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APRESENTAÇÃO

Apresentamos a 14ª edição da revista Diálogo Jurídico, enfatizando o seu caráter interdisciplinar 

que vem desde a sua primeira edição, buscando dialogar com os diversos saberes produzidos pelas 

Ciências Sociais. Alinha-se, desse modo, com o pensamento científico contemporâneo e os valores 

do pluralismo e da multireferencialidade. O Direito é uma ciência interdisciplinar por natureza, que 

necessita compreender a vida social e seus dilemas, cumprindo sua função de produzir conhecimento. 

São as palavras escritas que dão forma ao pensamento e faz da ciência um conhecimento útil não 

somente para os seus pares, mas, principalmente, para o conjunto da sociedade. É desse modo que os 

produtos do conhecimento quando se juntando a outros vão se tornando um acervo para a humanidade. 

Os artigos publicados nessa edição traduzem a diversidade das pesquisas desenvolvidas na 

Faculdade Farias Brito e também são fruto do diálogo interinstitucional entre pesquisadores advindos 

de outras IES, de pesquisadores brasileiros que estão em programas de pós-graduação fora do Brasil, 

como é o caso dos artigos Reflexos da hermenêutica constitucional: Caminhos possíveis para a 

efetividade da constituição, escrito por Biltis Diniz Praiano; O princípio da separação dos poderes 

e a vinculação e não vinculação do legislativo nas decisões de inconstitucionalidade em controle 

abstrato; um estudo do Direito Brasil e Portugal, escrito por Camila Cardozo Fontinele e o artigo 

O princípio da proibição do retrocesso social, escrito por Alessandra Pearce de Carvalho Monteiro.

Nos trabalhos, a dimensão constitucional é abordada discutindo a noção autonomia constitucional 

frente à efetivação dos direitos sociais. Biltis Diniz utilizou no seu artigo a noção de hermenêutica 

para compreender de que modo o conteúdo normativo dos dispositivos constitucionais, que tratam de 

direitos fundamentais, podem se tornar concretos a partir da interpretação constitucional.

Camila Cardozo parte do questionamento “O poder legislativo pode reeditar uma lei idêntica 

em forma e substância à outra anteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional?”. 

Para responder tal questionamento a autora busca sua fundamentação na doutrina clássica acerca 

do Princípio da Separação dos Poderes. Realiza um estudo comparado, Brasil - Portugal, acerca da 

autonomia dos poderes no caso de controle de constitucionalidade.

O trabalho de Alexandra Pearce faz uma análise crítica acerca do Princípio da Proibição do 

Retrocesso Social, investigando alguns de seus principais aspectos, nomeadamente a situação dos 

direitos sociais em época de crise econômico-financeira; os argumentos doutrinários contrários e 

favoráveis ao reconhecimento da existência e consequente respeito a este princípio; e a importância da 

manutenção de um patamar mínimo de existência digna do ser humano, tomando por base da reflexão, 

a situação e o ordenamento jurídico do brasileiro e do português.



No trabalho Globalização e Direito. Necessidade da arbitragem nas relações jurídicas 

contemporâneas, escrito por Henrique Afonso Pipolo, Ana Caroline Noronha Gonçalves Okazaki e 

Anderson de Azevedo, as relações jurídicas são contemporaneizadas, analisando o meio extrajudicial 

de resolução e pacificação de conflitos no contexto da globalização. No artigo, os autores discutem a 

necessidade de instituição da arbitragem para defender interesses e pacificar conflitos, que possam ser 

existentes nas relações contraídas pelos indivíduos físicos e jurídicos dos mais variados continentes, 

pois, pelo fato desta não ser vinculada à análise estatal, logo, ser flexível e não adstrita a normas e 

regulamentos internos dos Estados-nação, é um meio de proteção de tais indivíduos, perfazendo, 

também, frente ao determinado pelo novo constitucionalismo.

No trabalho de Camila Holanda Marinho, Ingrid Rabelo de Freitas e Francisco Marcos de 

Sousa Silva, Por que os/as assistentes sociais em formação devem ler os clássicos da Sociologia?, 

os autores trouxeram a essa edição um diálogo com a Sociologia, refletindo sobre a importância da 

teoria sociológica clássica na formação dos(as) assistentes sociais, abordando como campo empírico 

casos de discriminação social e preconceito racial, alardeados recentemente pela mídia brasileira como 

exemplos para a construção de uma reflexão pautada na criticidade e autenticidade do pensamento de 

autores como Marx, Durkheim e Weber.

O artigo Espiritualidade, cidadania e educação para os direitos humanos, escrito pelas 

pesquisadoras Maria Neurilane Viana Nogueira, Ângela Maria Bessa Linhares e Lidia Valesca Pimentel, 

trouxe para os estudos acerca dos direitos humanos uma abordagem nova, a partir do “paradigma do 

Espírito”; da educação para a emancipação humana e da convivência, traduzida em cidadania ativa. 

Numa interface das ciências jurídicas com o urbanismo e a semiologia, as autoras Renata Teixeira 

Farias e Helena Stela Sampaio trataram o tema do sentimento “insegurança nas cidades contemporâneas” 

a partir das impressões visuais e sua interferência na paisagem urbana. No texto Expressões visuais 

da (in)segurança, as autoras discutem sobre o real direito à cidade, pautado pela origem precípua da 

atividade urbana e as expressões visuais de hoje na cidade de Fortaleza. 

A noção de dignidade da pessoa humana é trazida para o diálogo a partir do texto O direito 

ao esquecimento e a função ressocializadora da pena, escrito por Romana Alves da Silva e Lidia 

Valesca Pimentel. Nesse trabalho, as autoras apresentam a noção de direito ao esquecimento e refletem a 

influência da mídia para a propagação do estigma, que dificulta a ressocialização do egresso de apenados.

