (...) Aliás, 
não se pode perder de vista, outrossim, que os incineradores são, sem exceção, prejudiciais 
à saúde humana. Afinal, da incineração de resíduos sólidos resultam substâncias tóxicas, 
como as dioxinas e furanos clorados (bifenipoliclorados e hexaclorobenzenos). Vide a 
este respeito manifesto da organização não governamental internacional Greenpeace, a f. 
Há numerosos estudos sobre os efeitos das dioxinas sobre a saúde humana. O próprio 
Greenpeace, baseado em estudos científicos da agência internacional ambiental EPA, 

13 Resíduos sólidos e poluição ambiental, Revista DAE, nº 101, p. 52, 1975.
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tendo arrolado os incineradores de lixo urbano e hospitalar entre as maiores fontes 
emissoras de dioxinas faz advertência alarmante: 1. As concentrações de dioxinas 
encontradas nos alimentos e organismos da população urbana atingem níveis que, em 
tese, com animais em laboratório, provocam danos ao sistema reprodutivo, sistema de 
desenvolvimento e imunológico. Há documentação científica de que níveis ligeiramente 
mais altos de dioxina, do que os encontrados na população norte-americana, já foram 
capazes de produzir danos à saúde humana. 2.Os fetos e os bebês são grupos que 
sofrem o maior risco com a exposição às dioxinas. (...) As dioxinas também são fortes 
supressoras imunológicas, aumentando a susceptibilidade dos organismos às doenças 
infecciosas. 3. O peso das evidências reunidas indica que as dioxinas produzem câncer 
em seres humanos (f.). (...) Por isso, é evidente que o impacto causado pelas usinas de 
incineração de lixo cuja instalação pretendem as rés é assunto de interesse regional  
(e, portanto, Estadual), e não simplesmente local. (...) São Paulo, 09.11.1996 – Marcelo 
Dawalibi, Promotor de Justiça.

Por sua vez, a crítica feita à compostagem de destinação dos resíduos sólidos é que nem sempre 
são eliminados todos os parasitas constantes dos resíduos domésticos orgânicos, parasitas que infectarão 
os futuros compostos.

Ademais, esse método exige muito espaço para a estocagem do produto da compostagem. 
Assim, para que seja eficaz, este método está associado ao destino dos compostos.

No Brasil, todo o resíduo é separado nas próprias usinas de compostagem. Vidros e papéis 
aluminizados e plastificados são separados por catação ou imã eletromagnético, tendo em vista que 
são prejudiciais ao composto.

A principal vantagem da compostagem não está, pois, na produção do composto, que tem preço 
reduzido, mas na diminuição do espaço necessário para os aterros sanitários, fato que já é problema 
grave em grandes centros de todo o mundo, como é o caso de São Paulo.

Efetivamente, quando se retira a massa orgânica do lixo coletado, reduz-se a quantidade total 
de lixo destinada aos aterros sanitários, prolongando-se, assim, a vida útil desses locais.

Dos métodos brevemente acima colacionados, a reciclagem é uma das formas mais eficazes para 
transformação da energia constante dos resíduos sólidos, para que possam ser utilizados outras vezes, 
inclusive com matéria-prima, ainda que em outro estado (sólido, líquido e gasoso) do originalmente 
encontrado.

A reciclagem também representa uma forma de minimizar a quantidade de resíduo lançado nos 
aterros sanitários, aumentando sua vida útil, e de diminuir os recursos ambientais extraídos pelo homem.

E foi no sentido das formas de tratamento já existentes e praticadas e a necessidade de seu 
aprimoramento referido na Introdução do presente estudo que a Lei 12.305/10 estabeleceu em seu 
artigo 6º, os princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

Art. 6º – São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 
I - a prevenção e a precaução; 
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 
IV - o desenvolvimento sustentável; 
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas 
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e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 
naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do 
planeta; 
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 
demais segmentos da sociedade; 
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 
IX - o respeito às diversidades locais e regionais; 
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; 
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 

De qualquer forma, extrai-se ser essencial para caracterização da dimensão constitucional da 
reparação do dano decorrente da má destinação de resíduos sólidos a necessidade de prevenção em 
suas amplas formas, inclusive através da aplicação dos princípios acima elencados, sob pena de se 
comprometer o desenvolvimento sustentável.

3. dImEnSãO COnSTITuCIOnAL dA PROTEçãO AO mEIO AmbIEnTE

A Constituição Federal elevou à categoria de direito fundamental o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, decorrendo daí o próprio direito à vida e à saúde. A interpretação do ordenamento jurídico 
deve se dar a partir da Constituição Federal, que é formada por normas de grande carga valorativa, 
política e social.

A delegação de poder do povo aos seus representantes, a interpretação constitucional, na hipótese 
de conflito, deve compatibilizar as normas, deve buscar o sentido que melhor atenda às necessidades 
populares, tudo para que se conquiste a plena eficácia do texto.

Para tanto, o conteúdo da Constituição deve ser verdadeiramente buscado, por intermédio 
daquilo que está tanto explícito, como implícito, e tal justifica o caráter mais amplo da interpretação 
constitucional.

Canotilho14 elenca seis regras básicas para a interpretação constitucional, a saber: (i) unidade 
da Constituição, segundo a qual se deve interpretá-la de maneira a evitar contradições entre seus 
mandatos; (ii) efeito integrador, segundo a qual devem ser exaltados quaisquer critérios que privilegiem 
a integração política e social, de forma a reforçar o Estado de Direto; (iii) conformidade funcional, 
segundo a qual a forma organizacional e funcional dada pelo legislador constituinte não pode ser 
alterada; (iv) máxima efetividade ou eficiência, segundo a qual deve ser atribuído à norma, entre seus 
diversos sentidos, aquele que lhe atribua maior eficácia; (v) força normativa, segundo a qual se deve 
escolher a forma interpretativa que atribua à Constituição maior aplicabilidade e permanência: e, por 
fim, (vi) concordância prática, segundo a qual se deve harmonizar os bens jurídicos conflitantes, para 
que não se destruam entre si.

14 In: Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed. Almedina, 1988.
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A interpretação conforme a Constituição prima pela análise do ordenamento jurídico, exaltando 
a norma que seja mais adequada à Constituição.

Dessa forma, ao se encontrar vários significados para determinada lei, deve-se adotar aquele em 
conformidade com a Carta Maior, sob pena de ser extraída do ordenamento jurídico pela declaração 
de inconstitucionalidade.

Esse critério de interpretação é usado na hipótese de existirem vários significados para um mesmo 
comando, necessitando uma decisão sobre qual regra utilizar, para manter o sistema em harmonia.

A “interpretação conforme a Constituição” não poderá ser utilizada na hipótese de contrariedade 
expressa à Carta Magna, quando não é permitida qualquer interpretação.

Assim, o que se busca com a interpretação é a harmonia de todo o sistema, sem que um 
mandamento extermine o outro, mas apenas se sobreponha, dando maior efetividade, aplicabilidade 
e eficácia ao ordenamento, para que seja atendido o verdadeiro anseio popular e se busque a justiça.

A Constituição anterior abordava o meio ambiente de forma discreta e por intermédio do 
vocábulo “ecologia”, principalmente quando se referia às terras agrícolas (artigo 172). A preocupação 
com o desenvolvimento sustentável e um meio ambiente equilibrado tomou maiores proporções após 
a década de 60, especialmente com a Conferência Internacional de Meio Ambiente de Estocolmo, 
realizada em 1972.

Antes do advento da Constituição Federal de 1988, a proteção e educação ambiental eram regidas 
por legislação infraconstitucional, especialmente pela Lei 6.938, de 31.08.1981, que estabeleceu a 
Política e o Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Naquela oportunidade, meio ambiente foi definido no artigo 3º, inciso I, Lei 6.938/1981, como 
“o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite 
e rege a vida em todas as suas formas”.

Já os países de filosofia socialista adotaram anteriormente a preocupação com o meio ambiente, 
consolidando o tema do meio ambiente em suas Constituições. A esse propósito, Marcelo Abelha 
Rodrigues, Instituição de direito ambiental, parte geral, Max Limonad, 2002, p. 44, leciona: “assim, 
destacamos o Chile (artigo 19.8/1972), Panamá (artigos 114 e 117/1972), Iugoslávia (artigo 193/1974), 
Grécia (artigo 24/1975), Portugal (artigo 66/1976, com emenda de 1982), Polônia (artigo 71/1985 com 
emenda de 1976 nos artigos 11 e 12), Argélia (artigo 14/1976), China (artigo 6º/1978), Espanha (artigo 
45/1978), Peru (artigo 123/1980), México (artigo 27/1987), Irã (1979, artigo 50), Tailândia (1978, 
artigo 65), Sri Lanka (1978, artigos 27 e 28), Índia (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1977, artigo 48.A 
y 51.A.g), Cuba (1976, artigo 27), Paraguai (1967, artigo 132)”.

As disposições sobre o meio ambiente são relevantes para vários ramos do direito e estão 
espalhadas em toda a Carta Magna, inclusive no Título que trata sobre a Ordem Econômica e Financeira, 
isso porque não há desenvolvimento sustentável, sem meio ambiente ecologicamente equilibrado, que 
privilegie a sadia qualidade de vida.

Nota-se que não foi estabelecido somente o direito a um meio ambiente tal como definido 
no subitem anterior, mas, sim, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado – o que já denota a 
amplitude do vocábulo “meio ambiente” em relação ao vocábulo “ecologia” (utilização na Constituição 
anterior).
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Assim, o que se busca é o equilíbrio ecológico dos recursos ambientais, o que não se alcança 
com o descontrole da quantidade e toxicidade dos resíduos sólidos produzidos pelo ser humano.

O artigo 225 inicia a redação com o vocábulo “todos”. Isso significa que está sendo abrangido 
o conjunto de todas as pessoas titulares de direitos e deveres estabelecidos na Constituição Federal, 
sem qualquer restrição.

Imperioso lembrar que o artigo 5º da Constituição Federal define como titulares de direitos e 
deveres os brasileiros e os estrangeiros residentes no País – que, no nosso entender, estão compreendidos 
no vocábulo “todos”, referido pelo artigo 225.

Outro ponto a ser ressaltado é que a Carta Magna, quando privilegia a sadia qualidade de vida, 
aborda o próprio direito à vida com saúde – inviável com o meio ambiente poluído por resíduos sólidos 
domésticos.

O meio ambiente é bem metaindividual, portanto, de cada indivíduo e de toda comunidade, 
considerada de forma ampla e complexa, não sendo possível a determinação de sujeitos que detêm 
sua titularidade.

Por sua vez, se o direito a um meio ambiente equilibrado decorre do próprio direito à vida e 
à saúde, forçoso concluir que se trata de direito fundamental. Nesse norte, dispõe o artigo 5º, caput, 
que é garantida aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida.

3.1 dA RECEPçãO dA LEgISLAçãO InFRACOnSTITuCIOnAL AnTERIOR à COnSTITuIçãO 
FEdERAL dE 1988

Antes do advento da Constituição de 1988, diversas legislações infraconstitucionais esparsas 
regiam a proteção e a educação ambiental, como, por exemplo, o Código das águas, o Código Florestal, 
o Código da Mineração, ditando conceitos e regras sobre a matéria.

O direito brasileiro adota a teoria da recepção das leis, por meio da aplicação da legislação 
infraconstitucional naquilo que não colidir com a regra constitucional editada posteriormente.

Na verdade, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, dada a relevância 
da necessidade de um desenvolvimento sustentável, a legislação que rege a matéria ambiental foi se 
tornando ainda mais extensa:

A Constituição Federal de 1988, na distribuição da competência para legislar sobre o controle 
ambiental criou competências (i) privativas, também denominadas horizontais e (ii) concorrentes ou 
verticais.

A competência para legislar sobre controle ambiental está estabelecida em vários artigos da 
Constituição Federal, a saber: (i) artigo 21 – que trata da competência exclusiva da União para legislar 
sobre atividades nucleares e de garimpagem; (ii) artigo 22 – que trata da competência privativa da 
União para legislar sobre águas e energia, dentre outros; (iii) artigo 23 – que trata da competência 
comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal para legislar sobre a proteção do meio 
ambiente e controle da poluição e a preservação da fauna, flora e florestas; e (iv) artigo 24 – que trata 
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da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para abordar a proteção ao meio 
ambiente e o controle da poluição.

Da narrativa acima, interessa diretamente o contido nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, 
que tratam do controle da poluição – causa direta dos danos por resíduos sólidos domésticos.

O artigo 23 da Constituição Federal prevê em seus incisos VI e VII que é competência da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição e 
preservar as florestas, a fauna e a flora.

Assim, visa, sem qualquer dúvida, a estabelecer quem é o ente competente para proteger o meio 
ambiente, ou seja, estabelece a competência material comum dos entes estatais.

A instituição das regras de competência comum visa a que os entes estatais operem em sistema 
de cooperação mútua, sem ferir a matéria de competência privativa.

Já as regras de competência concorrente – ou vertical, objetivam estabelecer hierarquia entre 
legislação federal, estadual e do Distrito Federal.

De qualquer forma, o artigo 24, acima referido, não excluiu a participação dos Municípios para 
legislar sobre a proteção do meio ambiente, tendo em vista o disposto no artigo 30, II, da Constituição 
Federal.

No entanto, não há que se confundir a competência comum e a concorrente, isso porque a 
competência comum tem por fim a cooperação entre os entes estatais na busca da solução de problemas 
ambientais ditos. A competência concorrente é a regra hierárquica a respeito da possibilidade de legislar 
sobre normas gerais ambientais.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência comum – 
administrativa, para legislar sobre o combate da poluição (artigo 23, I, da Constituição Federal). 
Também têm competência concorrente – legislativa, no controle da poluição, ex vi do disposto nos 
artigos 30, I, e 24, VI, da Constituição Federal.

A limpeza pública, incluindo a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, é 
matéria de competência dos Municípios, por força do disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal.

E o regime de competência acima referido tem o escopo de evitar o choque de legislações e a 
orientar para que não haja interpretação conflitante, tendo em vista que a atuação dos Estados é muito 
ativa no âmbito do controle da poluição do meio ambiente.

De fato, no que diz respeito aos resíduos sólidos, a União detém a competência privativa para 
definir diretrizes para o desenvolvimento urbano e saneamento ambiental. Os Estados têm competência 
concorrente e comum para editar normas específicas sobre proteção ambiental e saneamento. Ao 
Município cabe legislar sobre matérias de interesse local, como, por exemplo, a coleta do lixo e a 
limpeza pública.

Por fim, em relação à competência para legislar sobre responsabilidade civil ambiental, extrai-se 
do artigo 24, VIII, da Constituição Federal, que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre (...) responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.
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Ainda a esse propósito, dispõe o artigo 7º, da Lei 12.305/10:

Art. 7º – São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 
minimizar impactos ambientais; 
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas 
e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 
VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 
resíduos sólidos; 
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos 
gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, 
como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei 
nº 11.445, de 2007; 
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 
a) produtos reciclados e recicláveis; 
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo 
social e ambientalmente sustentáveis; 
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 
voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos 
sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; 
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.

Esse, portanto, é o cenário em que foi promulgada a Lei 12.305/2010, cujo objetivo coaduna 
com os princípios e ditames constitucionais já existentes.

3.2 APLICAbILIdAdE dA nORmA COnTIdA nO ARTIgO 225 dA COnSTITuIçãO FEdERAL

Questão relevante que se coloca é se a norma contida no artigo 225 da Constituição Federal 
possui eficácia plena ou contida. As normas de eficácia plena, segundo José Afonso da Silva15, “são 
aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, 
todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador 
constituinte, direta e normativamente, quis regular”.

15 Citado por Alexandre de Morais, Direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 37.
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As normas de eficácia contida, segundo o mesmo doutrinador, “São aquelas em que o legislador 
constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou à margem 
da atuação restritiva por parte de competência discricionária do poder público, nos termos que a lei 
estabelecer ou nos termos dos conceitos gerais nelas enunciados”.16

Daí, as disposições contidas no caput do artigo 225, inclusive porque se equiparam aos direitos 
individuais contidos no artigo 5º, têm eficácia plena. José Afonso da Silva17 caracteriza o caput como 
uma norma-princípio ou norma-matriz.

Por sua vez, alguns dispositivos contidos no artigo 225 dependem de regulamentação 
infraconstitucional, sendo, portanto, de eficácia contida. Como exemplo, podemos citar o inciso IV18 
do § 1º, que se refere expressamente à necessidade de edição de lei. Outro exemplo é o inciso VII19, 
que também se refere à necessidade de edição de lei.

Com efeito, não é possível afirmar que os incisos do § 1º, como aquele referido acima, tenham 
o condão de tirar a eficácia plena das normas contidas no caput. Aliás, nesse sentido, é a lição de Paulo 
Bessa Antunes20, segundo o qual “na qualidade de instrumentos não se pode admitir que os incisos do 
§ 1º do artigo 225 sirvam para impedir a fruição do direito estabelecido no caput”.

De qualquer forma, toda a legislação que regulamenta a disposição dos resíduos sólidos, inclusive 
os domésticos, deverá estar pautada no enfoque constitucional delineado neste Capítulo, sob pena de 
desatender aos princípios constitucionais.

4. COnCLuSõES E COnSIdERAçõES FInAIS

O presente artigo tem a intenção de demonstrar que as formas tradicionais de tratamento de 
resíduos já não atendem as diretrizes de um desenvolvimento sustentável, principalmente após o 
advento de todas as evoluções decorrentes da Revolução Industrial.

A implementação de novas formas de “tratamento” dos resíduos, como por exemplo, através da 
biologia sintética, ainda demanda alguma evolução científica e aprimoramento da legislação, portanto 
não sendo eficaz de plano.

Assim, em curto prazo, a melhor e mais barata solução para um desenvolvimento sustentável é 
a conscientização da (i) necessidade de diminuição na produção de resíduos e da (ii) correta destinação 
àquele resíduo que precisa ser produzido de qualquer forma.

Nesse sentido é que o artigo 42 da Lei 12.305/2010 delineou como instrumento econômico da 
questão as  iniciativas para:

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  
II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade 
ambiental em seu ciclo de vida; III - implantação de infraestrutura física e aquisição 

16 Idem, ibidem.

17 SILVA, José Antônio da. Direito ambiental constitucional. cit., p. 31.

18 Artigo 225, § 1º, IV: “exigir, na forma da Lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.

19 Artigo 225, § 1º, VII: “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.

20 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental, cit., p. 47.
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de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  
IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal 
ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional; V - estruturação de sistemas 
de coleta seletiva e de logística reversa; VI - descontaminação de áreas contaminadas, 
incluindo as áreas órfãs; VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias 
limpas aplicáveis aos resíduos sólidos; VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão 
ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos.

Com efeito, não seria possível impedir a produção de resíduos sólidos domésticos, sob pena 
de se negar vigência à própria sobrevivência do ser humano. De qualquer forma, é possível incentivar 
não somente a reciclagem, mas também a diminuição no volume e toxicidade dos resíduos sólidos 
produzidos.

De fato, os resíduos sólidos são fontes de poluição pelo simples fato de existirem, sendo certo 
que qualquer distúrbio (omissivo ou comissivo) na coleta, tratamento e disposição final gera dano, 
sujeito à reparação.

A eficácia na prevenção, em curto prazo, está na conscientização da população da necessidade 
de diminuir a produção de resíduos sólidos, principalmente nos grandes centros urbanos, e, 
consequentemente, o gerenciamento do tratamento e destinação final dos resíduos que restarem, sob 
pena de inviabilização do desenvolvimento sustentável.

Por sua vez, com relação às indústrias, a prevenção pode ser simbolizada pelo desenvolvimento 
de novas embalagens, com a reinvenção das quantidades contidas tradicionalmente, por exemplo.

Diante da irreversibilidade de alguns danos causados pela má destinação dos resíduos sólidos 
e da possibilidade de ineficácia da responsabilização no âmbito civil, devem ser incentivadas medidas 
de planejamento das atividades relativas à poluição ambiental, inclusive com a produção de resíduos 
sólidos em menor escala.

No mais, ainda diante dessa irreversibilidade, se faz necessária a elaboração de programas de 
incentivo fiscal, para que os entes que combatem a poluição sejam de alguma forma beneficiados, 
principalmente considerando a grande extensão territorial do Brasil, o que justifica a edição de políticas 
ambientais regionais.