O artigo das autoras Débora Barreto Santana de Andrade e Isabella Olívia Hannah Comin, 

intitulado A análise da jurisdição do tribunal penal internacional à luz do ordenamento jurídico 

brasileiro, analisou aspectos jurisdicionais do Estatuto de Roma instituidor do Tribunal Penal 

Internacional em confronto com as normas do ordenamento jurídico brasileiro. Nesse estudo, as autoras 

abordaram os aspectos gerais da política brasileira de recepção e adequação aos tratados internacionais 



que versem sobre direitos humanos, suscitando as controvérsias resultantes das principais e possíveis 

antinomias normativas provenientes do conflito entre o direito interno brasileiro e as disposições de 

direito internacional disciplinadas pelo Estatuto de Roma. 

No trabalho intitulado A sociedade limitada, a eireli e a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica – aplicação, abusos e avanços, escrito por João Rafael Furtado, foi abordado 

a “teoria da desconsideração da personalidade jurídica”, discorrendo sobre sua construção histórica 

e como foi aceita pela doutrina e jurisprudência brasileira. Empiricamente, o autor partiu de uma 

sistematização da sociedade limitada e empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI 

e da análise do projeto do novo Código Comercial, com ênfase nos dispositivos que tratam sobre a 

desconsideração da personalidade jurídica.

Esperamos que a leitura dos artigos possa colaborar com a construção do pensamento 

sociojurídico e refletir a essência do diálogo, que nossa revista traz no seu nome, tecendo pontos no 

artesanato que é o fazer científico.

Lidia Valesca Pimentel
(Coordenadora Editorial) 

Fortaleza, Outubro de 2014
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o direito ao esquecimento e a função ressocializadora da pena

THE RIGHT TO OBLIVION AND THE RESOCIALIZATION FUNCTION OF PENALTY

Lidia VaLesca PimenteL1

Romana aLVes da siLVa2

resumo:

Este trabalho é um dos frutos do grupo de pesquisa “Cidadania ativa e a educação para os direitos 
humanos” e tem o intuito de discutir sobre o direito ao esquecimento. Tema ainda recente no debate 
jurídico, consiste na possibilidade de impedir a veiculação de informações pretéritas sobre a vida de 
determinada pessoa, expondo-a a constrangimentos, à violação de sua dignidade, honra e imagem 
frente à sociedade. Partimos de uma leitura crítica acerca do papel da mídia na contemporaneidade 
e a força que esta possui na disseminação do estigma de “criminoso” dificultando a reabilitação e a 
integração dos sujeitos oriundos dos sistemas prisionais à vida social em liberdade. A noção de dignidade 
da pessoa como um “superprincípio” constitucional, que está na espinha dorsal do Direito brasileiro 
desde a constituição de 1998, foi elemento norteador da discussão. A fundamentação sobre o direito 
ao esquecimento é jurisprudencial no entendimento de importantes pensadores do Direito brasileiro 
e internacional. Ela foi, juntamente com outras leituras e fonte bibliográficas, as referências teóricas 
para o entendimento dessa questão. 

palavras-chave:

Direito ao Esquecimento. Dignidade da Pessoa Humana. Mídia.

abstract: 

This work is one of the results of a research group called “Active citizenship and education for human 
rights” and aims to discuss the right to be forgotten. This theme still new in legal debates and it concerns 
the possibility of preventing the transmission of preterit information about people’s lives, exposing them 
to constraints and violation of their dignity, honor and image before society. We start from a critical 
reading of the role of media in contemporary society and the strength that it has in spreading the stigma 
of “criminal” on subjects, hindering their rehabilitation from prison and their reintegration from prison 
systems to social life in freedom. The notion of human dignity as a constitutional “superprinciple”, which 
is the backbone of Brazilian law since the enactment of the new constitution in 1998, was a guiding 
element of the discussion. The rationale for the right to be forgotten is a jurisprudential understanding 
of important thinkers of Brazil and of international law. They were, together with other readings and 
bibliographic sources, reference for the theoretical understanding of this issue.

Keywords:

Right to Oblivion. Human Dignity. Media.

1 Socióloga, Doutora em Sociologia, professora da Faculdade Farias Brito - FFB, pesquisadora do Programa de Pesquisa 
Jurídica da FFB.

2 Graduanda em Direito, pesquisadora de iniciação científica do Programa de Pesquisa Jurídica da FFB.
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introdução

O direito ao esquecimento é um tema recente nos estudos jurídicos e vem na esteira do debate 
sobre a dignidade da pessoa humana, garantias de direitos constitucionais no Brasil e o papel das mídias 
na contemporaneidade. Está, portanto, numa rica interface com a concepção humanística e o sentido 
da solidariedade social, já preconizada pela sociologia. Soma-se à noção de integração, o debate acerca 
da exclusão social e do estigma.

O estigma e a exclusão social pelas quais passam os sujeitos oriundos dos sistemas prisionais 
não é recente. Marcar com um sinal um proscrito, desde a Antiguidade, era um meio para classificar 
e designar o lugar na vida social, assim como, deixar no corpo a marca de sua identidade. A idade das 
luzes com os seus princípios humanísticos não superou os estigmas, ao contrário, sofisticou-os em 
modelos sutis de sujeição como diz Foucault (2006).

Uma pessoa que pagou a sua pena em presídio e vai recomeçar a vida em liberdade enfrenta muito 
mais do que entraves de ordem econômica, como falta de emprego e moradia. Sua maior dificuldade 
será vencer o estigma de criminoso. O estigma, como teorizou Golffman (2004) é uma “identidade 
deteriorada”, como um inabilitado para a vida social, utilizada como uma linguagem de depreciação, 
uma marca que desqualifica o sujeito. Nessa situação, tanto os apenados, como os loucos, as prostitutas, 
os homossexuais, os deficientes físicos são atingidos em sua dignidade humana por um modelo social 
convencional que modela padrões e exclui aqueles que não se enquadram. 

Este artigo, que é um dos frutos do grupo de pesquisa “Cidadania ativa e a educação para os 
direitos humanos”, tem o intuito de colaborar com o debate acerca da abordagem de fatos criminosos 
pela mídia e a consequente violação de direitos de condenados ou acusados pelo cometimento de 
crimes. Especificamente, trazemos à baila o “direito ao esquecimento” como importante garantia da 
dignidade da pessoa humana e sua contribuição para a reabilitação do egresso de sistemas prisionais.

No âmbito do Direito Penal a discussão se apresenta, principalmente, em relação às condenações 
criminais, à reabilitação e ressocialização do ex-detento. Consiste no direito do condenado ou acusado 
por fato delituoso de, após o cumprimento da sua pena ou extinção da punibilidade, não ver novamente 
expostos os fatos que o levaram à condenação, pelos quais já respondeu ou foi inocentado. 

Sabe-se que é frequente na mídia brasileira a abordagem dos crimes de maneira sensacionalista, 
com termos pejorativos e desqualificadores, que resulta não apenas em ofensa moral, mas em 
fortalecimento do estigma de criminoso. De outro modo, a exposição de fatos passados sobre a vida 
de determinada pessoa, em especial fatos criminosos pelos quais já respondeu, gera um obstáculo à 
efetivação da função ressocializadora da pena.

O direito ao esquecimento está, portanto, no debate sobre os princípios constitucionais de 
liberdade de informação, liberdade de expressão – liberdade de imprensa – e dignidade da pessoa 
humana, privacidade, intimidade, previsto na Constituição Federal brasileira. Sua “pacificação” 
somente pode ser alcançada com o entendimento de que o princípio da dignidade da pessoa humana 
deve inspirar as resoluções jurídicas, as instituições sociais e toda a vida social, convertida em cultura 
de direitos para o bem comum da sociedade. 
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O direito ao esquecimento já mobiliza processos no Brasil e no exterior. Um caso emblemático 
foi a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia ao julgar um pedido de um cidadão espanhol, 
que requeria que seu nome fosse retirado do buscador associado à penhora publicada no jornal  
La Vanguardia em 1998: 

González argumentou que tem direito a que esse caso seja apagado da Internet porque 
já não tem qualquer dívida, e não quer que a sua imagem continue a ser prejudicada 
mais de uma década depois. Na impossibilidade de se ter a certeza de que algo é 
definitivamente apagado da Internet, o espanhol viu ser-lhe reconhecido, pelo menos, 
o direito a que a Google deixe de mostrar o link para a página do jornal sempre que 
alguém fizer uma pesquisa pelo seu nome. (Martins, 2014) 

Essa decisão, inédita, criticada iniciamente pela empresa americana Google, fez com que a 
empresa inicie uma nova fase de adaptação aos padrões europeus e lance uma formulário eletrônico, 
um link para aqueles que se sintam atingidos possam solicitar à empresa a retirada de seu nome do 
buscador. 

Desse modo, o direito ao esquecimento está na pauta de um debate que intensificará ainda 
mais na contemporaneidade. Apesar de contar com poucos estudos nessa área, este artigo se lança na 
discussão esperando contribuir com o diálogo entre a dignidade da pessoa humana e o papel da mídia.  

1. o direito ao esquecimento

O direito ao esquecimento ou direito de ser deixado em paz (right to be let alone) consiste na 
possibilidade de impedir a veiculação de informações pretéritas sobre a vida de determinada pessoa, 
expondo-a a constrangimentos, à violação de sua dignidade, honra e imagem frente à sociedade. 

Este direito ganhou maior repercussão após a VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo 
Conselho de Justiça Federal – CJF, com a análise do Art. 11 do Código Civil e a interpretação que lhe 
foi atribuída através do Enunciado nº 531, segundo o qual “A tutela da dignidade da pessoa humana 
na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”.

Frise-se a justificativa apresentada:

Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando nos dias 
atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das condenações 
criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. 
Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas 
apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais 
especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.3

Desta forma, segundo o entendimento doutrinário supracitado, tal direito está incluindo na 
proteção aos direitos personalíssimos. Estes direitos ganharam maior proteção com a Constituição 
Federal de 1988 em seu Art. 5º, X, ao prever que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e as imagens das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação.” Os direitos personalíssimos são indisponíveis, salvo as exceções previstas em lei, 
são também irrenunciáveis, imprescritíveis e oponíveis erga omnes, cabendo a todos o dever de 
3 Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142> Acesso em: 02 de Nov. de 2013.
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abstenção diante dos mesmos, são direitos inerentes ao ser humano, encontrando amparo no fundamento 
constitucional e superprincípio da dignidade da pessoa humana. 

O direito ao esquecimento visa resguardar o ser humano da divulgação de fatos passados que 
venham a interferir no seu convívio social do sujeito condenado, expondo-o a situações vexatórias que 
maculem a sua privacidade, intimidade, honra e imagem, auxiliando, portanto, na tutela dos direitos 
da personalidade.