As ações acima referidas, aliadas à eterna e constante necessidade de educação ambiental, 
auxiliarão na busca de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental que decorre 
do próprio direito à vida e à saúde.
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RELATIVIZAçãO dA COISA JuLgAdA nAS AçõES dE  
InVESTIgAçãO dE PATERnIdAdE

JANAÍNA SOARES NOLETO CASTELO BRANCO1

RESumO:

O texto aborda o polêmico tema da relativização da coisa julgada nas ações de investigação de 
paternidade. Analisa posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito, mostrando a evolução do 
pensamento na primeira década do século XXI.

PALAVRAS-CHAVE: Coisa Julgada; Relativização; Investigação de Paternidade.

AbSTRACT:

This article addresses the controversial issue of the relativity of the res judicata in judicial process 
regarding paternity. It examines the doctrinal and jurisprudential positions about it, showing the 
evolution of thought in the first decade of this century. 

KEYWORdS: Res Judicata; Relativization; Judicial Process; Paternity.

1. InTROduçãO

É na busca de pacificar definitivamente que o jurisdicionado busca a via judicial para solver 
os litígios. E espera que, tornando-se irrecorrível a decisão, o assunto esteja “sepultado”, carecendo 
apenas, se for o caso, da devida execução.

O fim da jurisdição, sem dúvida alguma, é pacificar com justiça. Por isso, o sistema processual 
está estruturado com regras e princípios que garantem às partes em litígio ampla participação. É que 
a justiça pressupõe igualdade de meios de convencer o magistrado. Todavia, não raro injustiças são 
cometidas em processos de toda ordem.

A imprensa dá-nos conta de casos de pessoas que, indevidamente condenadas, cumpriram 
anos de pena privativa de liberdade. Na esfera cível, o surgimento de avançadas técnicas científicas 
de investigação de paternidade trouxe à tona a injustiça cometida em diversas ações judiciais que, 
na ausência de provas baseadas nessas novas técnicas (caso do exame de DNA), por inexistentes ou 
acessíveis a poucos à época do trâmite processual, julgaram improcedente o pedido de declaração de 
relação de filiação entre autor e réu.

A constatação de injustiças flagrantes em decisões judiciais transitadas em julgado certamente 
acirrou o debate acerca da relativização da coisa julgada, que vem ocupando posição de destaque no 
cenário das discussões jurídicas nacionais. A cada dia, mais e mais juristas põem-se a refletir sobre 
a flexibilização do instituto da coisa julgada, antes mistificado. A jurisprudência também parece 
ter deixado de lado antigos tabus na busca de uma solução justa para o caso concreto. A legislação 
processual já dá sinais de que precisa amoldar-se às novas necessidades do sistema.

Por tal motivo, o dogma da coisa julgada vem sofrendo golpes frequentes e profundos. 
Logicamente, tal fenômeno traz insegurança. Pacificar através da atividade jurisdicional parece 
impossível sem a garantia da estabilidade das decisões.

1 Mestra em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, Professora de Direito Processual Civil da Universidade 
Federal do Ceará, Procuradora Federal.
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2. SEguRAnçA JuRÍdICA E COISA JuLgAdA nA COnSTITuIçãO dE 88

Para Gomes Canotilho, o Estado de Direito seria aquele que “visa conformar as estruturas do 
poder político e a organização da sociedade segundo a medida do direito”. Esse “direito”, segundo 
o autor, “compreende-se como um meio de ordenação racional e vinculativa de uma comunidade 
organizada e, para cumprir esta função ordenadora, o direito estabelece regras e medidas, prescreve 
formas e procedimentos, o direito é, simultaneamente, medida material e forma da vida colectiva”. 
E acrescenta, “como meio de ordenação racional, o direito é indissociável da realização da justiça, da 
efectivação de valores políticos, económicos, sociais e culturais...” 2.

Sem dúvida, a realização da justiça é um dos fins do Estado de Direito. A realização das 
dimensões materiais do direito, todavia, imprescindem de garantias jurídico-formais. Forma e conteúdo 
são indissociáveis. A segurança jurídica e seus instrumentos, como a coisa julgada, são, fora de dúvida, 
meios de evitar arbítrios por parte do Poder Público. Neste intuito, o constituinte de 88 garantiu, no 
caput do artigo 5°, dentre outros bens jurídicos, a segurança. 

Pois bem. A coisa julgada também foi inserta no mesmo dispositivo (artigo 5°, Capítulo I – Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, do Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais), em 
seu inciso XXXVI, no intuito de conferir segurança àquele que se socorre do Estado para a resolução de 
litígios, a fim de impedir arbítrios por parte do Poder Público, ou mesmo perpetrados por particulares3.

A preocupação com a injustiça das decisões judiciais tem voltado os olhos da doutrina para o 
tema. Desde época recente, talvez devido à crise da pós-modernidade, têm os processualistas e juristas 
de outras searas dado primazia ao valor justiça quando contrastado com o valor segurança.

Todavia, até bem pouco, a coisa julgada, fundada na segurança, era dogmatizada. Parte da 
doutrina ainda oferece resistência à desmistificação da coisa julgada4. 

Não obstante, como já antecipamos, um forte movimento pró-justiça e efetividade do processo 
judicial vem se instalando no universo jurídico brasileiro, do que faz prova a “Reforma do Judiciário”, 
levada a efeito pela Emenda Constitucional n° 45/2004.

Concluímos, então, que o valor segurança inegavelmente cede espaço aos valores justiça e 
efetividade, não somente no campo doutrinário, mas também na seara legislativa5 e jurisprudencial.

2 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 243-244.
3 Dinamarco assim se refere à segurança advinda do pronunciamento jurisdicional: “(...) trata-se de juízo autoritativo, 

que se impõe às partes com eficácia, propendendo esta a imunizar-se contra possíveis futuros questionamentos, pela 
autoridade da coisa julgada material que a ordem constitucional oferece para o seu resguardo. Mas essa segurança 
não é algo de novo, do ponto de vista substancial. Ela constitui fator social de eliminação de insatisfações, jamais 
fator jurídico de acréscimo patrimonial. Elimina as incertezas que angustiam e sufocam conflitos entre pessoas”. 
(A Instrumentalidade do Processo, p. 236).

4 É o caso de Nelson Nery Jr., que, em defesa da prevalência da segurança jurídica sobre o valor justiça quando 
em conflito, assim se pronuncia: A sentença justa é o ideal – utópico – maior do processo. Outro valor não menos 
importante para essa busca é a segurança das relações sociais e jurídicas. Havendo choque entre esses dois valores 
(justiça da sentença e segurança das relações sociais e jurídicas), o sistema constitucional brasileiro resolve o 
choque optando pelo valor segurança (coisa julgada), que deve prevalecer em relação à justiça, que será sacrificada 
(Veropferungstheorie). Teoria Geral dos Recursos, p. 511.

5 Teresa Wambier e Garcia Medina analisam o fenômeno de forma clara, citando aspectos da reforma do codex 
processual daí advindas: “Curioso e oportuno é observar-se que o valor segurança vem dando lugar, de modo suave 
e paulatinamente, aos valores justiça e efetividade. Um primeiro sintoma deste fenômeno pode ser identificado na 
criação do instituto do julgamento antecipado da lide, pelo legislador de 1973. Recentemente, observam-se tendências 
ao afastamento da regra do pacta sunt servanda, tanto no plano da jurisprudência, quanto no do direito positivo e 
uma maior frequência de decisões em que se aplica a casos concretos a teoria da imprevisão... (Grifamos). (O dogma 
da coisa julgada: hipóteses de relativização, p. 12).
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É nesse contexto que se situa a discussão acerca da relativização da coisa julgada. 
Ao falarmos do princípio da segurança jurídica, que constitui o fundamento da coisa julgada, 

identificamos na sua origem o desejo do ser humano de conferir segurança às relações jurídicas, com 
vistas à proteção de seus interesses. Pois bem. Este foi também, certamente, o intuito do legislador 
originário ao inserir não só a segurança jurídica, como a coisa julgada, que a realiza no campo dos 
litígios levados a juízo, no dispositivo destinado aos direitos e deveres individuais e coletivos (artigo 
5°, caput e inciso XXXVI, da CF).

A discussão em torno da relativização da coisa julgada remete sempre ao princípio da segurança 
jurídica. É que o ensejo de pacificar de forma definitiva sempre esteve presente na ideia de coisa 
julgada. Como bem assevera Dinamarco, “um dos valores buscados pela ordem jurídico-processual 
é o da segurança nas relações jurídicas, que constitui poderoso fator de paz na sociedade e felicidade 
pessoal de cada um”6. A coisa julgada é justamente o instituto jurídico-processual destinado a conferir 
segurança aos julgamentos proferidos pelo Estado.

Portanto, ainda que se atribua à coisa julgada uma “ficção de verdade” ou a afirmação da existência 
de uma vontade da lei no caso concreto, sempre o objetivo será conferir estabilidade – segurança – aos 
pronunciamentos dos órgãos judiciais. Na basilar lição de Nelson Nery Jr., “o subprincípio da segurança 
jurídica, do qual a coisa julgada material é elemento de existência, é manifestação do princípio do 
Estado Democrático de Direito, conforme reconhece a doutrina mundial”7.

O princípio da segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança seriam subprincípios 
concretizadores do Estado de Direito. Pois bem. Deixamos para esta oportunidade a análise da eficácia 
do princípio da segurança jurídica relativamente aos atos jurisdicionais, ou seja, a forma de atuação 
do princípio para conferir segurança à atividade jurisdicional.

Nessa perspectiva, a segurança jurídica, segundo Canotilho, comportaria dois tipos de eficácia, 
a saber:

 (1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica dado que as decisões dos poderes 
públicos uma vez adoptadas, na forma e procedimento legalmente exigidos, não devem 
poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas 
quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes; (2) previsibilidade ou 
eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, fundamentalmente, se reconduz 
à exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos 
jurídicos dos actos normativos.8

O instituto da coisa julgada está imbricado tanto com a eficácia ex ante, como com a eficácia 
ex post da segurança jurídica.9 A eficácia ex ante, no tocante à coisa julgada, corresponderia à certeza 
que tem o cidadão de que as decisões emanadas do Poder Judiciário, revestidas sob o seu manto, 
produzirão os efeitos nelas declarados. A eficácia ex post seria a confiança do jurisdicionado, após 
formada a coisa julgada, de que esta não pode sofrer modificação arbitrária, ou seja, salvo nos casos 
previstos em lei.

6 “Relativizar a Coisa Julgada material”, In: Coisa Julgada Inconstitucional, p. 36.
7 Teoria Geral dos Recursos, p. 509.
8 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 264.
9 Apesar de Canotilho, ao tratar da eficácia ex ante da segurança jurídica, apenas referir-se à previsibilidade dos 

efeitos dos atos normativos, é mister sobrepormos essa visão para referirmo-nos a quaisquer atos estatais, inclusive, 
e principalmente, no nosso caso, os judiciais. Na verdade, o jurista português, no decorrer da obra transcrita, não 
almejou analisar o instituto da coisa julgada inconstitucional. Daí por que se faz imprescindível uma interpretação 
extensiva da análise feita pelo autor acerca da segurança jurídica.
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Assim, a relativização da coisa julgada diz respeito ao princípio que fundamenta o instituto 
da coisa julgada, qual seja o princípio da segurança jurídica – princípio constitucional informador do 
Estado Democrático de Direito.

Todavia, como antes afirmamos, a segurança jurídica, sendo princípio constitucional, deve 
guardar harmonia com os demais princípios de mesma hierarquia, sendo necessário que se proceda à 
ponderação entre os mesmos, não sendo de subsistir qualquer dogma10.

3. RELATIVIZAçãO dA COISA JuLgAdA nAS AçõES dE InVESTIgAçãO dE PATERnIdAdE

A problemática da coisa julgada injusta, no âmbito jurisprudencial, vem sofrendo influência 
da doutrina favorável à prevalência do valor justiça. Em acórdão em que se passou a admitir nova 
ação de investigação de paternidade, agora com base em exame de DNA, inexistente na primeira ação 
julgada improcedente, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou a decisão no fato de que a justiça 
está acima da segurança, nestes termos:

PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REPETIÇÃO DE 
AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA, QUE TEVE SEU PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. COISA JULGADA. MITIGAÇÃO. 
DOUTRINA. PRECEDENTES. DIREITO DE FAMÍLIA. EVOLUÇÃO. RECURSO 
ACOLHIDO.
I – Não excluída expressamente a paternidade do investigado na primitiva ação de 
investigação de paternidade, diante da precariedade da prova e da ausência de indícios 
suficientes a caracterizar tanto a paternidade como a sua negativa, e considerando que, 
quando do ajuizamento da primeira ação, o exame pelo DNA ainda não era disponível 
e nem havia notoriedade a seu respeito, admite-se o ajuizamento de ação investigatória, 
ainda que tenha sido aforada uma anterior com sentença julgando improcedente o pedido.
II – Nos termos da orientação da Turma, “sempre recomendável a realização de perícia 
para investigação genética (HLA e DNA), porque permite ao julgador um juízo de 
fortíssima probabilidade, senão de certeza” na composição do conflito. Ademais, o 
progresso da ciência jurídica, em matéria de prova, está na substituição da verdade ficta 
pela verdade real.
III – A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso de investigação 
de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. Nas palavras de respeitável e 
avançada doutrina, quando estudiosos hoje se aprofundam no reestudo do instituto, 
na busca sobretudo da realização do processo justo, “a coisa julgada existe como 
criação necessária à segurança prática das relações jurídicas e as dificuldades que 
se opõem à sua ruptura se explicam pela mesmíssima razão. Não se pode olvidar, 
todavia, que numa sociedade de homens livres, a Justiça tem de estar acima da 
segurança, porque sem Justiça não há liberdade”.
IV – Este Tribunal tem buscado, em sua jurisprudência, firmar posições que atendam 
aos fins sociais do processo e às exigências do bem comum. (Grifamos).11 

10 “..., a coisa julgada, enquanto fenômeno decorrente de princípio ligado ao Estado Democrático de Direito, convive 
com outros princípios fundamentais igualmente pertinentes”. (Teresa Wambier e José Garcia Medina, O dogma da 
coisa julgada: hipóteses de relativização, p. 25). Em obra de nossa autoria, intitulada Coisa Julgada Inconstitucional 
– Teoria e Prática, assim nos pronunciamos a respeito: “Então, aos princípios não se aplica a regra do ‘tudo ou 
nada’. Sofrem ponderação quando em colisão com outros princípios, de modo que, preponderando um, o outro não 
seja completamente desprezado. Por isso, bem colocou Alexy que o grau máximo de otimização de um princípio é 
estabelecido pelo princípio ou regra que se lhe opõe. Devem ser otimizados o máximo possível. O sacrifício de um 
princípio somente se justifica pela necessidade inarredável de fazer preponderar outro que, na situação concreta, 
demonstre ter maior peso” (p. 38-39).

11 STJ, 4ª Turma, REsp 226.436-PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.06.2001, unânime, DJU 04.02.2002, 
p. 370.
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Tal decisão significou um marco nas discussões acerca da relativização da coisa julgada, posto 
que uma Corte Superior optava, na colisão entre justiça e segurança, pela justiça. E justiça, neste caso, 
significou a conformidade da decisão com a verdade dos fatos – verdade real – em detrimento de uma 
verdade ficta, manifestamente injusta.

Era salutar, sem dúvida, e ninguém haveria de duvidar, que o filho, que não conseguir provar 
numa primeira ação judicial a relação de filiação entre o mesmo e o réu, pudesse novamente ingressar 
em juízo, desta feita para a produção de prova cabal, decorrente da evolução da ciência, qual seja o 
exame de DNA. Era justo que, provada a filiação, esse filho pudesse então gozar de direitos fundamentais 
– conhecimento sobre suas reais origens, alteração do registro de nascimento, pensão alimentícia, 
herança, dentre outros.

E, como era de se esperar, “choveram” ações judiciais em que se pretendia uma nova investigação 
de paternidade, apesar do trânsito em julgado de uma primeira sentença. A partir de então, observamos 
uma radical mudança de postura do Superior Tribunal de Justiça, motivada sem qualquer dúvida por 
motivos de ordem política – evitar um assoberbamento daquela Corte e do sistema judiciário como um 
todo. Para ilustrar, colacionamos recente jurisprudência dessa Corte, dando conta de estar pacificado o 
entendimento segundo o qual é incabível nova ação de investigação de paternidade quando do advento 
do DNA:

CIVIL. NOVA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COISA JULGADA. 
DNA. CONFRONTO. PREVALÊNCIA.
I. Refoge a esta Corte a reforma de acórdão fundamentado exclusivamente no art. 5º, 
XXXVI, da Constituição Federal.
II. Consolidada a coisa julgada definitiva, incabível o ajuizamento de nova ação 
investigatória de paternidade sob a justificativa do advento de nova técnica de apuração, 
caso do exame DNA.
III. Jurisprudência pacificada no âmbito do STJ (REsp n. 706.987-SP, Rel. para acórdão 
Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, DJe de 10.10.2008).

IV. Recurso especial não conhecido.12

4. COnCLuSãO

Do exposto, concluímos que doutrina e jurisprudência já discutem abertamente o tema da 
relativização da coisa julgada.

A coisa julgada, instituto que serve ao princípio da segurança jurídica, não pode servir de meio 
de eternização de injustiças flagrantes. Doutrina abalizada passou então a defender que, em certas 
hipóteses, o valor segurança representado pela coisa julgada deveria ceder ao valor justiça, fim maior 
do ordenamento jurídico.

12 STJ, 4ª Turma, REsp 960.805-RS, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 17.02.2009, DJ 18.05.2009. No mesmo 
sentido:

 PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. Coisa julgada decorrente de ação anterior, ajuizada 
mais de trinta anos antes da nova ação, esta reclamando a utilização de meios modernos de prova (exame de DNA) 
para apurar a paternidade alegada; preservação da coisa julgada. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, 2ª 
Seção, REsp 706.987-SP, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14.05.2008, DJ 10.10.2008). 

 Talvez neste julgamento da Segunda Seção, que reúne a Terceira e a Quarta Turmas, o assunto tenha obtido pacificação.
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É certo que justiça é conceito jurídico indeterminado, não sendo de se aceitar a relativização 
da coisa julgada simplesmente porque a parte vencida na primeira demanda sente-se injustiçada.

Ocorre que em certas hipóteses, a descoberta da verdade real torna evidente a injustiça cometida 
em processo judicial que não a considerou. É o que ocorre com as ações de investigação de paternidade 
em que não foi realizado o exame de DNA por inexistente ou inacessível financeiramente à época do 
trâmite processual.

Nestes casos, a injustiça é flagrante. Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, em 2001, 
passou a admitir a propositura de nova ação de investigação de paternidade, fazendo sobrepor o valor 
justiça ao valor segurança, num sopesamento de princípios.

Com o passar dos anos, assistimos a uma indefinição do posicionamento daquela Corte, até 
sua pacificação recente no sentido de prevalência do valor segurança – inadmissibilidade de nova 
ação. Tal mudança de postura certamente foi motivada mais por questões de ordem política, posto 
que “choveram” novas ações de investigação de paternidade, agora pleiteando a produção do exame 
de DNA, não produzida quando do julgamento do primeiro processo judicial.

É de se lamentar a mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que significou para 
muitos a impossibilidade de gozar de seus reais direitos de filho, pela ocorrência de uma formalidade 
– coisa julgada.
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A dEmOCRACIA E OS PRInCÍPIOS PEnAIS COnSTITuCIOnAIS

Mário david MeYer de albuquerque1

RESumO:

A Democracia, como forma de regime político, deve representar a existência dos governados no efetivo 
exercício do poder, razão pela qual há sempre de se observar a coletividade. Nesse sentido, não há 
que se falar somente no regime, mas também no discernimento, na prudência, na razão, no respeito, 
cujo exercício de persuasão resulte no bem comum, no ótimo, na virtude e na disciplina. Evidencia-se 
assim a necessidade de conciliar o poder com o bem comum, o poder e a vontade popular, harmonia 
entre ambos. É sabido que quando há uma pretensão, pode ocorrer uma resistência, daí a necessidade 
de observância da Constituição, no estudo em tablado, dos Princípios Constitucionais, especificamente 
penais, a fim de que, respeitados os mesmos, haja um caminho através do qual a Justiça seja distribuída 
e culmine com a pacificação social. Nesse toar, a análise do tema vai compreender o vínculo entre 
a Democracia, a Constituição e especialmente a aplicação dos Princípios como instrumentos para a 
realização do interesse comum. Os Princípios Constitucionais, principalmente do contraditório, da 
ampla defesa, da publicidade e do Duplo Grau de Jurisdição revelam a importância dos mesmos para 
uma efetiva Democracia, com efeitos jurídicos.