No que concerne aos condenados ou acusados em processo criminal, o direito de ser esquecido 
pode ser visualizado através dos institutos da reabilitação e do sigilo da folha de antecedentes, garantindo 
o direito de não ver expostos os fatos que os levaram à condenação, a fim de assegurar o reingresso 
social àqueles que já cumpriram pena ou tiveram extinta a punibilidade.

A reabilitação, segundo Nucci (2010, p. 965) “é a declaração judicial de reinserção do sentenciado 
ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação”. Está prevista nos Arts. 93 a 
95 do Código Penal Brasileiro, podendo ser requerida dois anos depois de extinta a pena. Quanto ao 
sigilo da folha de antecedentes prescreve o Art. 202 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal que:

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou 
certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia 
ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração 
penal ou outros casos expressos em lei.

Em explicação a esse dispositivo afirma Mirabete:

É ela um direito do condenado, para estimulá-lo no processo de reintegração social, 
expedindo-se atestados e certidões dos livros do Juízo ou folha de antecedentes sem 
menção da condenação e permitindo-lhe o desempenho de atividades administrativas, 
políticas e civis das quais foi privado em decorrência da condenação. Protege-se, 
assim, o condenado da devassa pública ou particular que compromete o processo de 
ajustamento social. (MIRABETE; 2007, p. 838) 

Diante destes dispositivos resta claro a intenção que a lei tem em dar uma nova chance a aquele 
que cometeu um crime, e que por sua vez, cumpriu sua pena, devendo estar apto a retornar para a 
sociedade. Cumpre destacar que a pena na sua previsão legal não deve exercer apenas uma função 
punitiva e repressiva, mas também restaurativa e ressocializadora, de modo que a garantia do direito 
ao esquecimento de fatos criminosos praticados por indivíduos que já cumpriram sua pena é também 
uma contribuição para a efetivação da função ressocializadora da pena. 

A jurisprudência reconhece a importância desse direito na reabilitação do egresso, como se 
observa no Resp. Nº 1.334.097, em caso emblemático julgado no STJ.

Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram 
integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, além 
de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento 
jurídico que, entre a memória – que é a conexão do presente com o passado – e a 
esperança – que é o vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela segunda.  
E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, 
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na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção legal 
e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana.4

No mesmo sentido é o que anuncia o Art. 1º da Lei Nº 7. 210, Lei de Execução Penal, in verbis:

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou 
do internado. (grifo)

Diante do exposto cabe destacar que a execução penal além de primar pela realização da justiça, 
através do cumprimento da pena, também tem como objetivo propiciar meios para que os apenados 
possam posteriormente ser reintegrados à sociedade, reeducando-os para o convívio social e para o 
exercício da cidadania.

O direito de ser esquecido está em consonância com a dignidade da pessoa humana – princípio 
norteador do ordenamento jurídico brasileiro e base de todos os demais princípios – atua como 
limitador da liberdade de expressão, fazendo com que diante da análise do caso concreto, no conflito 
entre os direitos de liberdade e os de personalidade, utilizando-se da ponderação e dos critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade, possa-se dar prevalência àquele que no caso em apreço tiver maior 
relevância.

Acerca da temática, salienta Anderson Schreiber (2011; p. 109):

A ponderação consiste, assim, em sopesar, no caso concreto, o grau de realização do 
interesse lesivo (liberdade de informação) com o grau de sacrifício do interesse lesado 
(direito à imagem). Trata-se, em outras palavras, de verificar se, naquelas condições 
concretas, o grau de realização do interesse lesivo justifica o grau de afetação do interesse 
lesado. (...) Em termos gerais, podem-se indicar os seguintes parâmetros para aferir o 
grau de realização do exercício da liberdade de informação por meio da veiculação de 
imagens: (i) o grau de utilidade para o público do fato informado por meio da imagem; 
(ii) o grau de atualidade da imagem; (iii) o grau de necessidade da veiculação da imagem 
para informar o fato; e (iv) o grau de preservação do contexto originário onde a imagem 
foi colhida. Para aferir a intensidade do sacrifício imposto ao direito à imagem, cumpre 
verificar: (i) o grau de consciência do retratado em relação à possibilidade de captação 
da sua imagem no contexto de onde foi extraída; (ii) o grau de identificação do retratado 
na imagem veiculada; (iii) a amplitude da exposição do retratado; e (iv) a natureza e o 
grau de repercussão do meio pelo qual se dá a divulgação da imagem.

Portanto, de acordo com os critérios acima citados, ao se tratar de fato criminoso pretérito de 
grande veiculação na mídia, de forma atentatória à vida social e dignidade das pessoas envolvidas no 
caso, a doutrina jurídica tende a dar preferência ao indivíduo em detrimento da liberdade de expressão 
e publicidade, como explica Gilmar Mendes e Gonet Branco:

Se a pessoa deixou de atrair notoriedade, desaparecendo o interesse público em torno 
dela, merece ser deixada de lado, como desejar. Isso é tanto mais verdade com relação, 
por exemplo, a quem já cumpriu pena criminal e que precisa reajustar-se à sociedade. 
Ele há de ter o direito a não ver repassados ao público os fatos que o levaram à 
penitenciária. (MENDES; BRANCO; 2011, p. 322). 

4 Recurso Especial Nº 1.334.097. Globo Comunicações e Participações S/A e Jurandir Gomes de França. Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão. 28 Mai. 2013. DJe 20 Set. 2013. Disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/
consultaPorRegistro. Acesso em 13 Nov. 2013.
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Cabe à mídia, antes de retratar o fato, analisar não meramente a conveniência da publicação, 
mas principalmente a necessidade e a forma como se usará a imagem dos envolvidos, buscando 
preservá-los ao máximo.