PALAVRAS-CHAVE: Democracia; Poder; Estado Constitucional; Coletividade; Princípios Penais 
Constitucionais.

AbSTRACT:

Democracy, as a form of political regime, should represent the existence of governments in the effective 
exercise of power, why there is always to observe the community. In that sense, there is talk only if the 
scheme but also in discernment, in prudence, in reason, respect, whose pursuit of persuasion resulting in 
the common good, in great, and the result in the discipline. There is thus a need to reconcile the power 
to the common good, the power and popular will, harmony between them. It is known that when there 
is a desire, a resistance can occur, hence the need for observance of the Constitution, in the study stage, 
the Constitutional Principles, specifically criminal, so that, respected them, there is a path, through which 
the Justice is distributed and will culminate with the social pacification. In this way, the analysis of the 
issue, will understand the link between democracy, the Constitution and especially the implementation of 
the Principles as instruments for achieving the common interest. The Criminal Constitutional Principles, 
mainly the process, the wide defense, the advertising and the two levels of jurisdiction show the importance 
of them for an effective democracy, with legal effect.

KEYWORdS: Democracy; Power; State Constitutional; Community; Criminal Constitutional Principles.

1 Bacharel em Direito, Advogado, Especialista em Processo Penal, Mestrando em Direito Constitucional – UNIFOR, 
Professor da Faculdade Farias Brito.
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1. InTROduçãO

A Democracia deve significar a representação, onde cada um tenha participação no governo, 
no exercício da autoridade, sentir-se autoridade, motivo pelo qual se busca uma igualdade.

O raciocínio deve ser interpretado no plano ideológico inicialmente, mas deve resultar numa 
obra concreta, sublinhando que a igualdade é produto da estrita observância da coletividade.

O individual deve ser relegado, o egoísmo, a indiferença pelo todo.

A Democracia resulta de evoluções sociopolíticas, fenômenos revolucionários, cuja igualização, 
ou pelo menos tentativa dela, advém de lutas. No momento em que o homem obedece às leis, respeita 
a Constituição, mais próximo estará da liberdade. Por tal fundamento é que os princípios, os quais 
abordaremos os de natureza penal-processual, são notas essenciais ao Estado de Direito.

Iremos iniciar o estudo pelo exame da Democracia, analisando o aspecto histórico, o nascimento, 
surgida na Grécia Antiga, a partir do século VI, ainda que de forma embrionária, para então examinar 
o Poder, o Estado Constitucional, e por fim a Coletividade e os Princípios já apontados.

Finalmente, vamos considerar a aplicação dos princípios constitucionais como verdadeiros 
pilares do Estado Democrático de Direito, sem, no entanto, deixar de fazer as críticas necessárias 
sobre o tema.

2. dEmOCRACIA – EVOLuçãO E LIbERdAdE

O conceito de Democracia, embora pareça fácil, não o é. Há manifesta dificuldade em apresentar 
uma definição precisa do vocábulo emprestado. É curioso assinalar que diversos Povos pretendem 
uma Democracia, muitas vezes, às avessas.

Essa dificuldade é bem definida por simone GoYarD-Fabre (2003, p. 3) que nos ensina:
A “lei” democrática da Terra tem uma longa história que revela o quanto sua natureza 
é complexa e seus efeitos, nebulosos. Paradoxalmente, no entanto, essa história não 
consegue esclarecer com perfeição sua significação. Nela transparece, sem dúvida, 
que a democracia sempre pretendeu ser o governo do povo pelo povo e que sempre 
reivindicou para si o amor do povo. Contudo, a imagem da democracia com demofilia 
não é nada clara: comporta zonas de sombra e abismos de obscuridade que correspondem 
a indecisões e a contradições imanentes que cabe ao olhar filosófico escrutar.

O conceito de difícil elucidação é aclarado por miGuel abensour (1998, p. 89), ao afirmar:
A democracia se caracteriza por uma relação inédita entre o Estado político, ou a 
constituição, e o conjunto das outras esferas materiais ou espirituais, o que Marx designa, 
às vezes, como “o Estado não político”. O que caracteriza a democracia é que o todo, 
entendamos o todo da existência de um povo, nunca é organizado em função de uma 
parte, no caso, a constituição (o monarca, na monarquia constitucional, a esfera pública, 
na república, que permanecem formas alienadas ou que, enquanto formas, testemunham 
a alienação política.

 Em que pese as dificuldades elencadas, o certo é que a Democracia, no século V a.C, já foi 
implantada, conforme nos aponta ALF ROSS (2003, p.273), quando se refere aos sofistas. 

No século V a.C., no período compreendido entre as guerras persas (490 a 480-479 a.C.) e a 
derrota de Atenas na guerra do Peloponeso (404 a.C.), a cultura helênica atingiu seu máximo 
esplendor e, ao mesmo tempo, a democracia foi implantada com êxito na maior parte das 
cidades-Estados. Esta realização, numa época distanciada somente por uma ou duas gerações 
do pensamento primitivo, mágico-animista, que ainda predominava em Heráclito, sempre 
causou a maior admiração nas pessoas. No domínio da arte, da literatura, da ciência e da 
filosofia, esse povo, pouco expressivo numericamente, produziu obras que se constituiriam 
paradigmas dos séculos vindouros.
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Por fim, elucidativo é o pensamento de GIOVANNI SARTORI (2000, p. 23):
O que a democracia é não pode ser separado do que a democracia deve ser. Uma 
democracia só existe à medida que seus ideais e valores dão-lhe existência. As poliarquias 
não são compreendidas por Dahl em termos literais (isto é, como sistemas caracterizados 
por multiplicidade de comando e, por isso, pela difusão do poder), mas, muito além da 
mera conotação literal do termo, como sistemas “em que o poder sobre as autoridades 
é amplamente [...] partilhado” através de um grau relativamente grande de controle 
dos líderes por parte do cidadão comum. Bem, se os cidadãos controlam seus líderes, 
pode-se supor que os líderes sejam (devam ser) receptivos aos cidadãos. Como a 
poliarquia enquanto estrutura não tem necessariamente essas implicações, é claro que as 
poliarquias são (em parte, imperfeitamente, em graus variados) o resultado da democracia 
enquanto sistema ideal.

Em linhas gerais, temos o entendimento da democracia, cuja evolução é perpétua, porquanto, 
os fenômenos sociais, políticos, jurídicos se modificam intensamente, sendo certo que, quanto mais 
delineada for a participação popular, em que há respeito aos seus legítimos anseios, desapego ao 
individualismo, mais ocorrerá a liberdade almejada por todos, cujo significado representa, especialmente, 
a excelência do existir humano, liberdade que significa conquista maior dos Povos civilizados, liberdade, 
que significa o ser individual realizado, porque o coletivo também o é, enquanto ele é parte do todo.

3. POdER – EVOLuçãO dO SEu ExERCÍCIO E O REFLExO nA dEmOCRACIA

O início da presente análise toma como referência a evolução do poder, partindo da premissa 
de que ele deve ser exercido para o povo. Nesse sentido, devemos de logo apontar o significado 
constitucional da palavra “poder”. No entendimento de MICHEL TEMER (1997, p. 117-118):

As palavras, para o direito, têm o significado que este lhes empresta. Variam as acepções de acordo 
com o sentido que o constituinte lhes atribui. A expressão “poder” não escapa a essa regra. São 
vários os seus significados. Carlos Ayres de Brito foi quem, com mestria, focalizou esse tema.  
É ele utilizado em três acepções: a) poder enquanto revelação da soberania (art. 1º, parágrafo 
único, da CF); b) poder enquanto órgão do Estado (art. 2º da CF); c) poder enquanto função 
(arts. 44, 76 e 92 da CF). Tais dispositivos devem ser lidos exemplificativamente da maneira 
que segue. O art. 1º, parágrafo único: “o governo emana do povo... O art. 2º: “São órgãos da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. “A função 
legislativa é exercida pelo Congresso Nacional”... etc.

No momento em que pensamos em poder, vem a necessidade de abordar o Estado, isso porque o 
poder deve ser limitado, já que estamos tratando de uma verdadeira democracia. O exercício do poder 
tem que sofrer controles, fiscalização, tudo para a concretização do Estado Democrático de Direito.

A prevalecer o contrário, teríamos um exercício de poder oblíquo, cujo resultado seria, 
inquestionavelmente, um Estado de Exceção.

Nesse sentido, chama-se à colação, a citação apontada por JUDICAEL SUDáRIO DE PINHO 
(2005, p. 21):

Enquanto o Estado é a própria sociedade organizada, é soberano. Não pode ter limite 
jurídico: não pode ser limitado pelos direitos públicos subjetivos, nem se pode dizer que 
ele se autolimite. O direito positivo não pode constituir limite ao Estado porque pode ser 
modificado pelo Estado, em qualquer momento, em nome de novas exigências sociais etc... 
enquanto existir uma organização jurídica, o Estado se submete a ela; se quiser modificá-la, 
o fará substituindo-a por outra organização, isto é, o Estado só pode agir no sentido jurídico 
(mas como tudo que o Estado faz é jurídico, pode-se continuar até o infinito). 2

2 Gramsci, Antonio. Maquiavel – a política e o estado moderno, p. 143.
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A conclusão que se chega, portanto, é que a Democracia é revestida de poder, que deve ser 
limitado, razão pela qual haverá um Estado Democrático de Direito, notadamente legítimo.

Assim é que o citado autor menciona:
A Constituição de 1988 configurou nova organização fundamental (social, política e 
jurídica) do Estado e representou o marco inicial da restauração do Estado democrático 
no Brasil, após quase 25 anos de governos militares autoritários. Significou, sobretudo, a 
reafirmação dos direitos fundamentais, principalmente os de cidadania. Torna-se, assim, 
indispensável referir hoje por primeiro o que representou, para o Brasil, a Constituição 
Federal de 1988, passadas quase duas décadas de sua vigência.
A nova Carta Constitucional trouxe uma nova realidade política, sendo de destacar:
a) um sistema de redemocratização do país;
b) uma série de garantias constitucionais, alargando o rol dos direitos individuais; e
c) fundamentalmente, a enunciação dos princípios constitucionais.

Nesse sentido, a fiscalização do poder, o seu controle, devem ser exercidos na sua mais ampla 
acepção. A título de ilustração, podemos analisar o próprio sistema de controle de constitucionalidade. 

Vejamos o pensamento de BONAVIDES (2005, p. 20-21):
Os três “juízes” assim qualificados compõem a escala qualitativa da evolução jurisdicional 
da magistratura, numa sequência histórica que parte da inexistência do sistema de controle de 
constitucionalidade, em razão da impossibilidade teórica de estabelecê-lo por meio de juízes que 
eram inferiorizados no concerto dos Poderes, e se achavam em estado de absoluta submissão 
à vontade do legislador, aquela vontade declarada na lei, até chegar, num longo percurso, ao 
momento atual, de manifesta ascendência do juiz constitucional, porquanto a legitimidade das 
Constituições é, do mesmo passo, como entende Pedro Cruz Villalón, a legitimidade dos tribunais. 3

No Brasil, especificamente no século XIX, temos uma ideia do que significa o poder exercido 
erroneamente. É brilhante o apontamento de RAYMUNDO FAORO (1977, p. 243):

O século XIX encontra um país subjugado, com fronteiras definitivamente esboçadas, 
neste lado do Atlântico. Desde que a reação centralizadora ganhara os sertões, atenta à 
supremacia da autoridade pública, a caudilhagem dos conquistadores e latifundiários 
perde o ímpeto, estrangulada no nascedouro. O rústico militarismo, seja já exercido pelo 
senhor de engenho, que o arvorado pelo bandeirismo, ou o nascido nos acampamentos 
de combate ao holandês, abatera-se, dominado por dois processos contrários e 
complementares. O paulista, o pernambucano, o rio-grandense tranformam-se em 
agentes régios, incorporados às milícias ou às ordenanças, com trânsito, algumas vezes, 
às fileiras da primeira linha, da tropa regular. Aqueles que desafiam a ordem legal, 
inconformados com a submissão blandiciosa nos cargos e patentes, recebem o golpe 
das armas, a ferro e fogo. Para os de boa vontade, a terapêutica dos emolientes; 
para os outros, a espada nua, mal encoberta nas draconianas devassas e nas prisões 
amparadas na justiça.

Chega-se à conclusão que o poder tem um liame fundamental com a democracia, e a partir das 
análises examinadas, deve ele ser controlado, sob pena de comprometimento do Estado Democrático, 
do regime, do bem comum, do interesse da coletividade e benefício de alguns.

3 O autor iguala a Legitimidade das Constituições a dos próprios Tribunais.
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4. ESTAdO dEmOCRÁTICO

Preliminarmente, ao tratar do Estado Democrático, citamos a teoria democrática de Spinoza, 
apontada por SIMONE GOYARD-FABRE (2003, p. 145):

O pensamento político de Spinoza não se vincula nem à técnica constituinte do direito 
público nem à técnica constituída do Poder. Mesmo que uma parte importante do Tratado 
político esteja dedicada ao exame dos órgãos constitucionais e dos procedimentos mais 
ou menos sofisticados que caracterizam os regimes políticos em sua espeficidade, dentro 
do conjunto dos sistema spinozista, ele está, em essência, situado num registro totalmente 
diferente que implica filosoficamente a reflexão do homem sobre si mesmo.
A grande obra spinozista está dominada pela ideia de liberdade: liberdade de pensamento 
e de julgamento, mas também autodeterminação em conformidade com a razão. Quanto 
ao pensamento político do filósofo, ele é obsediado pelo destino trágico dos irmãos de 
Witt, defensores, na Holanda, da ideia republicana que, aos olhos deles, encarnava as 
mais elevadas promessas. Portanto, na esfera do político há algo que vai além das técnicas 
de sua constituição. Em outras palavras, Spinoza acha que não basta remeter-se à noção 
de contrato social, embora o Tratado teológico-político explique que ele é necessário 
para instaurar a potência pública de um Estado. 

O estabelecimento do Estado Democrático de Direito, no nosso sentir, compreende mais do 
que apontar a junção do Estado de Direito com o Estado Democrático.

Há de se falar em institutos de revolução, ou melhor, de transformação das pessoas.

Daí o nosso preâmbulo constitucional:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Nesse toar é que o Estado de Direito advém do liberalismo, de um Direito Universal. Decorre 
portanto, de se pensar a lei, o princípio da legalidade, que é um dos pilares da Democracia, uma 
conquista dos povos avançados, um verdadeiro postulado para a segurança.

Vejamos o que JOSÉ AFONSO DA SILVA (1988, p. 123-124) nos aponta:
A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um processo de 
convivência social numa sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), em que o poder emana 
do povo, e deve ser exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes 
eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a participação crescente 
do povo no processo decisório e na formação dos atos de governo; pluralista, porque 
respeita a pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre 
opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de formas de 
organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um processo de liberação 
da pessoa humana das formas de opressão que não depende apenas do reconhecimento 
formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente da vigência 
de condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício.

Na realidade, o Estado Democrático de Direito está vinculado à aplicação do próprio Direito. 
A observância da norma jurídica, como forma de estabelecer uma previsão de comportamento positivo, 
no sentido de coletividade. Essa é a busca de um Estado ideal, com respeito às normas jurídicas, como 
também à cultura. A análise em apreço, remonta ao entendimento de ARNALDO VASCONCELOS 
(1986, p.3):
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  2. NORMA JURÍDICA E DIREITO

Observe-se, porém, que a expressão “o Direito é um sistema hierárquico de normas” tem sentido próprio entre os 
muitos possíveis a que se presta o conceito de Direito. Direito-conjunto-hierárquico-de-normas é ordem jurídica 
nacional, ou sistema nacional de Direito.

Em verdade, a norma não é Direito, embora, em linguagem metafórica, possa dizer-se que ela contém Direito. 
Com efeito, já proclamara Paulo que “não é da regra que promana o direito, senão com base no direito, existente 
por si mesmo, que a regra é elaborada”: Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure, quod est, regula fiat.

A lição pauliana é exemplar: a regra nasce do Direito. Trata-se de um juízo de realidade que, nada obstante 
incontestável por sua própria natureza, não tem sido, contudo, levado em conta com o necessário destaque. O certo 
é que o Direito antecede à sua expressão formal. Que é a norma jurídica, que a lei tenha direito, a saber, que seja 
justa. Se deve ser justa é porque, evidentemente, pode ser injusta. A norma enuncia e veicula Direito.        

Em regra, a concepção de Estado Democrático de Direito envolve a estrita observância da 
legalidade, e como visto, da aplicação das normas jurídicas, como mandados de otimização.

A linha de observação é a Democracia como instrumento de realização dos valores fundamentais 
de relacionamento humano, o relacionamento social, não como conceito estático, mas em processo de 
perene reafirmação das liberdades, dos direitos fundamentais, da ideia de povo.

É relevante frisar que as aspirações populares são processos de interação para a realização da 
própria democracia.

Há, portanto, necessidade de amadurecimento social do povo, de cultura, desenvolvimento 
econômico, educação, preparação do povo para o exercício da democracia, sem inversão de valores, 
para a garantia do regime democrático.

As características do regramento constitucional exigem isso. 

Em sua Teoria Pura do Direito, HANS KELSEN (2003, p. 346) arremata:
Se o Estado é reconhecido como uma ordem jurídica, se todo Estado é um Estado de 
Direito, esta expressão representa um pleonasmo. Porém, ela é efetivamente utilizada 
para designar um tipo especial de Estado, a saber, aquele que satisfaz aos requisitos da 
democracia e da segurança jurídica. “Estado de Direito” neste sentido específico é uma 
ordem jurídica relativamente centralizada segundo a qual a jurisdição e a administração 
estão vinculadas às leis – isto é, às normas gerais que são estabelecidas por um parlamento 
eleito pelo povo, com ou sem a intervenção de um chefe de Estado que se encontra à testa 
do governo – os membros do governo são responsáveis pelos seus atos, os tribunais são 
independentes e certas liberdades dos cidadãos, particularmente a liberdade de crença 
e a liberdade da expressão do pensamento, são garantidas.

A visão do Estado apontada por Kelsen é, sem dúvida alguma, a exposição feita no sentido de 
que a própria jurisdição, ou como asseverou o jurista, a administração, quedam-se perante às leis, isso 
porque essa legalidade é pressuposto do próprio Estado.

A personificação do Estado Democrático de Direito ocorre justamente quando lhe é atribuído 
direitos e deveres, sendo, portanto, verdadeira ordem de conduta humana.

No momento em que o homem agride o ordenamento jurídico, entendido como plexo de normas, 
a sanção lhe é destinada. Assim como o Estado tem deveres, o indivíduo também os tem. À guisa de 
ilustração, indicamos o pensamento de CESARE BECCARIA (1993, p. 17):

Disse eu que esses meios tiveram de ser sensíveis, porque a experiência fez ver, o quanto 
a maioria está longe de adotar os princípios estáveis de conduta. Nota-se, em todas as 
partes do mundo físico e moral, um princípio universal de dissolução, cuja ação só pode 
ser obstada nos seus efeitos sobre a sociedade por meios que impressionam imediatamente 
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os sentidos e que se fixam nos espíritos, para contra-balançar por impressões vivas a 
força das paixões particulares, quase sempre opostas ao bem geral. Qualquer outro meio 
seria insuficiente. Quando as paixões são vivamente abaladas pelos objetos presentes, 
os mais sábios discursos, a eloquência mais arrebatadora, as verdades mais sublimes, 
não passam, para elas, de um freio impotente que logo despedaçam.
Por conseguinte, só a necessidade constrange os homens a ceder uma parte de sua 
liberdade; daí resulta que cada indivíduo só consente em pôr no depósito comum a menor 
porção possível dela, isto é, precisamente o que era necessário para empenhar os outros 
a mantê-los na posse do resto.
O conjunto de todas essas pequenas porções de liberdade é o fundamento do direito de 
punir. Todo exercício do poder que se afastar dessa base é abuso e não justiça; é um 
poder de fato e não de direito; é uma usurpação e não mais um poder legítimo.

Essa concepção dada pelo jurista italiano nada mais é do que a aplicação da norma de punir ao 
indivíduo transgressor. O Estado, por seu turno, não pode ser transgressor ou opressor. Tem finalidade 
específica, estrutura formal. 

O homem pode ser punido por uma transgressão. Há necessidade de controle dos seus atos. Da 
mesma maneira, o Estado tem que ser controlado, assim evita-se desmandos.

Na realidade, essa forma de controle implica nos fins sociais e as exigências do bem comum, 
a que deve buscar todo Estado Democrático de Direito.

O ente estatal, como instrumento que se utiliza para atender às conveniências criadas pelo 
próprio homem, tem que atender a esse pressuposto de legalidade, e ainda, de moralidade.

Não se cogita falar em cidadania, ideia de coletividade, bem comum ou interesse coletivo sem 
respeitar essa concepção de Estado Democrático. Aqui estamos falando em civilização.

Há um vínculo entre o Estado, o poder, a Democracia onde o respeito às normas é imperioso, sem 
qualquer modo de resistência à legalidade. É o perfil almejado para nos tornarmos um povo avançado.

Algumas formas de desrespeito à eficiência, à moralidade, atos ilegítimos, resultam em 
práticas abusivas que não encontram ressonância nos anseios populares e agridem o próprio Estado 
Democrático.

Vale aqui indicar a citação de VALMIR PONTES FILHO (2001, p. 213), ao criticar as 
terceirizações e privatizações feitas no Estado brasileiro:

Disse bem o notável José Saramago, Nobel de literatura em 1998, quando soube que o 
Peru desejava privatizar a exploração dos sítios arqueológicos incaicos e pré-incaicos 
de Machu-Pichu e Chan Chan: “Privatize-se Machu-Pichu, privatize-se Chan Chan, 
privatize-se a Capela Sistina, privatize-se o Partenon... privatize-se a Catedral de 
Chartres... privatize-se o Pórtico da Glória de Santiago de Compostel, privatize-se a 
Cordilheira dos Andes, privatize-se tudo, privatize-se o mar e o céu, privatize-se a 
água e o ar, privatize-se a Justiça e a lei, privatize-se a nuvem que passa, privatize-se o 
sonho, sobretudo se for o diurno e de olhos abertos. E finalmente, para florão e remate 
de tanto privatizar, privatizem-se os Estados, entregue-se por uma vez a exploração 
deles a empresas privadas, mediante concurso internacional. Aí se encontra a salvação 
do mundo... E, já agora, privatize-se também a p* que os pariu a todos”.

Na verdade, essa ideia de Estado Democrático está unida a da existência da Constituição, 
inspirada nos valores mais sublimes. Remonta à vontade da Constituição na Revolução Francesa, 
citada por MáRCIO AUGUSTO VASCONCELOS DINIZ (2002, p. 56-57):
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A convocação dos Estados Gerais tornou praticamente inevitável a queda do antigo regime 
e desencadeou uma série de eventos, que nem os próprios franceses puderam controlar. 
Quando, no mês de julho de 1789, a Assembleia Nacional denominou a si própria de 
“constituinte”, o povo francês rompeu com todas as concepções absolutistas acerca do 
exercício do poder. A entidade denominada “Nação” se tornou soberana, assumindo o 
lugar, que até então fora ocupado pelo rei.
A questão principal, a partir daquele momento, passou a ser a fundação de uma nova 
ordem social, livre e estável, sobre os escombros da anterior, com base em princípios 
universais de justiça social, igualdade e fraternidade, elementos sem os quais não era 
concebível nenhuma convivência humana livre. A Déclaration des Droits de l’Homme 
e du Citoyen (20 de agosto a 1º de outubro de 1789) estabeleceu, com pretensões de 
definitividade e universalidade, todos os princípios racionais da nova organização social. 
O próximo passo seria a sua realização prática, através de instituições, procedimentos 
esses que refletiram, no mundo dos fatos, toda a ideologia política iluminista.

Ainda na obra citada (p. 57), o autor chama à colação, o entendimento de MARTÔNIO 
MONT’ALVERNE BARRETO LIMA (1997, p. 51-64):

Mesmo as instituições que sobreviveram ao processo revolucionário cresceram de 
significado. Isso, porém, não colocou as antigas instituições no ápice da revolução ou 
do processo revolucionário. As instituições devem também se adaptar à nova realidade. 
Uma vez que muitas instituições contribuíram para o surgimento da revolução no status 
quo antigo, esta revolução não está absolutamente livre da cultura antiga. [...] A partir 
dessa observação, o conceito de revolução ganha um significado político definitivo. Aqui, 
é importante mostrar que o processo revolucionário possibilita modificações essenciais 
nas instituições estatais”.

5. OS PRInCÍPIOS PEnAIS COnSTITuCIOnAIS E A dEmOCRACIA

Para o exercício pleno da Democracia, asseveramos no presente trabalho a fundamental 
importância de cumprimento das leis. Ressaltamos a importância da legalidade, e a partir deste 
capítulo, vamos lançar um olhar entre a Democracia e a observância dos princípios constitucionais, 
que destacamos princípios penais, no sentido de dar cumprimento aos enunciados, aos postulados 
constitucionais de natureza penal.

Na realidade, todos os princípios têm importância na mesma plataforma quando se fala em 
Democracia. O indivíduo deve se curvar a esses postulados principiológicos.

A questão é justamente demonstrar que os princípios penais constitucionais são pressupostos 
da Democracia. É que a aplicação dos mesmos resulta na eficácia constitucional.

Dentre os princípios que regem o Processo Penal, destaco inicialmente o princípio da 
publicidade. A Democracia remete à transparência. Os atos devem ser públicos. Esse princípio é 
específico do processo de tipo acusatório. Se o julgamento vai ser justo ou não é uma situação a ser 
discutida, entretanto, público ele deve ser. É impossível extirpar a publicidade dos atos judiciais. 
Somente, e por exceção, nos casos previstos em lei.

Nesse sentido, é o ensinamento de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO (2004, p. 42):

Beling fala em “publicidade popular” e “publicidade para as partes” (Derecho, cit. p. 27). 
Quando ocorre a publicidade popular ou geral, como a chama Pontes de Miranda, ou 
plena, como quer Frederico Marques, os atos estão ao alcance do público em geral. Diz-se 
“publicidade para as partes”, ou restrita, como quer Frederico Marques, ou especial, com 
a denomina Pontes de Miranda, ou mediata, com diz Asenjo, quando um número reduzido 
de pessoas pode estar presente: os sujeitos da relação processual e, às vezes, os sujeitos da 
relação “jurídico-material”.
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Não resta dúvida de que o princípio em alusão é de fundamental importância no Estado 
Democrático de Direito. 4

O outro princípio que apontamos é o do contraditório. A nossa Carta Magna, em seu art. 5º, 
LV, comanda:

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Esse princípio estabelece uma condição primária: o direito à defesa. Na verdade, o ato de citação 
estabelece duas situações: a primeira: de dar conhecimento ao indivíduo de que contra ele pesa uma 
imputação; a segunda: a oportunidade de contrapor aquela acusação, de se defender, de contraditar. 
A parte tem que ser ouvida. Existe igualdade de condições no processo. Se há acusação, tem que haver 
defesa.

Entendimento contrário é Estado de Exceção, Tribunal às avessas, inexistência de Democracia. 
O princípio em referência remete à ampla defesa. Chamamos o entendimento de FERNANDO DA 
COSTA TOURINHO FILHO (1997, p. 46):

Diz Asenjo que, onde se concedem mais privilégios à sociedade que ao indivíduo, 
ou vice-versa, não se pode esperar a justiça da sentença, já porque isso mesmo é uma 
injustiça, já porque não se pode chegar à descoberta da verdade entre duas afirmações 
contraditórias, se a uma e a outra parte não se concede igual faculdade de apresentar 
provas que corroborem a própria afirmação.

Ainda nessa esteira principiológica, apontamos a importância do due processo of law.
É verdadeiramente dogma constitucional. O processo, portanto, só pode marchar na forma que 
estabelecer a lei, com a plenitude da defesa, bem como o acusado se manifestar sempre após a acusação, 
ter conhecimento de decisões motivadas, ser julgado por juiz competente, e ter direito ao duplo grau 
de jurisdição.

Por tal princípio, é importante assinalar que o indivíduo não pode ser privado, em hipótese 
alguma, de sua liberdade, bem maior, ou de seus bens, sem a garantida do devido processo legal.

Outro princípio que é necessário para toda democracia é do duplo grau de jurisdição.
A possibilidade de reexame, de revisão, através de recurso, das questões já decididas em primeira 
instância. Por tal critério, a matéria é devolvida, via de regra, a um Tribunal para reapreciação como 
forma de garantir ainda mais uma segurança jurídica.

Ainda nessa esteira, ressaltamos o princípio do Juiz Natural, onde o art. 5º, LIII, da Constituição 
Federal comanda que ninguém será julgado a não ser pelo juiz competente, por órgãos do Poder 
Judiciário, com as garantias que a lei oferece, uma autoridade previamente estabelecida, com regras 
em molduras delineadas antecipadamente, autoridade esta que possua imparcialidade e independência, 
o que descamba, necessariamente, na impossibilidade da existência de tribunais de exceção, tão 
apreciados pelos déspotas.

Acrescente-se ainda o princípio da legalidade, impossibilitando as autoridades de possuírem 
poderes discricionários, evitando perseguições, predileções, sendo a lei a bússola norteadora das ações, 

4 O autor faz uma citação relevante: “E a razão dessa desconfiança é explicada por Pontes de Miranda: temia-se mais 
o Juiz “invisível, infiscalizável pelo olho do público, que o próprio juiz corrupto ou inimigo das partes”.
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sendo a lei o instrumento de eficácia da democracia, sendo a lei o rumo para se estabelecer o próprio 
Estado Democrático de Direito.

E para concluir, sem esgotar evidentemente o tema, saliento o princípio da inadmissibilidade 
das provas obtidas por meios ilícitos, onde, no art. 5º, LVI da Carta Magna existe a previsão a tal 
respeito. São provas vedadas. A sua produção advém de arbitrariedades, crimes, atos em desafio à lei, 
ilícitos. Resulta daí a teoria da árvore dos frutos envenenados, isso porque tudo que foi gerado a partir 
de um ilícito contamina as demais provas, produções, tornando aquele processo um “nada jurídico”, 
feito à revelia da norma, ao arrepio das disposições constitucionais, constituindo, sim, verdadeiro 
tribunal de exceção.

Assim nos ensina FERNANDO CAPEZ (2006, p. 34):
Essa categoria de provas ilícitas foi reconhecida pela Suprema Corte norte-americana, 
com base na teoria dos “frutos da árvore envenenada” – fruits of the poisonous tree –, 
segundo a qual o vício da planta se transmite a todos os seus frutos. A partir de uma 
decisão proferida no caso Silverthorme Lumber Co. vs. United States, em 1920, as cortes 
americanas passaram a não admitir qualquer prova, ainda que lícita em si mesma, oriunda 
de práticas ilegais.

Por fim, o abandono dos princípios leva a crer em pretexto qualquer para o atraso. Chamo o 
pensamento de ROBERTO LYRA (1956, p. 123):

O que avulta é a coesão por parte dos representantes dos mesmos interesses contra o 
inimigo comum, em ordem fundamental e decisiva. Daí a frente única por ação ou omissão 
em torno de pretextos filosóficos ou científicos conservadores ou mesmo aparentemente 
progressistas, com o abandono de todas as formas diversionistas ou divisionistas, a bem 
da defesa do reduto, sob extremas ameaças.
Por isso mesmo, esta não é a hora de sacrificar o ideal, refugiando-se nas florestas do 
dogmatismo. Assim aqueles práticos medievais, cuja poderosa construção jurídica foi 
a fuga a realidades cheias de riscos e ônus. Em todo o caso, os práticos, pelo menos, 
fizeram a teoria.

6. COnCLuSãO

A conclusão que chegamos após a análise realizada é a de que a democracia se perfaz através 
de resultados positivos para o povo no momento em que este participa da mesma e ao final tem o bem 
comum assegurado.

Para tanto, necessário se faz o controle, a fiscalização dos atos praticados pelas autoridades, sendo 
certo que esse controle, em momento algum significa intromissão, mas tão somente responsabilidade, 
prudência, cautela, o abandono do individual pelo todo, do particular pelo coletivo, do interesse singular 
pelo benefício plural.

A democracia, como visto, só será verdadeiramente praticada na forma de regime positivo para 
as pessoas no momento em que as leis forem estabelecidas, observadas, cumpridas, motivo pelo qual é 
apontada a imperiosa necessidade de tratar de alguns princípios constitucionais, os quais discorremos 
sobre os de natureza penal.

A ausência de atenção aos princípios constitucionais, ou abandono dos mesmos, significa ato 
ilógico, agressivo à razão, de retorno ao atraso, na via contrária dos interesses mais nobres.
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Sob o influxo dos pensamentos postos no presente trabalho, concluímos que a democracia, 
como abordamos, tem que apresentar esse grau de segurança intimamente ligada aos princípios 
constitucionais, onde, fundamentalmente, a lei, previamente definida, tem que ser o caminho a ser 
seguido, o caminho para a igualdade, o caminho para o desenvolvimento, o caminho para todos os 
direitos de gerações diversas, para as virtudes. Indubitavelmente é a legalidade que aponta para esse 
desenvolvimento democrático.
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O FEdERALISmO E A dESCEnTRALIZAçãO nO PEnSAmEnTO  
COnSTITuCIOnAL bRASILEIRO

ana Claudia Saldanha1

RESumO:

A federação é uma das espécies de Estado composto. Uma das principais características do 
federalismo é a descentralização política onde cada ente da federação detém competências próprias 
e encontra seu fundamento na Constituição Federal. O Brasil apresenta uma história de centralização 
política e administrativa, mas a partir da proclamação da República o país conheceu o federalismo 
descentralizado. A Constituição brasileira de 1988 evidencia uma estrutura baseada na pluralidade e 
diversidade, preservando o equilíbrio das unidades federadas. Entretanto, na prática, o que presenciamos 
é uma falsa federação e tem nas desigualdades sociais e regionais seus aspectos mais relevantes. 
É necessário corrigir o modo errôneo com que o federalismo penetrou em nosso solo e desta forma 
alcançar a tão sonhada “pátria mãe gentil”.

PALAVRAS-CHAVE: Federalismo; Descentralização; Democracia.

AbSTRACT:

The federation is a species of state compound. A key feature of federalism is decentralization policy 
where each government body has its own powers and its foundation in the Constitution. Brazil has a 
history of political and administrative centralization, but from the proclamation of the Republic, the 
country has decentralized federalism. The Brazilian Constitution of 1988 shows a structure based on 
plurality and diversity, preserving the balance of federal units. However, in practice what we witness 
is a false association and have the social and regional aspects more relevant. It is necessary to correct 
the erroneous way in which federalism has penetrated into our soil and thus achieve the long awaited 
motherland kind.

KEYWORdS: Federalism; Decentralization; Democracy.

1. InTROduçãO

A principal característica da federação é a existência mútua de níveis autônomos de governo. 
O longo período de colônia (1500 a 1822) deixou marcas profundas na cultura brasileira. Verifica-se 
que o processo de independência do Brasil veio muito mais como vontade das elites descontentes com 
a metrópole do que da vontade do conjunto da população; diferente, por exemplo, do que ocorreu com 
os EUA, em que a população toma parte, de forma ativa, no processo de independência. 

Entretanto, esse fato não significa que existiram avanços tanto na administração como na visão 
política brasileira no caminho para o desenvolvimento de uma administração descentralizadora e na 
efetivação de uma democracia brasileira.

Entende-se que antes de abrir à possibilidade de participação política por parte da população, 
deveríamos munir o Estado de instituições fortes para, desta forma, evitar o desmando ou então de 
forma mais ideologizada, a anarquia. 
1 Advogada, graduada na UFC, especialista em Direito Público pela UFC, colaboradora dos Cursos de Pós-Graduação 

da ESMP-CE, mestranda em Direito Constitucional pela UNIFOR – Universidade de Fortaleza. Endereço para 
correspondência: Rua Dr. Gilberto Studart, 1147, apto. 202, Papicu, Fortaleza- CE, CEP. 60190-750. Telefone para 
contato: 085. 96262826. E-mail: cllaudyasald@hotmail.com ou cllaudya40@yahoo.com.br.
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Porém, não existe uma precedência entre a institucionalização do Estado e a participação política, 
já que ambas se fortalecem ao mesmo tempo, na medida em que a participação engendra e aperfeiçoa 
as instituições e estas, a participação em uma relação simbiótica, o que não invalida o argumento de 
que a democracia substantiva pressupõe instituições fortes, ou seja, institucionalizadas.

A história do estado Brasil é uma história de centralização política e administrativa. No Império, 
em que a base econômica era centrada em um regime escravocrata, centrada no latifúndio, a centralização 
das decisões de toda a ordem se constituía em uma necessidade para a sobrevivência do próprio regime. 
Com a adoção da República presidencialista, muda-se o regime, mas não a centralização na dimensão 
da tomada de decisões políticas e administrativas. 

O presente trabalho objetiva revelar os caminhos da centralização versus descentralização e do 
federalismo na construção do pensamento constitucional brasileiro.    

Buscará verificar a contribuição de alguns autores brasileiros que tiveram grande importância 
para a formação do ordenamento jurídico que culminou com a Constituição Federal de 1988 – sem a 
pretensão de revelar todos os grandes pensadores brasileiros, até porque não caberiam num trabalho 
sintético de artigo, mas, tão somente aqueles que para a pretensão deste trabalho foram considerados 
essenciais.

Para tanto, primeiramente se fará uma definição de Estado, federação e descentralização; 
posteriormente se abordará o federalismo no Brasil, partindo para uma visão crítica do federalismo e 
da descentralização brasileira; se estudará os efeitos e tipos de centralização política verificando suas 
vantagens e desvantagens para finalmente fazer breve conclusão.

2. nOçãO dE ESTAdO

Para Zimmermann (2005, p.10), sinteticamente, Estado pode ser conceituado como forma 
de organização política estabelecida dentro de um território para domínio e regulação de condutas. 
Informa-nos o referido autor que os mais antigos centros de poder político foram formados há três 
milênios antes de Cristo e surgiram na Baixa Mesopotâmia. Neles e nos grandes impérios que surgiram 
no Oriente não existiam doutrinas democráticas, mas sim, a forma monárquica e teocrático-absolutista 
de governo.

 Entendem alguns que o Estado surgiu da tendência natural do homem para a associação, 
entretanto, para outros o Estado é produto da luta de classes sem as quais o Estado desapareceria. De 
qualquer forma, independentemente de sua origem, o Estado é uma realidade sociopolítica incontestável, 
com personalidade jurídica e autoridade moral que lhe são próprios.

 Os três elementos essenciais do Estado são: povo, território e governo. Destes três, o governo 
incorpora a autoridade política dominante na sociedade. Lato sensu representa o conjunto de órgãos 
estatais realizadores das funções por intermédio das quais o Estado objetiva os seus determinados fins. 
Através de dispositivos jurídicos específicos, este governo promove a política estatal. 

 Alguns autores preferem acrescentar mais um elemento característico do Estado: a soberania. 
Carl Schmitt (2007, p.48-49) entende que o conceito de Estado não é um conceito geral válido para 
todos os tempos, mas é um conceito histórico concreto que surge quando nascem a ideia e a prática 
da soberania, no século XVII.



DIáLOGO JURÍDICO

117o FederaliSmo e a deSCenTralização no PenSamenTo ConSTiTuCional braSileiro 

 Como formas de estados, estes podem ser simples, mais conhecidos por unitários, e possuem 
um único órgão de governo político, invariavelmente localizado no poder central, que assume a direção 
política de todos os negócios públicos. A centralização política não exclui, todavia, algumas formas 
de descentralização administrativa garantidora da relativa autonomia regional ou local. São exemplos 
de Estado unitário: França, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, México e Venezuela.

 O Estado composto envolve a união de duas ou mais entidades políticas. Reconhecem-se quatro 
espécies de estado composto: união pessoal, união real, confederação e federação. A união pessoal e 
a união real são tipicamente monárquicas e ocorrem quando dois ou mais estados são submetidos ao 
governo de um único rei, em virtude de sucessão hereditária. No primeiro caso, os estados conservam 
sua soberania interna e internacional, ligando-se apenas pela pessoa física do soberano. No segundo 
caso, existe uma união mais definitiva de dois ou mais estados, conservando cada um a autonomia 
administrativa, mas formando uma única pessoa jurídica perante o direito público internacional.

A confederação é uma união contratual de Estados soberanos com o objetivo de estabelecer 
determinadas tarefas comuns, tais como defender o território e garantir a segurança interna. Associação 
de direito internacional, donde tais Estados permanecem soberanos, mas submetidos por vontade 
própria ao contrato confederativo.