Importante destacar que a evocação do direito ao esquecimento não privilegia o criminoso e 
nem busca suprimir a liberdade de informação a fim de gerar a impunidade. O sujeito que se pretende 
proteger é o indivíduo reabilitado ou inocentado nos termos da lei, acredita-se no arrependimento, 
na vontade de construir uma nova vida depois de ficar aprisionado, quer-se possibilitar meios que 
contribuam para a reinserção social do egresso, de modo a evitar a reincidência.

2. do papel da mÍdia na construção da opinião pÚblica sobre a Justiça penal

O grande acesso aos meios de comunicação decorrente da globalização, sem dúvida, vem 
trazendo inúmeros benefícios à toda a população mundial, levando informação, cultura e conhecimento.

No Brasil, tem-se verificado que os meios de comunicação, em especial a mídia televisiva, 
exercem sobre a sociedade uma enorme influência, o que é bom, afinal são formadores de opinião 
e constituem o principal veículo de informação, sendo indispensável sua atuação em um Estado 
Democrático que zela pela liberdade de expressão. No entanto, esta nem sempre age dentro dos limites 
de sua finalidade precípua – informar. 

Com as novas tecnologias o fluxo de informações de que se tem acesso é cada vez maior, a 
Internet promove a intercomunicação entre diferentes pessoas de diferentes lugares, o que faz com que 
a informação chegue cada vez mais rápido ao conhecimento de uma imensa rede conectada.  

A liberdade de imprensa, consagrada na Carta Magna, veio como uma garantia após o longo 
período de censura vivenciado pelos meios de comunicação durante a ditadura militar. Assim, prevê 
a Constituição Federal no Art. 220 que não haverá restrição à manifestação do pensamento, criação, 
expressão e informação. Contudo, esse dispositivo não pode ser interpretado de modo absoluto a fim 
de se evitar abusos.

Apesar de a liberdade de expressão, em suas diversas modalidades, ser um valor 
indispensável em um ambiente democrático, infelizmente, o que se tem observado com 
muita frequência é que a mídia nem sempre age com o nobre propósito de bem informar 
o público. Muitas vezes, os meios de comunicação estão interessados em apenas vender 
mais exemplares ou obter índices de audiência mais elevados. Por isso, é inegável que a 
liberdade de expressão deve sofrer algumas limitações no intuito de impedir ou diminuir 
a violação de outros valores importantes para a dignidade humana, como a honra, a 
imagem e a intimidade das pessoas, ou seja, os chamados direitos de personalidade (...) 
(MARMELSTEIN; 2009, p. 115) 

Quando se trata da divulgação de informações relacionadas a crimes, a alegação dos direitos 
da personalidade exige a análise do interesse público, tendo em vista o princípio constitucional de 
publicidade dos atos processuais e a tutela da liberdade de informação e expressão – liberdade de 
imprensa. O Art. 5º, LX da Constituição Federal, prevê que “a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Observa-se que 
diante da regra de publicidade o texto constitucional faz clara menção às exceções, uma delas no que 
diz respeito à intimidade. 
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Ocorre que, muitas vezes, ao apresentar reportagens sobre determinado crime os meios de 
comunicação fazem nascer na sociedade um “senso de justiça” através de ideias equivocadas e de um 
pré-julgamento dos fatos e das pessoas nele envolvidas, violando a presunção de inocência, a ampla 
defesa e o contraditório. A mídia através da espetacularização do crime incute o medo nas pessoas, 
fazendo-as acreditar que a solução está no endurecimento das penas, na intolerância e na máxima 
de que “bandido bom é bandido morto!”, o que ocasiona muitas vezes um verdadeiro julgamento de 
exceção tendo em vista a pressão popular pela condenação dos acusados. 

Tal violação de direitos também se apresenta quando, mesmo após julgado o caso, durante e 
depois do cumprimento da pena, os meios de comunicação continuam divulgando e relembrando os fatos 
e informações pertinentes ao crime, dando ênfase sempre às falhas do sistema penal e à benevolência 
legal como as causas do problema da violência. Observa-se, aqui, prática atentatória ao Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana e um óbice à possibilidade de ressocialização de ex-presidiários, que por 
sua vez, já cumpriram suas penas e deveriam estar prontos para se reintegrarem ao meio social, mas 
que têm seu direito abortado e frustrada sua expectativa de construir uma nova vida pela retrospectiva 
do crime ocorrido no passado.

Esse foi o entendimento no já citado julgamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no 
Recurso Especial Nº 1.334.097 – RJ que pode ser visualizado no trecho do voto do Ministro Relator 
Luis Felipe Salomão:

Por outro lado, dizer que sempre e sempre o interesse público na divulgação de casos 
judiciais deve prevalecer sobre a privacidade ou intimidade dos envolvidos pode 
confrontar a própria letra da Constituição, que prevê solução exatamente contrária, 
ou seja, de sacrifício da publicidade (art. 5º, inciso LX):

A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem.

A solução que harmoniza esses dois interesses em conflito é a preservação da pessoa, 
com a restrição à publicidade do processo, tornando pública apenas a resposta estatal 
aos conflitos a ele submetidos, dando-se publicidade da sentença ou do julgamento, nos 
termos do art. 155 do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição 
Federal. (grifo)5

É sob essa perspectiva e a partir do modo como são noticiados os fatos criminosos que o direito 
ao esquecimento ganha força, pois, não se pode permitir que uma pessoa permaneça impedida de se 
integrar à sociedade em função dos erros que cometeu. A lei em vários dispositivos deixa claro sua 
intenção de estabilizar o passado, como nos institutos da prescrição, decadência, irretroatividade da 
lei, coisa julgada, direito adquirido, no direito ao sigilo da folha de antecedentes depois de cumprida 
a pena, na reabilitação penal, entre outros.