Na federação, as unidades estaduais somente são reconhecidas através das regras de direito 
constitucional interno. Este tipo de estado reparte as competências estaduais em pelo menos dois tipos 
de níveis verticais de poder. 

O Estado-nação corresponde a um longo processo político iniciado nos fins da idade média. 
Na análise desse processo verifica-se a transformação histórica das formas de poder baseadas na 
necessidade de acordo entre o rei e a burguesia. Os burgueses comandaram a transição do novo estado 
pré-capitalista e impuseram as regras do jogo político, destruindo as barreiras comerciais impeditivas 
do progresso capitalista contidos no antigo modelo descentralizado do feudalismo. Tal processo abriu 
caminho para monarquias unitárias, pois, através dos reis procedeu-se a integração territorial que livrou 
os burgueses do pagamento de pedágios e outras taxas aos senhores feudais, além de ter impulsionado 
o mercado ao seu crescimento e formar o espírito nacional.

O Estado moderno emergiu unificando imensos espaços territoriais e desenvolvendo processos 
centralizadores adequados aos interesses do rei e da burguesia ascendente. Assim, no século XVII o 
sistema dos estados criou a autoridade política individualizada na pessoa do monarca, com poderes 
coercitivos sobre todos os indivíduos estabelecidos sob a respectiva jurisdição territorial.

3. O ESTAdO FEdERAL  

 José L. Magalhães2 entende que existem várias formas de estados federais no mundo 
contemporâneo e o federalismo não é a única forma de descentralização da organização territorial, sendo 
que a partir da década de setenta do século XX assistimos um grande movimento em direção a uma 
acentuada descentralização, com inspirações políticas e econômicas diferenciadas, mas que marcam 
um caminho trilhado pelos estados democráticos. Importante é ressaltar alguns aspectos importantes 

2 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Democracia local e federalismo. Disponível em: <http://www.uj.com.br>. 
Acesso em 15 abr. 2009.
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a respeito das formas descentralizadas de estado em relação ao federalismo. O federalismo clássico de 
dois níveis diferencia-se de outros estados descentralizados, como o estado autonômico, regional ou 
unitário descentralizado, pelo fato de ser único cujos entes territoriais autônomos detêm competência 
legislativa constitucional ou um poder constituinte decorrente. Assim:

No Estado Unitário descentralizado, as regiões autônomas recebem por lei nacional 
competências administrativas, caracterizando a descentralização pela existência de 
uma personalidade jurídica própria e eleição dos órgãos dirigentes. Tal descentralização 
administrativa pode ocorrer em nível municipal, departamental (provincial) ou regional, 
em um nível ou vários, simultaneamente.

 No Estado Regional, as regiões recebem competências administrativas e legislativas ordinárias, 
elaborando seu estatuto, sempre com controle direto do Estado Nacional. No Estado Autonômico – 
interessante modelo espanhol da Constituição de 1978 – existe outro modelo altamente descentralizado, 
onde ocorre descentralização administrativa em quatro níveis e legislativa ordinária em dois níveis. No 
Estado Federal os entes descentralizados detêm, além de competências administrativas e legislativas 
ordinárias, também competências legislativas constitucionais, o que significa que os Estados-membros 
elaboram suas próprias constituições estaduais sem a intervenção do parlamento nacional para sua 
aprovação, como ocorre no tipo anterior, sofrendo tão somente controle de constitucionalidade posterior, 
que não caracteriza nenhum tipo de hierarquia entre Estados-membros e União.

 Entretanto, de todas as formas de Estado, a federativa é a mais complexa delas. Atualmente, 
contam-se sete estados federais nas Américas:

 Na América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. Na América do Sul: Brasil, Venezuela, 
Colômbia e Argentina. Além dos seguintes Estados: Alemanha, áustria, Suíça, Rússia, Nigéria, Índia, 
Paquistão e Malásia.

 O Estado Federal apresenta algumas características que o identificam:
1. Os membros da Federação são entes autônomos para determinados fins estipulados na Constituição; 

2. A autoridade da federação tanto se verifica em negócios internos como em negócios externos; 

3. Seus cidadãos são possuidores de uma mesma nacionalidade decorrente do Estado Federal; 

4. Os estados estão unidos por um pacto federativo de direito constitucional e não com um simples 
tratado como na Confederação; 

5. As decisões da União (poder central) são obrigatórias para todos os Estados-membros; 

6. O poder central divide-se em Legislativo, Executivo e Judiciário; 

7. Os Estados-membros não guardam o poder de secessão como na Confederação; 

8. Sua unidade é perpétua; 

9. Sem dúvida surge através da Constituição norte-americana, em 1787; o federalismo reparte as com-
petências estatais entre o poder central e suas diversas regiões.

O federalismo responde à realização do princípio da descentralização vertical e à pluralidade 
democrática. Este fato pode ser verificado na divisão vertical de poderes. A descentralização política e a 
tendência pluralista tornam este modelo mais democrático. A soberania pertence ao todo. A diversidade 
resulta em um pluralismo jurídico que admite legislações diferenciáveis às partes específicas de cada 
região, desde que permitida na Constituição.
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A União é pessoa jurídica de direito público interno e internacional, em que a Constituição 
determina as competências da União e também dos demais entes federativos. A União representa 
a unidade dos interesses genéricos e exclusivamente nacionais como representante das relações 
diplomáticas com outros países.

Os Estados associam-se para a formação de uma vontade geral. No Brasil, surgiram em 
substituição das províncias quando nosso País se transformou em República federativa e outorgou 
autonomia estadual. John Calhoun3 foi um dos primeiros políticos norte-americanos a tratar da questão 
da autonomia estatal. Sua teoria (teoria da nulificação) nega soberania ao Estado federal. Thomas 
Jefferson postulava que os Estados-membros não renunciassem seu poder soberano em favor da 
União, mas apenas que o empregassem em benefício da comunhão federativa. Le Fur (1896 apud 
ZIMMERMANN, 2005, p.50) afirma que:

O Estado federal é um Estado que reúne o duplo caráter de Estado e federação de 
coletividades públicas de certa natureza de província autônoma e da de cidadão de uma 
república; distinguem-se das outras coletividades não soberanas, porque são chamadas 
a tomar parte na formação da vontade do Estado, participando, assim, na substância 
mesma da soberania federal.

Segundo Zimmermann (2005, p.50) os juristas da Alemanha, por outro lado, como Laband e 
Jellinek, desenvolvem a doutrina da autonomia, afirmando que os Estados-membros não gozam de 
soberania, que é atributo da União. A Escola de Viena resolveu dogmaticamente o dilema da Calhoun, 
representada por Kelsen e Verdross e estabeleceu o entendimento segundo o qual o Estado federal é 
um Estado segundo o direito internacional e seus Estados-membros o são, Eegundo o direito nacional.

 O federalismo concebe como elementos componentes a União e os Estados-membros. 
A recepção do Município como elemento integrante e peculiar da federação brasileira forma um exótico 
sistema federativo tridimensional. Alexis de Tocqueville (2007, p.71) proferiu a seguinte declaração 
acerca do Município:

É na comuna que reside a força dos povos livres. As instituições municipais estão para a 
liberdade como as escolas primárias estão para a ciência: põem-na ao alcance do povo. 
Sem instituições comunais, uma nação pode dar-se um governo livre, mas não tem o 
espírito de liberdade. 

Desta forma, o Estado federal possui a peculiaridade subsidiária de se transformar em agente 
regulador da convivência harmônica entre grupos territoriais reunidos por um pacto federativo, nacional 
e perpétuo.

4. A dESCEnTRALIZAçãO

Segundo André Régis (2009, p.1) a evolução do Estado brasileiro foi ao mesmo tempo marcada 
pelas disputas entre o poder central e as oligarquias regionais, o que resultou num movimento pendular, 

3 Projeto Gutenberg EBook de Observações do Sr. Calhoun do Sul Carolina sobre o projeto de lei para impedir a 
interferência de certos agentes federais nas eleições: entregue no Senado dos Estados Unidos da América em 22 de 
fevereiro de 1839, por John C. Calhoun. <http://www.gutemberg.net>. Acesso em: 24/03/2009.
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alternando-se entre a centralização e a descentralização. Cronologicamente, o federalismo brasileiro 
apresentou as seguintes fases em relação à centralização ou descentralização:

Intervalo Período Histórico Centralização/Descentralização
1822-1889 Império Centralização
1889- 1930 República Velha Descentralização
1930- 1945 Era Vargas Centralização
1945- 1964 Redemocratização Descentralização
1964- 1984 Regime Militar Centralização
1984- 1994 Redemocratização Descentralização
1994-2002 Plano Real Descentralização
2002-2010 Governo Lula Descentralização

Desde a independência até o Governo Lula, incluído aqui o final de seu segundo mandato, 
o estado brasileiro viverá 94 anos de governo centralizado e 90 anos de governo descentralizado. 
Durante o império, o Brasil foi um Estado Unitário. O Imperador exercia um poder moderador, embora 
dispusesse de mecanismos para controlar efetivamente a nação, já que o poder conferido ao imperador 
incluía o de intervir nos poderes Legislativo e Judiciário, além do fato de que o Poder Executivo era 
exercido pelo próprio Imperador.

A resistência à centralização nunca deixou de existir, juntamente com os clamores pela República 
e abolição da escravatura. Foi, aliás, a união dessas três forças que levou ao fim do regime imperial 
e do Estado Unitário.  

Aureliano C. Tavares Bastos4, em sua obra A Província, critica a reforma feita na Constituição 
de 1824, ocorrida no ano de 1834, chamada “Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1831”, que 
conferia autonomia às províncias, afirmando que esta reforma estava sendo pouco a pouco transformada 
numa lei administrativa e que renovava a centralização. 

Fazendo uma reflexão a respeito do imenso território brasileiro, que dividido em províncias 
ostentava em cada uma delas suas características próprias ou seus traços distintivos, como língua e 
cultura, criticando o fato de se querer apurar estatisticamente em algarismos o fato das províncias se 
prenderem ao governo central somente pelo critério geográfico. 

 Alude que a reforma de 1834 pusera uma restrição onde a revolução de 1831 dera liberdade. 
Adverte que a missão daquele reinado era a de sujeitar as províncias ao freio da centralização, que as 
oprimia e debilitava, impedindo seu crescimento e progresso, sendo sua última esperança a reforma 
do pacto social.

 Acreditava que a centralização era fonte perene de corrupção. Criticava todo tipo de 
centralização, seja policial, eleitoral ou falta de autonomia judicial; o militarismo da guarda nacional, 
a administração civil hierarquicamente montada, o governo das províncias preso por mil liames ao 
governo-geral, dependente totalmente da centralização.

 Advertia que interesses pessoais, ambição vulgar do domínio, a prerrogativa da realeza, o 
interesse dinástico que nada cedia às ideias novas, jamais poderiam impedir as mudanças sociais, pois 
jamais a sabedoria foi transmitida com a sucessão do trono. 

4 Bastos, Aureliano Cândido de Tavares. A província. Brasília: Edição fac-similar do Senado Federal, 1997.
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Um dia, dizia o autor, instala-se a tempestade. Daí porque no entendimento do autor era 
necessário limitar o poder executivo central às altas funções políticas, somente. Pois, por melhores 
que as leis sejam, dominar a nação e a tudo perverter é o que acaba fazendo o governo centralizador. 

No capítulo IV do seu livro, o autor observa que não são fraquezas locais e liberdades civis que 
faltavam à sociedade da época, mas sim, capacidade para exercer um governo livre. Entendia que se 
o povo era mal, o governo não poderia ser bom. 

O autor admite que não desconhecia a péssima educação histórica do povo brasileiro que não 
estava pronto para a liberdade, cercando de perigos as novas instituições, mas caracterizou aquele tipo 
de governo como déspota que esterilizou o passado e embaraçava o futuro. 

Lembra, entretanto, que depois do que ocorreu em 1789 na política, não havia impossíveis. 
Adverte que a liberdade do povo excita a responsabilidade, o culto do dever, o patriotismo e a paixão 
pelo progresso. Em seu entendimento um povo que possui somente os encargos da civilização sem 
possuir a correspondente liberdade é um povo paralítico. 

Atenta que o governo central exigia que as províncias progredissem, mas lhes tolhia as mãos. 
Revela que a política centralizadora “matou” (grifo nosso) as províncias, desacelerou seu crescimento. 
Perdeu com isso a instrução, a imigração, a emancipação, mas também, as estradas, os cais, os vapores, 
ou seja, o desenvolvimento, o progresso. 

Entendia que a centralização negava ao país a capacidade de governar-se por si e o condenava 
à tutela do Governo Central. Comparou o que os déspotas fazem no regime centralizador aos senhores 
de escravos que desmoralizam suas vítimas alegando que “estão prestando o favor de educá-las” 
(grifo nosso). 

Declara que a centralização gera um círculo vicioso, pois toda tutela prolongada produz certa 
incapacidade, e esta serve de pretexto para sua perpetuação. Pior ainda quando estes tutores são impostos. 
Afirma que tal tutor sai do meio do povo que se afirma incapaz e ironiza: “que rápida metamorfose 
sucede a esse homem, de súdito a ente superior, dotado de todas as qualidades de um governante, só 
porque veste uma farda ou recebe um diploma?”

Julgava preciso fundar em cada província instituições que eficazmente promovessem o governo 
local. Àquela época já advertia que o mau conhecimento do sistema federalista produzia os receios 
nos conservadores, daí porque achou necessário estudar a organização interior dos Estados Unidos.

No capítulo V o autor aborda a federação nos Estados Unidos caracterizando-a como um 
exemplo de um país que faz verdadeiros cidadãos, ideal de governo cuja sociedade adotou a doutrina 
da consciência livre e da dignidade humana. 

Entendia que o sistema federativo era a maior de todas as forças sociais. Os povos da América 
do Norte fundaram a federação, “matando a centralização” e que deste mesmo modo fariam a Austrália 
e as grandes potências do futuro. 

Explica que nos Estados Unidos o Estado-membro é anterior à União. Cada Estado-membro 
possui suas próprias leis civis e criminais, organizadas sobre a base democrática, sem uniformidade 
absoluta. Desta forma, o governo se rege por instituições provinciais, não por leis nacionais simétricas. 
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Não há lei civil comum, nem eleitoral uniforme. Somente os interesses nacionais são atribuídos ao 
Congresso ou Poder Federal. Como relações exteriores, declarar guerra e celebrar a paz, manter exército 
e forças armadas, mas também lhe incumbe à manutenção da unidade nacional.

Observa o autor que todo esse processo não aconteceu da noite para o dia. Adotou o pensamento 
de Royer Collard segundo o qual “Não é a constituição tenda levantada para dormir. É apenas abrigo 
provisório da democracia em marcha, que a remodela ou transforma à medida que surgem necessidades 
novas e o tempo caminha”. 

Com estes argumentos procurou demonstrar que não há motivos que justifiquem o receio da 
descentralização e seu possível enfraquecimento de poder, pois nos Estados Unidos, raças, línguas e 
cultos destribuíam-se desigualmente, produzindo sem a uniformidade de leis, sem a unidade de crenças, 
sem a identidade de línguas a mais robusta república que os séculos já viram. Desta forma, interroga 
se a autonomia administrativa poderia trazer anarquia ao Brasil, onde subsistem poderosos elementos 
de unidade moral e social.

Raul M. Horta (1964, p.13) considera que a autonomia do Estado-membro constitui elemento 
essencial à configuração do Estado Federal. Para Georges Scelle (1962, p.45) o Estado Federal constitui 
uma forma de descentralização, e para Burdeau (1953, p.105) a aplicação particular da teoria da 
descentralização. A autonomia dá a medida e a intensidade da descentralização. 

Carré de Malberg (1948, p.169-171), detendo-se na análise do termo germânico (selbstverwaltung) 
indicador de forma de descentralização, ofereceu elementos conceituais mais válidos para fundamentar 
a descentralização como a ideia da coletividade inferior que se administra por si mesma, embora 
subordinada a uma coletividade superior, que poderia administrá-la pelos próprios meios se desejasse. 
O seu título é uma concessão da coletividade superior que autoriza seu exercício. A autonomia, portanto, 
não é caso de autoadministração ou descentralização.

Georges Burdeau (1953, p. 357-365) rejeitou o pensamento de Malberg e admitiu a inclusão do 
Estado Federal entre as formas particulares da descentralização; rejeitou a qualificação da autonomia 
para a coletividade local descentralizada e no confronto entre coletividade territorial descentralizada e 
Estado-membro de Estado Federal. À descentralização não basta autonomia e nem explica a natureza 
e a competência do titular desta última, na forma federal de Estado.

Por sua vez, Carlo Girola (1929, p.81) sustentou que a descentralização política é perfeitamente 
realizável no estado unitário e que ela se distingue da autonomia política.  Duguit (apud HORTA, 1964, 
p. 26) esclareceu que a autonomia pertencia aos agentes e não aos governantes. 

O Estado Federal apresenta dois grupos de governantes sobre o mesmo território: os governantes 
centrais e os governantes locais. Os primeiros são os do Estado Federal; os segundos, do Estado-membro. 

5. FEdERALISmO nO bRASIL

Com a proclamação da República, o Brasil se tornou uma República Federativa, que veio a 
ser conhecida como República Velha. Esse período foi caracterizado pela liberdade das oligarquias 
estaduais para impor seus interesses em seus respectivos estados sem a interferência do Governo 
Central. A descentralização, nessa época, foi extrema. 
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Segundo Magno G. Chagas (2006, p. 59) o federalismo foi introduzido no Brasil juntamente 
com a República em 1889, em substituição ao estado unitário descentralizado, através do decreto 
n° 1, de 15 de novembro de 1889, que previa que as províncias do Brasil estariam reunidas pelo laço 
da federação constituída a partir dali em Estados Unidos do Brasil. 

Apenas com a promulgação da Constituição de 1891, no entanto, é que o Brasil assumiu 
realmente a forma federalista, com pendência para o federalismo dual. Formou-se o federalismo 
brasileiro por segregação, ou seja, quando surge o federalismo do desmembramento de um Estado 
unitário.

Um Estado apresenta as características de federalismo dual quando há uma rígida separação 
entre governos dos Estados-membros e o Poder Central, não havendo interpenetrações de uma esfera 
governamental em outra. 

No federalismo cooperativo se verifica uma forte integração entre Governo Central e governo 
dos Estados-membros e pela repartição de competências. O federalismo dual é característica do Estado 
formado pela doutrina liberal e o federalismo cooperativo pelas doutrinas sociais atingindo seu ápice 
no intervencionismo estatal após a Segunda Guerra Mundial. 

Uma das consequências do federalismo cooperativo é o fortalecimento da União em detrimento 
dos poderes dos Estados-membros. A centralização em torno da União surge após a adoção do Estado 
social e com as desigualdades entre os Estados-membros. 

As Constituições Liberais foram substituídas por Constituições que pretendiam regular todos os 
aspectos relevantes da vida social e impor ao Estado uma maior intervenção no domínio econômico.  

Assim, são exemplos deste modelo, a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar 
de 1919. No Brasil, esta mudança se fez realidade a partir da Constituição de 1934, que sepultou o 
modelo dualista, de cunho segregacionista e inaugurou o federalismo cooperativo. 

O Estado Federal visa possibilitar a unidade na diversidade. O primeiro fator – a unidade – leva 
à centralização; enquanto o segundo – a diversidade –, leva à descentralização. 

Segundo o Ministro Celso de Mello5: 
O Estado Federal exprime no plano da organização jurídica, a síntese que decorre de 
dois movimentos que se antagonizam: a tendência à unidade ou centralização que se rege 
pelo princípio unitário e a tendência à pluralidade ou descentralização que se funda no 
princípio federativo. Do maior ou menor equilíbrio entre esses dois princípios resultará 
um tipo diverso de Estado Federal. Assim, autonomia dos Estados-membros se caracteriza 
em auto-organização, autogoverno e autolegislação.

Rosah Russomano (1965, p.39) entende que nosso Estado Federal teve suas origens no 
desencadeamento de um movimento histórico nacional do qual adveio à descentralização do antigo 
Estado Unitário constituído pelas províncias. Quando a corte de Lisboa procedeu à divisão do território 
brasileiro em Capitanias Hereditárias traçou um esboço das futuras províncias e delineou o esboço 
dos Estados-membros. 

 Estabeleceu, desde aquela época, uma descentralização favorecida pela distância entre elas. 
Uma capitania não interferia nas outras características do federalismo, daí porque entendeu que o 
federalismo é um fenômeno de todo nosso passado.

5 In: RTJ 146, p. 396.
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E na realidade as circunstâncias políticas, sociais, geográficas e econômicas do nosso país, já 
naquela época, não se coadunavam com a estrita centralização, portanto, ela não se sustentaria por 
muito tempo, embora isso fosse de interesse de alguns políticos e detentores de algum tipo de poder 
e que só prevaleceu até o fim da monarquia.

As diferenças existentes em cada província, por fatores estruturais, geográficos, culturais, sociais 
e econômicos, particularizam cada uma delas, traduzindo sua identidade e, dessa forma, despertou 
em cada uma delas um espírito autonomista, particularista, que encontrava na federação guarida e 
conforto. Esse sentimento foi gradativamente se impondo como uma necessidade para se extravasar 
nas revoluções, guerras civis e em reivindicações regionalistas.

O unitarismo não se harmonizava com nossas exigências e realidades. Simbolizava um óbice 
a evolução política que se dirigia rumo à federação, mas não foi suficiente para barrar a tendência 
descentralizadora e se corporificou na Confederação do Equador, considerado como berço histórico 
da fórmula federativa presidencial. 

Apesar das tentativas de barrar o movimento descentralizador que sacrificava vidas como a de 
Frei Caneca, a corrente federalista prosseguiu em oposição frontal ao centralismo da Constituição de 
1824. No plano político, os anseios federalistas se acirraram, em 1831, quando D. Pedro I abdicou do 
trono em favor de seu filho, D. Pedro de Alcântara. 

Instaurada a Regência, logo tratou-se de fazer as reformas pretendendo fortalecer as províncias, 
assegurando a descentralização. Quando tal pretensão foi transformada em projeto e remetido ao 
Senado para sua aprovação, trouxe uma nova determinação: “O Governo do Império do Brasil será 
uma monarquia federativa” (RUSSOMANO, 1965, p.41). 

A descentralização que se pretendia deferir às províncias foi recusada. A situação ficou difícil. 
A reforma constitucional que se pretendia não atingiu seus objetivos. Os legisladores foram levados à 
transação cristalizada na Lei de 12 de outubro de 1832. Surge o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834. 

Estabeleceu-se uma descentralização que permitiu o desenvolvimento das províncias. 
Os impulsos descentralizadores e federalistas, no entanto, haveriam de ser interrompidos no decurso de 
1840 quando houve a promulgação da Lei de Interpretação do Ato Adicional, em 12 de maio de 1840. 

Retornou-se ao unitarismo e à excessiva centralização que exacerbou os ânimos e agravou a 
situação que findou com a revolta que pôs fim à menoridade de D. Pedro II. O ideal descentralizador 
haveria de transformar-se em expressiva realidade a ponto do partido liberal-radical inscrever a 
descentralização em seu programa, expondo-a, analisando-a, defendendo-a na eloquência de Silveira 
Martins (RUSSOMANO, 1965, p. 43). 

Posteriormente, o golpe de 15 de novembro de 1889 varreu de nosso solo definitivamente a 
Monarquia e implantou a República. A decisão de se tornar uma República federativa partiu da vontade 
soberana da nação que naquele tempo detinha o poder de fazer tal declaração, repetindo-se a declaração 
nas Constituições posteriores. 

A Constituição de 1891 dotou os Estados-membros de extrema autonomia, de sorte que agiam 
como se fossem soberanos e acentuou o predomínio dos Estados-membros mais importantes (São Paulo 
e Minas Gerais), sendo garantido à União seu predomínio e autoridade através da intervenção federal. 
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Em face desse poder, diversas arbitrariedades eram cometidas. Os Estados-membros, como 
medida de defesa, vieram a possuir verdadeiros exércitos permanentes que simbolizavam novas 
ameaças à unidade nacional.

Segundo André Regis (2006, p.3-5) o federalismo brasileiro serviu meramente para conceder 
maior autonomia às oligarquias estaduais e não foram criadas para acomodar grupos étnicos diferentes 
dentro do mesmo Estado como em outros Estados. 

A integração nacional era precária, diminuindo a capacidade do Poder Central de intervir nos 
estados ou de impor suas decisões. O Poder Central era quase impotente diante de assuntos internos 
dos Estados. A política nacional era dominada pelos Estados mais ricos da federação, ou seja, São 
Paulo e Minas Gerais. 

Por um acordo tácito, esses Estados se revezavam na Presidência da República, um arranjo 
apelidado de “política do café com leite”, por serem os maiores produtores de café e leite, respectivamente. 

Foi uma época de fraudes eleitorais, o voto secreto inexistia. Durante quatro décadas o Poder 
Central não exerceu qualquer poder sobre as unidades regionais, situação que se modificou com a 
revolução de 1930, levando Getúlio Vargas ao poder. Começava o período da República Nova. 

Para Russomano (1965, p.48) o excesso do federalismo passou a caracterizar nossa estrutura 
estatal, trazendo males que foram frontalmente combatidos na órbita política e doutrinária. Até 
mesmo Ruy Barbosa, ardoroso defensor da descentralização e federalismo, não aprovou o modelo de 
federalismo que estava se formando em nosso país e sugerindo sua revisão no texto supremo. 

A revisão alterou o caráter de nosso federalismo restringindo a autonomia dos Estados-membros 
em prol da competência da União, o que trouxe de volta a centralização. Trouxe consigo novas 
convicções sociais como a regulamentação das atividades econômicas em forte tendência centrípeta.

A guerra de 1914-1918 feriu de morte a constituição de 1891, que inspirada com as realidades 
daquela época não mais se adequava às novas realidades do liberalismo dominante que tanto preocupava 
juristas e legisladores. 

A feição liberal dominava naquele momento e não resistiu ao impacto de suas exigências para 
ser substituída, após 1930, pela Constituição de 1934, inspirada na Constituição de Weimar. Surge 
em larga escala a figura do Estado intervencionista, amputando a competência dos Estados-membros, 
simbolizando o fim do federalismo dual.

A era Vargas teve dois períodos distintos (1930-1937 e 1937-1945). Levou o país a mudanças 
radicais na organização estrutural do Estado. Promoveu lentamente a centralização, tornando-a mais 
intensa do que na época do Império. 

O Estado Novo (1937-1945) criou grandes obstáculos para as oligarquias estaduais. O presidente 
teve todo o poder político nas mãos e o Brasil nem foi democrático nem federativo. Oficialmente o 
Brasil era uma federação (Constituição de 1937), na prática, contudo, o país era um Estado unitário. 
O Governo Central negociava constantemente com as elites regionais.

Nesse passo diminuía-se a autonomia estadual e aumentava-se a autonomia municipal, 
colaborando com o descenso do federalismo. Mas não teve forças para resistir ao ditatorialismo que 
se espalhava pelo mundo e que veio projetar-se em nossas fronteiras. 
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O golpe de 1937, com a Carta da mesma data, iniciou o “Estado Novo”, em que se consagrou 
a hipertrofia do poder executivo, esmagando-se as franquias individuais. Nossa organização estatal 
viveu um interregno unitário. 

Apesar da Carta de 1937 estabelecer o Estado federal, ela somente existia no papel, pois o 
que tínhamos na realidade era um unitarismo descentralizado, caracterizado pelo Decreto-Lei 1.202, 
de 8 de abril de  1939 e que tornou os Estados-membros em verdadeiras coletividades territoriais 
descentralizadas, sob o controle e fiscalização do chefe do Poder Executivo. O ano de 1945 marcou o 
término da ditadura. Em 1946, uma nova Constituição abraçou o federalismo em sua forma original.

O retorno à democracia somente ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, que culminou com 
a Constituição de 1946. A pressão para descentralizar era tremenda e com a nova Carta os estados 
ganharam maiores poderes políticos e fiscais. No entanto, o governo não durou. 

O sistema funcionou relativamente bem em três dos quatro mandatos presidenciais, ou seja, o 
de Dutra (1946-1951), o de Vargas (1951-1954), e o de Juscelino (1955-1961). Jânio Quadros, após 
espetacular vitória nas urnas de 1960, renunciou em agosto de 1961. Seu vice, João Goulart, que não 
contava com a simpatia dos parlamentares nem dos militares, se deparou com um Estado parlamentarista, 
tendo Tancredo Neves como primeiro Ministro, o que reduziria drasticamente os poderes presidenciais.

No entanto, o plebiscito ocorrido em 6 de janeiro de 1963 extinguiu o parlamentarismo e levou 
o Brasil à pior crise institucional de sua história. A inflação atingiu níveis inéditos, greves pressionavam 
o presidente, que para se manter no cargo associou-se aos sindicatos e aos subalternos das Forças 
Armadas. 

O golpe militar de 1964 suspendeu as liberdades democráticas e a descentralização.  Nos vinte 
e um anos seguintes o país viveu um regime militar, novo período de centralização política e fiscal 
marcada pela reforma tributária de 1966/1967.

Dez anos depois o regime militar brasileiro começou a implantar a redemocratização. 
Os governadores lentamente recuperavam seus poderes e em 1982 as eleições diretas para o governo 
estadual consolidou maior autonomia aos estados. As antigas restrições orçamentárias foram removidas. 

Com o fim do regime militar em 1985, as pressões dos estados dispararam uma nova 
descentralização do poder entre os estados da federação. O pensamento dominante na Assembleia 
Constituinte de 1988 era a de que a democracia somente poderia ser consolidada e desenvolvida por 
meio da descentralização política e fiscal e que os avanços da cidadania seriam um passo necessário 
neste processo. 

A Assembleia Nacional Constituinte favoreceu o pensamento daqueles que desejavam maior 
autonomia para os Estados e Municípios e a nova estrutura representou uma quebra na tradicional 
dualidade do federalismo, adquirindo os Municípios poderes fiscais, legislativos e administrativos, 
criando uma nova esfera de autonomia.  

É consenso entre os analistas que este fato se deu em virtude da abertura política dada aos 
governadores, já que estes foram eleitos diretamente pelo povo em 1982. Nas eleições estaduais 
seguintes (1986) o envolvimento popular foi extraordinário. O presidente José Sarney, enfraquecido, 
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foi incapaz de evitar o aumento da autonomia fiscal dos governadores e meramente ratificou a situação 
(REGIS, 2006, p.6). 

Na visão do autor a redemocratização ocorreu devido à perda de controle do Governo Federal 
sobre a economia. A forte descentralização sem freios significou efetivamente que o Poder Central era 
incapaz de controlar a economia nacional. 

Estados e municípios foram fortalecidos e com isso o Brasil se tornou um dos países mais 
descentralizados do mundo. Desde 1988 foram criados mais de 1.200 municípios por causa da facilitação 
trazida pela Constituição de 1988 (REGIS, 2006, p.7). 

A descentralização trouxe consigo grandes distorções financeiras, sendo uma maioria que 
sobrevive à base de transferências dos Estados-membros e da União.6 Além disso, a descentralização 
política que acompanhou o aumento das receitas municipais reduziu a importância dos governadores, 
pois os prefeitos passaram a depender menos deles, passando a ter uma relação mais próxima com o 
Palácio do Planalto. 

André Regis (2006, p.27) esclarece que como o federalismo é o sistema de governo no qual 
cada unidade federativa desfruta de poderes e autonomia sem a intervenção de outras entidades, 
alguns autores entendem que somente a democracia preenche os requisitos para o estabelecimento de 
uma federação, pois em apenas regimes democráticos os poderes executivo, legislativo e judiciário 
são suficientemente autônomos para prover as unidades federativas de controle exclusivo sobre suas 
respectivas áreas de atuação.

O mesmo autor considera que o federalismo brasileiro atual sofreu mudanças significativas 
pelos seguintes motivos:

•	 Fim da inflação com o plano real;

•	 Situação caótica dos estados;

•	 Eleições livres para os cargos executivos e legislativos;

•	 Apoio a FHC na maior parte dos estados brasileiros e no Congresso; 

•	 Crises internacionais;

•	 Influência de organizações internacionais, como o FMI;

•	 Outras.

Para o autor, o Plano Real foi uma arma poderosa que permitiu a FHC ganhar votos e seus 
opositores sofreram uma grande derrota. Ficou evidenciado que sem o Plano Real FHC jamais teria 
sido reeleito. O Plano Real apresentava uma dimensão econômica que garantia estabilidade e FHC 
tratou de mostrar que o plano dependia da permanência de seu criador no poder. A imagem do Real 
foi usada à exaustão. Os aniversários do plano eram celebrados com a introdução de novas moedas 
e cédulas. O Real atendeu os interesses do pobre e da classe média, mas não agradou à oposição que 
sabia que não chegaria ao poder se o plano fosse um sucesso.

Ainda segundo André Regis (2006, p. 104), analisando os casos do Brasil e da Argentina 
pode-se perceber que a democratização dos estados federativos promove a descentralização. Na década 

6 A Emenda Constitucional n° 15 modificou as exigências para a criação de novos municípios com a necessidade de 
estudo da viabilidade e lei complementar federal.
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de 1990 os dois países implementaram as reformas neoliberais dirigidas às privatizações e à criação 
de transparência em políticas fiscais, aumentando o poder do Governo Central. 

Após a independência da Argentina em 1816, em relação à Espanha, cujo tema de discórdia era 
exatamente o grau de autonomia das províncias, se consolidou a democracia naquele país. Os estudiosos 
declaram que o caso argentino é daqueles que dá suporte à ideia de que a descentralização fiscal é uma 
consequência da descentralização política. Durante regimes militares as receitas foram centralizadas.

6. VISãO CRÍTICA dO FEdERALISmO E A dESCEnTRALIZAçãO nO bRASIL

Segundo Paulo Bonavides (2004, p.338) faz-se mister introduzir, quanto antes, profunda 
reforma no sistema republicano federativo, ou seja, acabar com a falsa federação que ora existe, com 
a Constituição de 1988, preservando, porém, nas instituições, o substantivo e suprimindo o adjetivo 
por via de uma reforma institucional profunda. 

Para o autor, a falsa federação engendra o falso corpo representativo; este, por sua vez engendra 
uma falsa democracia e esta, um falso desenvolvimento que atropela a concretização dos direitos 
sociais em sua plenitude, formando um vasto e maligno círculo vicioso de submissão e dependência, 
sem remédio na Constituição brasileira em vigor.

Para o ilustre constitucionalista as desigualdades e desequilíbrios regionais e sociais são 
aspectos cruciais para a temática do federalismo brasileiro. Entende que não se deve acabar com o 
federalismo em si, já que perpétuo e indissolúvel é (art. 60, §4° da CF/88), mas sim, com a composição 
dualista do sistema (União/Estado-membro) por estorva-lhe os mecanismos funcionais debaixo do 
constante açoite de uma realidade nacional perante a qual o modelo já exaurido se curva impotente, 
contraditório, ultrapassado. Em outras palavras, a realidade é que o país federal se acha de todo 
divorciado (BONAVIDES, 2004, p.339).

Para o autor os preconceitos doutrinários e as praxes esclerosadas do federalismo clássico 
fazem a remoção do atual modelo ficar cada vez mais penosa e complicada. O modelo de federalismo 
brasileiro nos desvia das verdades e das soluções conducentes a uma solução da crise que envolve 
a Federação, embora essa solução se vislumbre na própria Constituição de 1988, apontando como 
solução o federalismo regional. 

O federalismo que temos é assim uma contradição profunda com as velhas aspirações 
descentralizadoras, propagadas pelo sentimento nacional, e que estão na alma de nosso povo, na memória 
de nossas origens, nos acontecimentos que marcaram nossa monarquia, atravessando a Primeira 
República, vítima da truculência das intervenções federais nos Estados-membros (BONAVIDES, 
2004, p. 339).

Entende o autor que as sementes do federalismo foram plantadas no solo pátrio na Revolução 
Pernambucana de 1817, antes da Independência; no 2° projeto apresentado no Rio de Janeiro em 
1823; na Confederação do Equador, em 1824; no Projeto que em 1831 o partido liberal mandou ao 
Senado para reformar a Constituição do Império, a federação monárquica que depois originou o Ato 
Adicional de 1834 e em tantos outros fatos que culminaram com o Decreto de 15.11.1889, da lavra 
de Rui Barbosa (BONAVIDES, 2004, p. 341). 
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A República que trouxe a Federação nasceu nos braços da ditadura e do golpe militar desferido 
por Deodoro da Fonseca no Campo de Santana, que apenas trouxe transformação de nome. Nascendo 
enfermo, cresceu raquítico, eivado de contradições e impurezas centralizadoras que lhe desfigurou 
a imagem, açoitado de ameaças autocráticas7. Era um governo total sobre a sociedade  e unitarista8,  
gerador de injustiças e ressentimentos.

Aos olhos do autor, a única solução possível seria a adoção do federalismo por Regiões. Enfatiza 
que a regionalidade tomou grau hierárquico que a colocou já no patamar mais alto da Constituição. 

É matéria principal que compõe a nobre Lei maior. Não é apenas uma parte do corpo da 
Constituição, mas sim, sua essência; não pode sofrer nenhum tipo de derrogação nem mesmo via 
emenda por força do art. 60 §4°, inc. I da CF/88. 

Para o autor este princípio é somado a outro, redutor das desigualdades regionais, previsto como 
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3°, inc. III), como princípio 
geral da atividade econômica, prevista no art. 170, inc. VII que reiteram o entendimento de pilares da 
Constituição em vigor.

Esse entendimento leva o autor a concluir que a própria Constituição declara o remédio 
capaz de solucionar o problema do federalismo brasileiro, bastando se refazer a federação brasileira 
adaptando-a à realidade e ao que já está previsto em nossa Carta Constitucional, de tal forma que não 
institucionalizar as Regiões em grau de autonomia importa desobediência à norma principial e como 
esta possui supremacia hierárquica na pirâmide normativa, tal infringência omissiva é passível de ação 
direta de constitucionalidade por descumprimento de preceito fundamental.

Para o autor a Região é peça básica de nosso sistema federativo, ainda que em termos formais 
não faça parte da federação brasileira. Para que este fato ocorra, entende o mesmo autor que tanto 
pode ser realizado pela via judicial como legislativa. 

Salienta que a hipertrofia do Poder Central abre caminho ao desmembramento e não ao 
federalismo regional. A necessidade do crescimento livre e independente de cada uma das partes 
componentes de uma comunhão social é imperiosa, pois se não for respeitada cria um sentimento de 
patriotismo local separatista e começa a desenhar contornos de uma Nação nova.9 

 Entusiasmado, o autor declara que em muito breve o Brasil será um Brasil de Regiões, mas que 
não basta regionalizar, urge também desenvolver. Há também a necessidade de fazer um planejamento 
dos organismos regionais para a preparação deste tipo de federalismo proposto pelo autor. 

 Para tanto, lembra que o Brasil-Império viveu uma organização extremamente unitária e 
centralizadora. Movimentos de rebeldia com repercussão partidária no seio da corrente liberal se 

7 Poder supremo, absoluto, ilimitado, irresponsável com relação a qualquer instituição terrestre e dado somente por 
Deus.

8 Doutrina que preconiza a união de uma entidade política composta de pequenas regiões, extinguindo as mesmas, 
ou transferindo o poder para o governo central. Um estado unitário normalmente tem uma legislatura unicameral.

9 Joaquim Nabuco, Discurso proferido na Câmara de Deputados em 14.9.1885. Nas palavras de Paulo Bonavides: 
Para este gênio do tribuno pernambucano: “Não se trata de criar diversas pátrias, mas de fortalecer o sentimento da 
pátria; não se quer destruir a unidade moral de nosso povo, tão fortemente acentuada, mas ao contrário, fazer com 
que esta unidade corresponda ao apreço do valor da nossa nacionalidade...”
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registraram em várias partes do país, mas não lograram efeito imediato. Somente a partir do advento 
da República a solução descentralizadora e federativa ergueu-se (BONAVIDES, 2004, p.361-362). 

Entretanto, desde seu berço o federalismo brasileiro trouxe o germe de sua destruição, pois o 
pecado do unitarismo, da centralização, foi quem o gerou, ou ainda foi criado mediante intervenção do 
Poder Central, depois de mais de meio século de convivência centralizadora, centralização esta que se 
apoiava na Carta outorgada de 1824 por D. Pedro I. Posteriormente, foi abrandada pelo Ato Adicional 
de 1834 e novamente reativada com a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840. 

Em 1889, ao serem elevadas à categoria de Estados, as províncias receberam uma dádiva do 
Poder Central: o de possuírem nova forma de organização política. Quando se deu a Proclamação da 
República estávamos mais amadurecidos para a descentralização política municipal do que na faixa 
provincial.  