Recordar esses fatos que a própria lei buscar preterir gera a aquele que sofre a exposição uma 
nova punição, agora não mais legal, mas social, pois este terá que enfrentar o estigma de um ato 
pretérito, a discriminação e exclusão social.
5 Recurso Especial Nº 1.334.097. Globo Comunicações e Participações S/A e Jurandir Gomes de França. Relator 

Ministro Luis Felipe Salomão. 28 Mai. 2013. DJe 20 Set. 2013. Disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/
consultaPorRegistro. Acesso em 13 Nov. 2013.
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Diante do discurso midiático:

A sociedade marginaliza o recluso e configura um estigma a partir da construção de 
uma identidade pautada na imagem de ex-presidiário. Como uma das consequências, 
eles normalmente permanecem desempregados, sentem-se desamparados e com baixa 
autoestima.6

Em consonância com o mesmo entendimento preleciona Gilmar Mendes e Gonet Branco (2011, 
p. 315):

Estar submetido ao constante crivo da observação alheia dificulta o enfrentamento de 
novos desafios. A exposição diuturna dos nossos erros, dificuldades e fracassos à crítica 
e à curiosidade permanentes de terceiros, e ao ridículo público mesmo inibiria toda 
tentativa de autossuperação. 

A só imagem de ex-presidiário já é um grande obstáculo a ser vencido. As pessoas que passam 
pela prisão enfrentam grandes dificuldades ao voltar para o seio social, pois são sempre vistas com 
desconfiança e preconceito. A sociedade não acredita na sua ressocialização e compreende a prisão 
como instituição social que não cumpre com sua finalidade da maneira adequada. A ampla exposição 
de sua condenação e do crime, então, é um agravante com proporções indefinidas, levando em conta o 
grande alcance da mídia no âmbito social. O direito à socialização do preso e o direito ao esquecimento 
não são absolutos, portanto não configuram um óbice à liberdade de informação, mas são instrumentos 
limitadores dessa liberdade, de modo a garantir que a ordem jurídica possa ser um conjunto harmônico 
de direitos e valores coexistentes.

 A partir desses fundamentos e baseado na teoria do direito ao esquecimento que, no conflito 
aparente entre os direitos fundamentais de liberdade de informação, liberdade de expressão – liberdade 
de imprensa – e dignidade da pessoa humana, privacidade, intimidade, honra, imagem devem prevalecer 
estes últimos, de modo a evitar meios que obstaculizem a ressocialização do ex-detento e atenuem as 
diferenças que maculam o bem comum para todos na sociedade. 

conclusão

O direito ao esquecimento ou direito de ser deixado em paz guarda estrita ligação com a dignidade 
da pessoa humana e a privacidade. Sob o enfoque ora analisado buscou-se destacar a importância de 
garantir esses direitos aos egressos do sistema penitenciário – que já cumpriram suas penas e devem 
voltar ao convívio social – como também acusados e indiciados de determinado crime pelo qual não 
restou comprovada a culpabilidade.

Este direito que tem como titular os egressos do sistema carcerário tem como destinatários 
principais a mídia noticiadora de crimes, a mídia sensacionalista, que usa de seu direito de bem 
informar para explorar o crime e difundir o medo e a revolta popular. A mídia banaliza as informações, 
escolhendo-as conforme os índices de audiência que podem trazer e não de acordo com sua relevância 
e importância. O que ocorre é uma verdadeira comercialização de imagens e ideologias relacionadas 
ao crime, tendo como um dos maiores exemplos o espaço que a mídia dedica aos programas policiais, 
6 BARRETO, Mariana Leonesy da Silveira. Depois das grades: um reflexo da cultura prisional em indivíduos 

libertos. Psicol. cienc. prof., Brasília, v. 26, n. 4, dez. 2006. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S141498932006000400006&lng=p&nrm=iso>. Acesso em  12  nov.  2013.  http://dx.doi.
org/10.1590/S141498932006000400006.
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onde os direitos à honra e à imagem não encontram respaldo e as normas processuais penais são a 
todo tempo infringidas.

O direito ao esquecimento, por sua vez, vem contraditar essa prática. Ele busca, essencialmente, 
possibilitar a reabilitação do preso, cumprindo com o que prepõe a lei penal. Visa garantir que após 
o cumprimento da pena o ex-detento possa voltar a viver em sociedade e tenha oportunidades de 
reconstruir sua vida com honestidade e de acordo com os princípios democráticos.

Apesar de a liberdade de informação ser um direito fundamental resguardado na Constituição, 
esta deve ser exercida dentro dos limites do respeito à Dignidade da Pessoa Humana e aos direitos da 
personalidade, observando-se, no caso concreto, qual direito deve preponderar na situação. Para isso 
é necessária a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, avaliando a importância 
da informação, a necessidade de sua veiculação e o nível de afetação para as partes envolvidas, 
assegurando, assim que a liberdade de informação seja exercida dentro dos limites constitucionais e 
que o crime, fato social, seja informado de modo responsável e sem violação à Dignidade Humana.