A realidade municipalista, constitutiva e tradicional, cujos efeitos poderiam ter sido fecundos 
para caracterização de uma genuína federação no Brasil foi desprezada. Os Municípios foram esquecidos 
e condenados ao abandono, definhando em prestígio, progresso e influência (BONAVIDES, 2004, 
p.362-363).

Segundo o autor, o federalismo outorgado pela Constituição republicana jamais pôde 
libertar-se do vício centralista que haveria de corrompê-lo e que entraria na medula do sistema. 
Introduzida a Federação na República, o centralismo cedeu lugar à nova fórmula política de Estado, 
em bases federativas. 

Pelo despreparo do povo e da Nação veio pôr em perigo a sobrevivência unitária do país. 
O federalismo das autonomias outorgadas conhecia unicamente o instituto da intervenção federal como 
único instituto constitucional de integridade do sistema. 

Tal intervenção se dava nas seguintes hipóteses: repelir invasão estrangeira ou de um Estado 
em outro; manter a forma republicana federativa; restabelecer a ordem e tranquilidade dos Estados, à 
requisição dos respectivos governos; assegurar a execução das leis e sentenças federais.

A euforia descentralizadora era tanta que alguns estados falavam de “soberania” ao invés de 
“autonomia”. Foi nesta fase que alguns Estados contraíram empréstimos no Exterior e se endividaram 
de maneira irresponsável, criando situações de insolvência e perplexidade do sistema. 

As inconstitucionalidades nas Cartas políticas estaduais eram alarmantes. Grande era o volume 
de intervenções federais com deposição militar dos governadores até por uma questão de fundo, ou 
seja, demonstrar sua hegemonia política.    

Para o autor, o pretexto para esse intervencionismo e o desejo de se intrometer exorbitantemente 
nas decisões políticas e administrativas do Estado-membro em observação, era a consolidação da 
República, posteriormente, o combate das oligarquias e o respeito dos princípios federativos vigentes. 

Desde a Revolução de 1930 e as seguintes Constituições, o Brasil ingressou em uma segunda 
fase: a fase econômica do federalismo pátrio. A intervenção federal ficou obsoleta, pois os estados 
melhor compreenderam seus deveres constitucionais. 

Uma fase em que os Estados suplicavam ao Poder Central a intervenção econômica, os 
investimentos, os incentivos, os subsídios sem nenhuma consciência do sacrifício e tributo que 
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significava a contrapartida política, arrasando-lhes com o ônus da sujeição econômico-financeira, 
esfrangalhada autonomia constitucional e federativa. A mobilização de recursos financeiros e o volume 
e destinação das receitas tributárias assumem importância crucial para a sustentação da pequena parcela 
do poder autônomo.

A terceira fase do federalismo brasileiro parece instaurar-se no fenômeno agregativo 
potencializado nas regiões. O autor considera que nesta fase irá se conseguir ultrapassar a crise federativa 
brasileira, pois é resultante de uma agregação espontânea de interesses. 

Para Paulo Bonavides (2004, p.417) a atual crise é tríplice: econômico-financeira, política e 
social, que comprometem o conceito de soberania e ainda que tal fato pode ter decorrido pela falta de 
sensibilidade federativa que jamais possuímos.

Dois princípios regem o federalismo: autonomia e participação. A autonomia concorre para 
manter a descentralização. O segundo, para garantir a união, mas descentralização e união fundadas 
sempre no consenso, na legitimidade, na consciência cooperativa. 

Sem autonomia constitucional e sem participação na formação da vontade federal não há 
critérios firmes com que distinguir os ordenamentos políticos da comunhão federativa dos demais 
ordenamentos políticos inferiores.

Montesquieu, ao teorizar o princípio da separação dos poderes, foi o primeiro federalista da 
Idade Moderna. O Espírito das Leis é a profecia do sistema representativo, da liberdade democrática 
e do Estado de Direito. Segundo Paulo Bonavides (2004, p.431), razão de sobra teve Lord Acton para 
escrever: “Todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente”.

José L. Magalhães10 considera que mediante análise dos artigos 21 a 24 da Constituição 
Federal de 1988 nosso federalismo é o menos descentralizado. Considera um modelo centrífugo11 e 
absolutamente inovador ao estabelecer um federalismo em três níveis, incluindo o município como 
ente federativo e, portanto, com um poder constituinte decorrente. 

Deste fato decorre que podem elaborar suas constituições municipais chamadas de Leis 
Orgânicas, auto-organizando seus poderes legislativos e executivos sem que seja possível nenhuma 
intervenção do legislativo estadual nem federal para sua aprovação, submetendo-se apenas ao controle 
de constitucionalidade posterior.

Alguns autores rejeitam a descentralização em três níveis pela ausência de representação no 
Senado, pelo fato de não haver uma união histórica de municípios e ausência de poder judiciário 
municipal, entretanto, tais argumentos são considerados frágeis diante das características essenciais do 
federalismo que diferem esta forma de estado das outras formas descentralizadas, ou seja, a existência 
de um poder constituinte decorrente ou competências legislativas constitucionais nos entes federados.

A nossa história explica o federalismo centralizado que para aperfeiçoar-se deve buscar sempre 
a descentralização. Não se pode negar nossa história, mas podemos trabalhar nela para o futuro a fim 
de se obter estados mais descentralizados e mais democráticos. 

Apesar dos avanços da Constituição de 1988, o número de competências destinadas à União em 
detrimento dos estados e municípios é muito grande, grave distorção que tem raízes no autoritarismo 
10 Magalhães, José Luiz Quadros de. Democracia local e federalismo. Disponível em <http://www.uj.com.br>.
11 Movimento constitucional em tensão, com um movimento político e cultural centrípeto em nossa história.
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que tomaram conta da América Latina na década de noventa com a penetração do modelo neoliberal. 
Centralizar nosso federalismo é transformá-lo em estado unitário descentralizado, o que seria conduta 
inconstitucional.

Gustavo de Paiva Gadelha (2007, p. 323-346) entende que o modelo federativo atual não atende 
às necessidades dos entes federados, caso em que a realidade se distancia da teoria. O federalismo 
centrífugo foi importante para a manutenção da unidade nacional e a preservação de suas diversidades. 

A cultura exploratória do Brasil império fez surgir uma pontualidade regional no desenvolvimento 
econômico social com polos separados e tendentes à autossuficiência. Nesse sentido foram importantes e 
marcantes as influências do poder local na definição estrutural de cada estado, alcançadas com a divisão 
do território em Capitanias Hereditárias, de modo que as decisões e interesses locais se amoldavam 
às conveniências e anseios dos capitães donatários e senhores de engenho. 

Os estados descentralizados se preocupavam com seus interesses particulares sem observar o 
bem da coletividade. Em parte do Nordeste, por exemplo, se desenvolvia o setor açucareiro e a cultura 
de subsistência com características menos aristocratas e escravistas. Percebe-se que a descentralização 
administrativa dos entes locais foi um fator preponderante ao incremento da forma federativa.

7. VAnTAgEnS E dESVAnTAgEnS dA CEnTRALIZAçãO 

Segundo Paulo Bonavides (2008, p.165-167) o Estado centralizador cede quando se depara 
com modalidades descentralizadoras e democráticas. 

Para Orestes Ranelletti (1956, p.147) a centralização surge em decorrência de alguns fatos 
sociais, como a preponderância política de um Estado sobre os demais, resultando na incorporação 
ou absorção; fusão de Estados-membros, passando de Estado composto a Estado unitário; dissolução 
de Estado composto que se parte em vários Estados unitários. 

A centralização abrange as seguintes formas: centralização política, centralização administrativa, 
centralização territorial e centralização material. Da centralização vislumbram-se vantagens e 
desvantagens. 

São vantagens a extensão de uma só ordem jurídica, política e administrativa em todo país, o 
considerável fortalecimento da autoridade, que tanto se implanta como se mantém com mais facilidade 
onde ocorre o centro de poder, o reforço do princípio da unidade nacional. 

Como desvantagens o autor cita a ameaça sobre a autonomia criadora das coletividades, 
a sobrecarga de responsabilidades no Poder Central, que conduz à paralisação dos direitos 
self-government12, diminuindo, assim, o interesse por tudo quanto concerne à matéria pública. Atrofiando 
a iniciativa local, retarda a decisão de assuntos administrativos dentre tantas outras desvantagens. 

A descentralização compatível com o Estado unitário seria a descentralização administrativa, 
obviamente porque há centralização política, enquanto que na descentralização administrativa existem 
meras faculdades derivadas, delegadas, oriundas do Poder Central que transmite determinada parcela 
de seu poder às coletividades territoriais, conservando intacta a tutela de sua competência.
12 Aqueles direitos que são confiados à sociedade, à realidade, aos costumes, ou seja, aqueles direitos que naturalmente 

vão se concretizando no seio social ou aqueles dão a oportunidade ao povo de participar das decisões políticas e 
administrativas da nação de forma cooperativa.
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Alexis de Tocqueville (2005, p.98-102) entende que há duas espécies de centralização: 
a centralização governamental que diz respeito a alguns interesses comuns a todos, como leis gerais e 
as relações com estrangeiros, e a centralização administrativa que diz respeito a interesses específicos, 
como os empreendimentos comunais.

O autor acredita que a centralização administrativa debilita os povos que a ela se submetem 
porque tende a diminuir entre eles o espírito de cidadania. No entanto, ela consegue reunir em 
determinada época e em certo lugar todas as forças disponíveis da nação.

Entendeu que a centralização administrativa fazia triunfar o povo no dia de combate, mas 
enfraquecia a potência, não contribuindo para a prosperidade duradoura de um povo.

Acreditou que a centralização necessária para a prosperidade de um povo seria a governamental. 
Que a centralização só administra melhor as localidades quando o Poder Central é esclarecido e as 
localidades são servientes, entretanto, quando o povo é esclarecido, vigilante de seus interesses e 
acostumados a pensar sobre eles, tal não acontece. Melhor é deixar que as forças coletivas produzam 
o bem-estar social do que a autoridade do governo.

Para o autor um poder central por mais esclarecido que fosse não poderia abraçar todos os 
detalhes da vida de um grande povo.

Segundo Abrucio (2006, p. 84), o fascínio causado pela descentralização baseia-se não só na 
crise do modelo centralizador e no surgimento de novas realidades, mas também na força política 
deste conceito. O discurso descentralizador tem como principal qualidade a democratização do poder 
público e melhor desempenho governamental.

O crescimento do municipalismo no Brasil nos anos de 1980 é um exemplo da alta receptividade 
social da descentralização. A ideia é a de que quanto maior for a aproximação do governo local com sua 
população mais democrático e eficaz será a administração local, suprindo as necessidades específicas 
de cada município. Assim, o aumento da eficiência e eficácia é também citado como outra vantagem 
da descentralização.

Por outro lado, os governantes locais teriam a possibilidade de maior autonomia decisória, 
encontrando soluções mais criativas de acordo com as peculiaridades de cada município.

Abrucio (2006, p. 86) adverte que é necessário equacionar cinco questões fundamentais 
no processo descentralizador: a constituição de um sólido pacto nacional, pois uma fragmentação 
excessiva poderia levar à guerra civil; combate às desigualdades regionais havendo necessidade da 
criação de políticas públicas redistributivas para as localidades mais carentes; a montagem de boas 
estruturas administrativas que proporcionem melhor desempenho da gestão pública; a democratização 
dos governos locais e a criação de um ambiente intergovernamental positivo.

8. COnCLuSãO

Desde o seu nascimento, a Federação Brasileira teve dificuldades para responder corretamente 
aos anseios deste tipo de organização política. Nota-se que os estados vêm procurando aprofundar 
suas estratégias de descentralizar e regionalizar aumentando as parcerias com os Municípios e com a 
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criação de instrumentos que melhorem a ação dos Estados na realização de seus objetivos ao longo 
de seus territórios. 

A partir da redemocratização apostamos em um novo modelo político-administrativo que 
buscasse reverter a tendência centralizadora, autoritária e tecnocrática que marcou nossa história em 
prol de uma gestão mais democrática e efetiva, capaz de satisfazer os anseios dos cidadãos brasileiros 
cansados de ver seus direitos mais ínfimos serem sufocados pela política centralizadora que sempre 
os oprimiu.

A Constituição brasileira de 1988 evidencia uma estrutura de poder fundada na pluralidade e 
na diversidade, no equilíbrio, independência e complementariedade, na regionalidade, na localidade, 
na negociação permanente entre os centros de poder e na diminuição das desigualdades regionais. 
Estes princípios constitucionais nos revelam que os conflitos e antagonismos fazem parte de nosso 
sistema federativo.

Descentralizar combina com democracia. Aperfeiçoar a descentralização e corrigir seus defeitos 
transitam necessariamente na resolução dos principais dilemas federativos do Brasil. 

Se descentralizar significa transferir o poder decisório a governos subnacionais e comandar 
diretamente sua administração, poderá por diversas vezes não ser vista de modo positivo, afinal quem 
detém o poder jamais deseja perdê-lo total ou parcialmente. 

Processos históricos mais recentes como o municipalismo brasileiro, com seu viés 
descentralizador, pode ser perceptível no orçamento participativo que indica maior aproximação entre 
governo e cidadãos, assim como também possibilita maior responsabilidade dos governantes. 

A velocidade das informações obtidas pelos mais variados meios e a criação de debates e 
mecanismos mais efetivos de fiscalização governamental tornaram possíveis uma maior participação 
da população diretamente interessada na administração pública de seu município, estado e nação, 
integrando-o a nível internacional.  

A descentralização, outrora apontada como essencial por Aureliano Tavares Bastos e tantos 
outros ilustres pensadores brasileiros que formaram a nossa atual consciência política, hoje nos revela 
mais uma vantagem: aumento da eficiência e da eficácia avaliada na qualidade da gestão pública.

Conclui-se que descentralizar é preciso para que haja maior participação da população, corrigindo 
desta forma o modo errôneo como o federalismo penetrou em solo pátrio. A tarefa não é impossível, 
basta apenas que haja políticos detentores desta consciência. Cabe-nos a tarefa de revelar os erros do 
passado e corrigi-los no presente para que o futuro seja glorioso e nossa “pátria mãe gentil” se torne 
realmente “pátria amada Brasil”. 
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COnVEnçãO dE VIEnA SObRE O dIREITO dOS TRATAdOS dE 1969 E SuA 
RATIFICAçãO PELA REPÚbLICA FEdERATIVA dO bRASIL

 talita dal lago1

RESumO: 

Este artigo tem por objetivo analisar as ressalvas feitas pelo Brasil quando da ratificação da Convenção 
de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 por meio do Decreto 7.030, de 14 de Dezembro de 2009.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional Público; Convenção de Viena sobre o direito dos tratados 
de 1969; Decreto 7.030 de 14 de Dezembro de 2009.

AbSTRACT:

This article aims to study the main aspects which Brazil imposed upon ratification of 1969 Vienna 
Convention on Law of Treaties by Decree 7.030, 14th December, 2009.

KEYWORdS: Public International Law; Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969; Decree 7.030 
of 14 December 2009.

1. InTROduçãO

O presente artigo objetiva estudar as reservas impostas pela República Federativa do Brasil à Convenção 
de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 através da promulgação do Decreto 7.030, de 14 de 
Dezembro de 2009.

A Convenção de Viena de 1969 – resultado de estudos realizados pela Comissão do Direito Internacional 
das Nações Unidas em 1949 – teve como base e inspiração a Convenção de Havana de 1929. 

Tal Convenção é composta de oito partes e um anexo. As partes são organizadas da seguinte maneira: 
I) Introdução, II) Conclusão e entrada em vigor dos Tratados, III) Observância, aplicação e interpretação 
dos tratados, IV) Revisão e modificação dos Tratados, V) Nulidade, extinção e aplicação dos Tratados, 
VI) Disposições diversas, VII) Depositários, notificações, retificações e registro e VIII) Disposições 
finais.

Das oito partes encontradas na Convenção, o cerne principal da ressalva realizada pelo Congresso 
Nacional se encontra exatamente em dois dispositivos principais: Parte II, Seção III – Entrada em 
vigor dos Tratados e sua aplicação a título provisório, Artigo 25 – Aplicação a título provisório e Parte 
V, Seção IV – Processo, Artigo 66 – Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação.

Antes, porém, de adentrarmos no núcleo da questão, analisaremos a importância da Convenção de 
Viena sobre os direitos dos tratados, fatos históricos, bem como sua indiscutível importância ao direito 
interno. 

2. COnVEnçãO dE VIEnA SObRE O dIREITO dOS TRATAdOS dE 1969

A positivação do Direito Internacional pode ser considerada como uma prática recente no 
cenário internacional, todavia, cada vez mais evidente sua valorização em acordos, pactos, convenções 
e tratados internacionais.
1 Mestra em Direito Europeu – Integração Europeia  (Università di Padova – Itália). Especialista em Direito Internacional 

Público (PUC – Paraná). Professora de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado da Faculdade 
Farias Brito, Fortaleza – Ceará. Membro da Academia Brasileira de Direito Internacional.
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Nesse contexto é que os tratados internacionais ganham projeção e força internacional, tornando-se 
uma das fontes mais relevantes para o estudo do Direito Internacional Público.

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados nasce exatamente da preocupação do 
legislador em harmonizar a elaboração e aplicação dos tratados internacionais. Este tratado é conhecido 
internacionalmente como Tratado-Lei.

A Convenção de Havana de 1929 foi a primeira a versar sobre a forma de celebração dos 
Tratados internacionais e foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico mediante o Decreto 18.956, 
de 22 de Outubro de 1929.

Esse Tratado-Lei foi o grande incentivo para que a Comissão do Direito Internacional das 
Nações Unidas iniciasse, em 1949, o estudo mais aprofundado sobre o tema.

Após muitos estudos e consultas aos Estados-membros, em 1969, na cidade de Viena (Aústria), 
a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados foi aprovada, ao final de uma importante conferência 
diplomática internacional realizada pela ONU. (2010, online) 

Para que um tratado internacional entre em vigor, contudo, é necessário que haja a aprovação de 
um terço dos Estados-membros votantes. Dessa maneira, a Convenção de Viena apenas teve eficácia 
internacionalmente em 1980, quando o trigésimo Estado signatário depositou seu instrumento de 
ratificação.

A Convenção de Viena irradia seus efeitos na esfera internacional, uma vez que codifica antigos 
costumes entre as nações e antigas normas esparsas acerca da celebração dos tratados.

Tal convenção se diferencia da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1986 – 
principalmente no que diz respeito aos sujeitos de Direito Internacional Público – tendo em vista que 
a Convenção de 1969 se refere exclusivamente à celebração de tratados entre Estados soberanos, não 
levando em consideração os Organismos Internacionais.

3. dA InTERnALIZAçãO dOS TRATAdOS InTERnACIOnAIS PELO ORdEnAmEnTO JuRÍdICO 
bRASILEIRO 

A Constituição da República Federativa do Brasil teve o cuidado em regulamentar o procedimento 
de internalização dos tratados internacionais pelo sistema jurídico interno brasileiro.

Sendo assim, a Constituição Federal dispõe que compete à União – na qualidade de representante 
da República – manter relações internacionais com Estados soberanos e participar de organizações 
internacionais.

Segundo Guido Soares (2004, p. 25), este dispositivo constitucional confere a competência 
em matéria de política externa ao Governo Federal, sendo este o único sujeito de direito internacional 
capaz de representar o Brasil em convenções e conferências internacionais.

O artigo 84, VII e VIII da Constituição Federal reza que a competência privativa do Presidente 
da República é exatamente esta, qual seja:
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a) Manter relações com Estados estrangeiros;
b) Acreditar seus representantes diplomáticos através da carta de plenos poderes;

c) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais.

Compete ao Poder Executivo negociar e assinar tratados celebrados pelo Brasil, bem como 
decidir quando enviar um tratado assinado ao Congresso Nacional juntamente com a exposição de 
motivos do Ministério das Relações Exteriores.

Quanto à competência do Poder Legislativo, o artigo 49, I, da Constituição da República dispõe 
que se trata de uma competência exclusiva do Congresso Nacional em resolver – definitivamente – 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

Muita discussão já houve a respeito da parte final do dispositivo constitucional (art. 49,I), se 
seriam da competência do Congresso Nacional apenas atos internacionais que acarretassem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O entendimento majoritário, tanto doutrinário 
quanto jurisprudencial, tem sido o de que se deve passar pelo crivo do poder legislativo todo e qualquer 
tratado, acordo ou ato internacional negociado e assinado pelo Poder Executivo.  

Entendemos como absolutamente necessário a análise do Poder Legislativo aos tratados e 
acordos internacionais, uma vez que é ele o representante maior da vontade do povo, podendo, então, 
em caso de insatisfação, mandar arquivá-lo.

Dessa maneira, após a passagem do tratado internacional pelos conselhos temáticos do Congresso 
Nacional, esse tratado é materializado através da elaboração do decreto legislativo, conforme dispõe 
o artigo 59, VI da Constituição Federal.

Aos atos do Congresso Nacional que não estão sujeitos à sanção presidencial, dá-se o nome de 
decreto legislativo, sendo esses atos de competência exclusiva do Poder Legislativo.

O decreto legislativo é a forma pela qual o Legislativo aprova tratados internacionais, bem 
como julga as contas do Presidente da República ou ainda sobre assuntos de seu interesse interno.

Salienta-se que apenas um decreto legislativo poderá aprovar mais de um tratado internacional. 
Contudo, se porventura um desses tratados vierem a perder sua eficácia, um novo decreto legislativo 
se fará necessário.

Por se tratar de competência exclusiva do Congresso Nacional, ressalta-se que não cabe sanção 
presidencial aos decretos, submentendo-se, assim, apenas à sua devida promulgação pelo Presidente 
do Senado Federal.

Nesse contexto, o Poder Legislativo não exerce apenas a função de representante da “volontè 
generale”, segundo afirmava Rousseau, mas também e principalmente funciona como controlador e 
fiscalizador dos atos do Executivo.(ROUSSEAU, 1762)

Auspicia-se afirmar que não é admissível ao Congresso Nacional realizar qualquer interferência 
no que concerne ao conteúdo do tratado, devendo apenas aprová-lo em sua integridade ou rejeitá-lo, 
caso entenda que não seja compatível com os preceitos constitucionais.
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Nesse sentido, a competência do Congresso Nacional se limita tão somente à aprovação ou 
rejeição do texto convencional do tratado, não sendo admissível qualquer modificação em seu conteúdo.

Salienta-se que não é o decreto legislativo que tem o condão de transformar o acordo assinado 
pelo Poder Executivo em norma a ser observada no âmbito interno e internacional. A vigência do tratado 
ocorre somente após a ratificação e promulgação do texto do tratado através do decreto presidencial. 
Somente quando o Congresso Nacional desaprova o texto do tratado – anteriormente assinado pelo 
Poder Executivo – é que a manifestação do Poder Legislativo ganha foro de definitivo, estando, dessa 
forma, o Presidente da República impedido de ratificá-lo no contexto internacional.

Quanto à apreciação da viabilidade de se aderir ou não aos tratados internacionais, o Poder 
Legislativo segue algumas etapas de grande importância. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional 
receberá a mensagem do Presidente da República acompanhada da Exposição de Motivos do Ministro 
das Relações Exteriores juntamente com o texto – de inteiro teor – do tratado internacional.

Em conformidade com o artigo 64 da Constituição Federal, referida mensagem do Presidente 
da República terá sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. E, conforme já fora exposto, 
eventual desaprovação pela Câmara dos Deputados põe termo ao processo, não havendo porque levar 
a referida questão ao Senado Federal.

Dessa maneira, em plenário será realizada a leitura do mesmo – em obediência ao princípio da 
publicidade – tomando conhecimento do inteiro teor os demais Deputados. Após a leitura, forma-se 
o que se denomina de “Mensagem”, nada mais que um processo, com número próprio, o qual será 
remetido à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, em conformidade ao artigo 
32, X, do Regimento interno.

Após examinado o texto do acordo internacional por um relator designado dentre seus 
integrantes, tal Comissão dará um parecer e apresentará um projeto de decreto legislativo que será 
remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação – uma vez que a esta compete examinar os 
aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnicas legislativas de projetos. Caso seja 
aprovado o projeto pelas duas Comissões, este será submetido à votação em plenário.

Uma vez aprovado o projeto, em turno único, terá ele sua redação final apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, a qual será encaminhada à apreciação do Senado Federal, em conformidade 
ao artigo 65 da Constituição Federal.

No Senado Federal, o projeto será enviado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
a qual compete examinar as proposições referentes às relações internacionais e aos assuntos referentes 
à Organização das Nações Unidas e entidades internacionais de qualquer natureza.

Ressalta-se ainda que, em cada uma das Casas, será sempre possível a apresentação de emendas 
aos projetos, as quais deverão dizer respeito estritamente ao projeto de decreto legislativo, jamais ao 
texto dos tratados internacionais.

Após a promulgação do decreto legislativo, será o mesmo numerado pela Secretaria Geral da 
Mesa do Senado e publicado no Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União, iniciando-se 
assim os procedimentos cabíveis para a sua entrada em vigor no ordenamento jurídico nacional.
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Com a conclusão dos trâmites internos de aprovação do tratado por ambas as partes contratantes, 
realizar-se-á a cerimônia de troca dos respectivos instrumentos. Lavra-se, então, uma ata em dois 
exemplares, nos respectivos idiomas dos países contratantes, assinado e selado pelos plenipotenciários, 
especialmente designados para este ritual.

Com isso, o instrumento ratificado será depositado junto ao Governo ou Organismo Internacional 
responsável pelas funções de depositário e o Presidente da República deverá expedir um decreto 
de execução, promulgando e publicando no Diário Oficial da União o conteúdo dos tratados, 
materializando-os internamente. 

No que tange à competência do Poder Judiciário, ao que diz respeito aos tratados internacionais, 
este só atua depois que o acordo internacional for devidamente incorporado ao ordenamento jurídico 
brasileiro, cabendo, então,  ao Supremo Tribunal Federal – na qualidade de guardião constitucional 
– julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, “quando 
a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (CF, artigo 102, III, b).

Já a competência do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de tratados internacionais, está 
mediante o julgamento de recursos especiais, causas decididas em única ou última instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, “quando a decisão recorrida contrariar 
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência”. 

Ao que diz respeito à competência do Judiciário em primeira instância, o artigo 109 da 
Constituição Federal assim dipõe que compete aos juízes federais processar e julgar “c) as causas 
fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional” (inc. III).

4. dA COnVEnçãO dE VIEnA SObRE O dIREITO dOS TRATAdOS dE 1969 E O PRInCÍPIO dA 
APLICAbILIdAdE A TÍTuLO PROVISÓRIO (ARTIgO 25)

O artigo 25 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados dispõe sobre o princípio da 
aplicabilidade de um tratado internacional com eficácia provisória.

A provisoriedade de um tratado depende de uma negociação entre os Estados-membros ou 
sempre que ele mesmo dispuser expressamente. Todavia, caso um Estado não queira sua provisoriedade, 
poderá notificar aos demais Estados-membros quanto à sua intenção de não tomar parte do tratado. 
Assim reza o artigo 25 da Convenção:

Artigo 25º 
Aplicação a título provisório 
1. Um tratado ou uma parte de um tratado aplica-se a título provisório, enquanto não 
entra em vigor: 
a) Se o próprio tratado assim o dispuser; ou 
b) Se os Estados que participaram na negociação assim acordaram por outra maneira. 
2. A menos que o tratado disponha diversamente ou que os Estados que participaram 
na negociação tenham acordado noutro sentido, a aplicação a título provisório de um 
tratado ou de uma parte de um tratado em relação a um Estado termina se esse Estado 
notifica aos outros Estados entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente a sua 
intenção de não se tornar parte do tratado.
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Conforme exposto acima, o tratado internacional só entra em vigor após a aprovação do 
Congresso Nacional, ou seja, é o referendo que oferta a validade às convenções ou atos internacionais, 
uma vez que a iniciativa do Chefe de Estado apenas confirma a intenção do Governo.

Dessa maneira, as normas de direito internacional têm força de lei somente após o devido trâmite 
processual de internalização do tratado ao ordenamento jurídico interno. Alexandre Pagliarini (2004, 
p. 102), quanto à eficácia imediata ou definitiva de um tratado, afirma que “ a interpretação adequada 
é a da imediata vigência do ato internacional assinado, sujeito a confirmação futura, deixando de ter 
validade ex nunc apenas se não referendado.”

Evidente é que muitos internacionalistas diverjem dessa interpretação. Contudo, parece que o 
posicionamento de Pagliarini vem ganhando cada vez mais força e respaldo legal.

Nessa mesma direção, percebe-se e destaca-se o § 2º do artigo 5º, em referência a tratados 
internacionais garantidores de direitos individuais e o Código Tributário Nacional em seu artigo 98 
quando faz referência à prevalência de tais tratados sobre o direito interno.

Parte-se do pressuposto que o tratado é um acordo internacional já desde o momento de sua 
assinatura, motivo pelo qual deveria receber eficácia provisória, sem ter que aguardar o trâmite 
processual do Congresso Nacional.

Contudo, esse não fora o entendimento majoritário do Poder Legislativo, uma vez que um dos 
motivos da demora da aprovação da Convenção de Viena foi exatamente o artigo 25, sendo internalizado  
– pelo nosso ordenamento jurídico – com a ressalva devida.

A “eficácia provisória”, todavia, se revestirá de definitividade quando expressamente aprovada 
pelo Congresso Nacional – através do Decreto Legislativo. Assim reza o artigo 49, inciso I, da lei 
suprema brasileira:

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”.

O texto faz menção à expressão “resolver definitivamente”, o que poderia ser interpretado 
da seguinte maneira: o Congresso considera definitivo o comprometimento internacional do país e 
transforma “eficácia provisória”, o que já havia sido acordado pelo Presidente da República, em um 
acordo de “eficácia definitiva”.

Salienta-se ainda que, apesar do legislador constituinte fazer menção ao termo “definitividade”, 
esta aprovação do tratado internacional ainda não é definitiva, pois ainda dependerá de uma “promulgação 
presidencial”, ou seja, o acordo internacional tornar-se-á definitivo apenas com a promulgação do 
decreto presidencial e não com a publicação do decreto legislativo.

Para corroborar, Dalmo de Abreu Dallari (2003, p.70) esclarece que o sistema constitucional 
adotado para os Tratados está circunscrito ao seguinte processo:
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a) a celebração de Tratados, Convenções e Atos Internacionais é da competência privativa 
do Presidente da República, sujeitos, contudo, a referendo do Congresso Nacional;
b) é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre 
Tratados, Acordos ou Atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional;
c) os Tratados devidamente assinados pelo Brasil deverão ser respeitados quanto aos 
direitos e garantias nele previstos”.

Nesse contexto, a respeito da “vigência sem eficácia” dos tratados, não só não se coaduna com 
a doutrina e jurisprudência como fere elementar princípio ético ao dispor, no plano interno, de forma 
diversa do que foi acordado, sob a alegação de que, embora tendo assinado o Tratado, o Presidente 
ainda não assinara o decreto promulgador.

5. dA COnVEnçãO dE VIEnA SObRE O dIREITO dOS TRATAdOS dE 1969 E O PROCESSO dE 
SOLuçãO JudICIAL, dE ARbITRAgEm E dE COnCILIAçãO  (ARTIgO 66)

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, não obstante ter sido assinada 
neste referido ano, fora ratificada pelo Brasil após longos 40 anos de espera.

O Presidente da República, mediante a mensagem 116, publicada no Diário Oficial da União 
em 23 de abril de 1992, enviou ao Congresso Nacional o texto da Convenção de Viena de 1969 para 
apreciação. O projeto de Decreto Legislativo 214-C/92, referente a essa Convenção foi aprovado pela 
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e ali permaneceu na pauta da Ordem do 
dia por longo período de tempo.

Após uma análise muito criteriosa da Convenção, ela foi aprovada em 2009, vindo acompanhada 
de duas ressalvas, como já expusemos acima, a primeira tratando do artigo 25 e a segunda, do artigo 
66, que dispõe sobre o Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação.

Artigo 66
Processo de solução judicial, de arbitragem, e de conciliação 
Se, nos doze meses seguintes à data na qual a objecção foi formulada, não tiver sido 
possível chegar a uma solução em conformidade com o parágrafo 2 do artigo 65, devem 
seguir-se os processos seguintes: 
a) Qualquer parte num diferendo sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53 ou 
64 pode, por requerimento, submetê-lo à decisão do Tribunal Internacional de Justiça, 
salvo se as partes decidirem de comum acordo submeter o diferendo a arbitragem; 
b) Qualquer parte num diferendo sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer dos 
outros artigos da parte V da presente Convenção pode dar início ao processo indicado 
no anexo à Convenção, dirigindo um pedido nesse sentido ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas.

De acordo com o dispositivo acima, caso não haja solução ao processo relativo à nulidade, 
extinção, retirada ou suspensão da execução de um tratado, qualquer das partes litigantes poderá, 
mediante pedido escrito, submeter à controvérsia à Corte Internacional de Justiça.
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Essa submissão, no entanto, só será possível caso o conflito verse sobre o artigo 53 – tratado 
conflitante com jus cogens – ou o artigo 64 – superveniência de uma norma imperativa de direito 
internacional geral jus cogens.

Acerca desses dois artigos, menciona Rezek (2010, p. 117) que esses dispositivos contribuíram 
para que diversos países – entre eles o Brasil e a França – tenham de início evitado ratificar a Convenção 
de Viena, embora subordinados à maior parte de quanto nela se estampa, a título costumeiro.

O óbice consistia, assim, na submissão da decisão à Corte Internacional de Justiça  quando não 
for possível uma solução pacífica entre as partes no que tange ao processo de nulidade, extinção ou 
suspensão da execução de um tratado.

O maior argumento para o Brasil não ter concordado com a submissão à Corte Internacional 
de Justiça é que o Brasil não se vinculou à “cláusula facultativa de jurisdição obrigatória” consagrada 
no artigo 36 do Estatuto da Corte Internacional de Haia, que segue abaixo:

Artigo 36
1. A competência da Corte abrange todas as questões que as partes lhe submetam, bem 
como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou em 
tratados e convenções em vigor.
2. Os Estados partes do presente Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar 
que reconhecem como obrigatória ipso facto e sem acordo especial, em relação a 
qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas 
as controvérsias jurídicas que tenham por objeto:  a. A interpretação de um tratado; 
b. Qualquer questão de direito internacional; c. A existência de qualquer fato que, se 
verificado, constituiria violação de um compromisso internacional;  d. A natureza ou 
a extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso internacional. 3. As 
declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e simplesmente ou sob condição 
de reciprocidade da parte de vários ou de certos Estados, ou por prazo determinado. 4. 
Tais declarações serão depositadas junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, que as 
transmitirá, por cópia, às partes contratantes do presente Estatuto e ao escrivão da Corte. 
5. Nas relações entre as partes contratantes do presente Estatuto, as declarações feitas de 
acordo com o artigo 36 do Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e que 
ainda estejam em vigor serão consideradas como importando a aceitação 6. Da jurisdição 
obrigatória da Corte Internacional de Justiça, pelo período em que ainda devem vigorar 
e em conformidade com os seus termos. 7. Qualquer controvérsia sobre a jurisdição da 
Corte será resolvida por decisão da própria Corte. 

Nesses casos, por conseguinte, o Brasil poderia se ver obrigado a submeter-se a uma decisão 
da Corte Internacional. Estaria assim, eventualmente, obrigado a cumprir uma decisão internacional 
apesar de não concordar sequer com a submissão à Corte.

A não vinculação a essa cláusula permite que o Brasil só se submeta a um julgamento 
internacional caso consinta com esse julgamento. Diverge, portanto, do constante no artigo 66 da 
Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.

Nesse sentido, o Relator da Comissão de Relações Exteriores da Câmara argumenta, afirmando 
que essa conduta de somente se submeter a julgamento internacional quando expressamente assentir, se 
justifica pelo fato de ainda não se confiar plenamente na isenção dos julgadores previamente escalados. 
Pesa ainda negativamente sobre a Corte Internacional de Justiça a impossibilidade dela obrigar os 
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Estados que tenham poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas a cumprir com seus 
julgados. (site Câmara dos Deputados – acessado em 05.05.2010).

Dessa forma, concluiu-se então pela aprovação da Convenção de Viena de 69, com a devida 
reserva feita ao artigo 66, nas palavras ainda do Relator:  “assim, a fim de evitar futuras frustrações e 
de manter a coerência em sua posição, entendemos que o Brasil deverá opor reservas ao artigo 66, in 
totum.” . (site Câmara dos Deputados – acessado em 05.05.2010).

Os argumentos expostos têm razoável fundamento. Portanto, a solução para a ratificação da 
Convenção fora a realização de duas reservas, uma referente ao artigo 25 – aplicação provisória – e 
outra referente ao artigo 66, que dispõe sobre o processo de solução judicial.

6. dO dECRETO 7.030, dE 14 dE dEZEmbRO dE  2009 E A RESSALVA AOS ARTIgOS 25 E 66 dA 
COnVEnçãO dE VIEnA dE 1969

Por meio do Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009, o Presidente da República promulgou 
a Convenção sobre o Direito dos Tratados, celebrada em Viena na data de 23 de maio de 1969.

A ratificação da Convenção de Viena de 1969 vinha sendo aguardada pela comunidade jurídica 
com verdadeiro entusiasmo, principalmente pelos internacionalistas. Porquanto, tal ato é de suma 
importância, uma vez que decorre dele três importantes efeitos: I) o tratado internacional é efetivamente 
promulgado, II) seu texto é publicado oficialmente e III) sua executoriedade passa a vincular e a obrigar 
no plano do Direito interno.

Tal ato normativo difere daquele outro – o decreto legislativo – de competência do Congresso 
Nacional e que se refere exclusivamente à aprovação do texto do tratado – Constituição Federal, artigo 
49, inciso I.

Tem-se, portanto, a etapa final no processo de ultimação do tratado internacional, nos termos 
das diretivas do ordenamento pátrio.

A convenção vienense marca um divisor de águas no processo de elaboração dos tratados, visto 
que, além de positivar normas costumeiras aceitas e eficazes, busca harmonizar os procedimentos de 
elaboração, ratificação, denúncia e extinção desses atos jurídicos internacionais.

Tendo aderido ao acordo, o Estado brasileiro ressalvou os dispositivos encartados nos artigos 
25 e 66 do ato.

O texto convencional havia sido aprovado pelo Decreto Legislativo 496, de 17 de julho de 
2009, e o respectivo instrumento de ratificação foi depositado perante o secretário-geral das Nações 
Unidas, em 25 de setembro do mesmo ano.

Importa salientar que a convenção encontra-se em vigor no plano internacional desde 27 de 
janeiro de 1980, entered into force.

Não se pode olvidar a tamanha magnitude e importância do Acordo de Viena, haja vista que 
acarretará uniformidade na disciplina normativa de tema tão impactante na seara do regramento 
internacional: o Direito dos Tratados, Law of Treaties, expressão usual e legítima de como os Estados 
manifestam seu assentimento quanto aos compromissos pactuados, tratado-contrato, e na elaboração 
das normas aplicáveis às relações jurídicas internacionais, tratado-lei ou tratado-normativo.
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Com efeito, muitas das regras constantes da convenção explicitam costumes já consagrados 
entre as nações. Dito isso, infere-se a razão pela qual tais preceptivos revestem-se de obrigatoriedade, 
inclusive para aqueles Estados que não participaram das tratativas, em virtude da força cogente das 
normas de natureza consuetudinária no Direito Internacional Público.

7. COnCLuSãO

Há, no ordenamento internacional, três Convenções referentes à elaboração do Tratados: a de 
Havana, de 1929; as de Viena, de 1969 e 1986. Todas são importantes fontes do Direito Internacional. 
No entanto, a de 1969 acaba se sobressaindo, haja vista dispor sobre a celebração de tratados entre 
Estados soberanos. Essa Convenção procurou diminuir ao máximo as possibilidades de divergência 
na sua interpretação ao conceituar diversos termos.

Demonstrou-se que para a validade de um tratado é necessário: a capacidade das partes;  
o acordo de vontade sem defeito; e o objeto lícito, possível e não conflitante com jus cogens, sob pena 
de nulidade. De todos esses requisitos o que mais chama a atenção é o não conflitante com jus cogens.

Essa expressão que foi inserida pela própria Convenção e definida no artigo 64 trouxe muita 
divergência doutrinária. É de salientar que uma das causas da demora da ratificação dessa Convenção 
residia justamente na possibilidade de submissão do litígio à Corte Internacional de Justiça quando 
houver conflito versando sobre a superveniência de uma norma imperativa de direito internacional 
geral, o jus cogens. A outra causa foi o dispositivo 25, que trata da aplicação provisória de um tratado. 

Ambas as ressalvas foram plausíveis, uma vez que não haveria mais porque protelar a ratificação 
de uma Convenção como esta, de tamanha importância no cenário internacional.
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