O direito de ser esquecido tem como corolário a crença na regenerabilidade humana, na 
oportunidade do arrependimento e na readequação do indivíduo – um dia criminoso – ao convívio 
social. É, portanto, inerente a contemporaneidade e seus dilemas, como a publicização crescente da 
intimidade e a inversão das esferas públicas e privadas da vida. 
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resumo:

A presente pesquisa tem como objetivo a análise dos aspectos jurisdicionais do Estatuto de Roma 
instituidor do Tribunal Penal Internacional em confronto com as normas do ordenamento jurídico 
brasileiro, abordando, primeiramente, as origens e finalidades do Tribunal Penal Internacional, bem 
como os princípios basilares insculpidos no Estatuto de Roma. Serão expostos, ainda, os aspectos gerais 
da política brasileira de recepção e adequação aos tratados internacionais que versem sobre direitos 
humanos, suscitando as controvérsias resultantes das principais e possíveis antinomias normativas 
provenientes do conflito entre o direito interno brasileiro e as disposições de direito internacional 
disciplinadas pelo Estatuto de Roma. Ao fim, serão apontadas as medidas legislativas adotadas pelo 
governo brasileiro em termos de cooperação e adequação de seu conjunto normativo interno com a 
jurisdição do Tribunal Penal Internacional.  
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abstract:

This research aims to analyze the jurisdictional aspects of the Rome Statute that founds the International 
Criminal Court in conflict with the rules of the Brazilian legal system, addressing, first, the origins and 
purposes of this Court as well as the basic principles sculptured in Rome Statute. The general aspects 
of Brazilian politics of reception and adaptation to international treaties that deal with human rights 
will be also exposed, raising controversies about the principle and possible antinomies arising from 
the conflict between Brazilian domestic law and the provisions of international rules of Rome Statute. 
At the end, the legislative measures adopted by Brazilian government in terms of cooperation and 
adaptation of its internal rules with the jurisdiction of the International Criminal Court will be appointed. 
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1. introdução

Atualmente, em virtude da ampla dinâmica das relações jurídicas, econômicas e, principalmente, 
políticas no âmbito internacional, o Direito, enquanto ordenamento normativo, deixou de ser apenas 
um compêndio responsável pela regulação de condutas internas, limitadas à soberania de cada ente 
estatal, e passou a regular também os acontecimentos de abrangência supranacional. 

Nesse contexto, surge a vertente do Direito Internacional, composto, especialmente, de tratados 
e acordos entre Estados, ou entre Estados e organizações internacionais, que versam acerca de uma 
variedade de condutas, delimitando dispositivos que devem ser obedecidos pelos entes signatários, 
sem olvidar da figura do individuo, ainda que de forma mais limitada, como também titular de direitos 
e obrigações na esfera internacional. 

No que tange à criação de uma jurisdição penal permanente e universal, responsável pelo 
julgamento dos crimes de repercussão internacional e por tutelar tanto os direitos que foram violados 
das vítimas, quanto o direito do infrator ao devido processo legal, os movimentos favoráveis surgiram 
a partir da Primeira Guerra Mundial. Todavia, somente com o advento dos lastimáveis acontecimentos 
da Segunda Guerra Mundial que se fez imperiosa a necessidade de um tribunal penal internacional 
para pôr fim à impunidade dos bárbaros crimes ocorridos no período. 

Muitas foram as discussões entre os Estados e as entidades internacionais acerca da 
implementação de uma corte penal com características supranacionais e, somente em 17 de julho de 
1998, foi aprovado, na Conferência de Roma, o Estatuto instituidor do Tribunal Penal Internacional. 

Ante as premissas narradas, esta pesquisa pretende analisar a estrutura das normas constantes 
no Estatuto de Roma, bem como as consequências de seu possível confronto com o sistema jurídico 
brasileiro, abordando os aspectos gerais da política brasileira de recepção e adequação aos tratados 
internacionais que versam sobre direitos humanos, suscitando as principais e possíveis antinomias 
provenientes do conflito entre o direito interno brasileiro e as disposições de direito internacional 
disciplinadas pelo Estatuto de Roma. 

Por fim, em matéria de cooperação internacional, serão abordados os atos do governo brasileiro 
que coadunam com o ideal de cooperação internacional proposto pelo Estatuto de Roma, com ênfase 
nos Projetos de Lei nº 4.038/2008 e 301/2007, que visam positivar no ordenamento jurídico pátrio 
os crimes da competência do Tribunal Penal Internacional, bem como introduzir a hipótese de crime 
contra a administração da justiça do TPI.

2. oriGem e finalidades do tribunal penal internacional

Desde os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial cogitou-se a formação de um tribunal 
penal internacional permanente para julgar os crimes internacionais. Entretanto, segundo Mazzuoli 
(2004), somente com o advento da Segunda Guerra Mundial, em que os atos praticados na “Era Hitler” 
traduziram uma verdadeira desumanização dos indivíduos, condicionando a titularidade dos direitos 
humanos apenas àqueles que pertenciam à raça ariana, foi que a comunidade internacional alertou-se 
para o perigo da impunidade dessa espécie de crime.  

Decorrente do período pós-guerra enfrentado pela humanidade, nas primeiras décadas do século 
XX, fez-se imperiosa a necessidade de julgamento dos responsáveis pelos delitos cometidos neste 
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período e em virtude dos conflitos, distanciando-se, contudo, o julgamento da figura dos tribunais de 
exceção (ad hoc), costumeiramente criados pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas, em contextos conflituosos suscetíveis a atos de parcialidade, especificidade e, sobretudo, 
arbítrios. 

Aponta Maia (2012) que a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, reviveu as 
discussões acerca da criação de um tribunal penal internacional. Através da Resolução nº 260, de 9 
de dezembro de 1948, a Comissão de Direito Internacional da ONU entendeu que a criação de um 
tribunal penal internacional pra julgar o crime de genocídio, bem como outros delitos de repercussão 
similar, era pertinente e necessária, todavia, a questão foi postergada por anos. 

Ainda na vertente da autora, o rígido contexto da Guerra Fria impedia a valoração do anteprojeto, 
não favorecendo a definição de quais valores seriam considerados fundamentais. Além disso, a definição 
do crime de agressão já encontrava divergências, visto que representava, à época, uma ameaça à 
soberania dos Estados.

Em meados de 1990, assevera Miranda (2011) que, com o fim da hostilidade mundial gerada 
pela Guerra Fria, novamente surgiu a proposta para a elaboração de um projeto referente à criação de 
uma corte internacional. Todavia, somente no ano de 1994, após a criação dos Tribunais da Iugoslávia 
e de Ruanda pela ONU, foi que a Comissão de Direito Internacional submeteu à Assembleia Geral da 
ONU um projeto para o Tribunal Penal Internacional. 

No entanto, o processo de criação de uma corte penal internacional novamente foi adiado, 
encontrando óbices, desta vez, em esforços dos Estados Unidos contra sua instituição. 

No período de 1996 a 1998, instituiu-se Comitê apenas para a análise do projeto, o qual foi objeto 
de relatório apresentado na Conferência de Roma, que resultou na aprovação do Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional em 17 de julho de 1998. Conforme o texto do Estatuto de Roma, a Corte 
tem a finalidade de julgar, de forma complementar aos sistemas jurídicos dos Estados, os crimes de 
guerra, crimes contra a humanidade, crime de agressão e genocídio, sempre que estes violem direitos 
humanos de forma que atinja toda a comunidade internacional.9

Acerca dos esforços contra a instituição do TPI, bem como das inúmeras violações existentes 
na história mundial contra os direitos humanos, assevera Piovesan (2011, p. 292) que:

Estes casos refletem o anseio por justiça internacional em reação aos mais graves crimes 
que violam a humanidade; o desafio do combate à impunidade, sobretudo de chefes de 
Estado; o movimento de internacionalização dos direitos humanos [...]; e a redefinição 
da noção clássica de soberania absoluta do Estado, já que as graves violações a direitos 
humanos perpetradas no âmbito interno de um Estado passam a demandar uma resposta 
internacional. É neste contexto que se fortalece a busca por afirmação de uma justiça 
internacional. 

9 Artigo 5º Crimes da Competência do Tribunal: 1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, 
que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência 
para julgar os seguintes crimes: a) O crime de genocídio; b) Crimes contra a humanidade; c) Crimes de guerra;  
d) O crime de agressão. 2. O Tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão desde 
que, nos termos dos artigos 121 e 123, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem as 
condições em que o Tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser compatível com 
as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas. (BRASIL, 2002)
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Apesar da alcançada aprovação de uma jurisdição internacional penal, em um cenário que 
claramente lutava a favor de sua existência, aduz Mazzuoli (2011) que os sete votos contra e as 21 
abstenções albergavam quase a metade da população mundial, visto que China e os Estados Unidos 
da América foram votos vencidos, e a Índia figurou como parte das abstenções. 

O referido posicionamento dos Estados Unidos da América até hoje representa um impasse no 
âmbito internacional bem como na luta pela efetivação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional.10 
Cogita-se que Bill Clinton assinou o Estatuto na Conferência de Roma apenas por uma manobra política, 
visto que a efetiva adesão dependeria de aprovação do congresso, que, à época, jamais aprovaria o ato. 
George Bush, por sua vez, excluiu a assinatura dos Estados Unidos do tratado.

Já o atual presidente, Barack Obama, omitiu-se quanto à adesão ao Estatuto de Roma, 
manifestando-se acerca da questão apenas em 2004, quando ainda era Senador, ao afirmar que  
“Os Estados Unidos da América devem cooperar com as investigações do TPI de maneira que reflita a 
soberania norte-americana e promova nossos interesses de segurança”. (OBAMA..., 2009) Apesar de a 
declaração representar, superficialmente, um tímido e suposto apoio ao TPI – consistindo, na verdade, 
apenas uma reafirmação da supremacia norte-americana –, o presidente continua silente quanto ao caso.

3. os princÍpios de direito penal internacional e o princÍpio da 

complementaridade

Apesar do Estatuto de Roma não se tratar de um compêndio codificado de normas penais 
materiais e processuais, a presença em seu texto dos princípios gerais de direito penal são essenciais 
para a correta aplicação de suas disposições normativas.

Primeiramente, cumpre destacar o princípio da responsabilidade penal individual, com previsão 
no artigo 25 do Estatuto. Determina o referido princípio que o Tribunal será competente para julgar 
apenas pessoas físicas responsáveis pelos tipos penais elencados no artigo 5º.11

10 A problemática iniciou-se no momento da votação do Estatuto. Os Estados Unidos, representados pelo então presidente 
Bill Clinton, assim como a França, condicionaram suas assinaturas ao sistema opt-in. Conforme Ambos e Chouckr 
(2000) consiste o referido sistema no reconhecimento automático da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, 
nos termos do artigo 12 do Estatuto de Roma, apenas em relação ao crime de genocídio, sendo que a aceitação da 
jurisdição do TPI para os demais delitos dependeriam de declaração separada. Todavia, a pretensão francesa e 
norte-americana restou falha, visto que o Estatuto de Roma determinou, em seu artigo 124, que referida declaração 
em separado poderia apenas ser feita em relação ao delito previsto no artigo 8º do Estatuto, que define os crimes de 
guerra, devendo esta declaração a parte ser revisada em Conferência própria após o período de sete anos, a contar 
da data da entrada em vigor do Estatuto no território.

11 Ressalte-se, por oportuno, que o crime de agressão, até o momento da aprovação do Estatuto de Roma, não possuía 
conceito definido, estando vinculada sua aplicabilidade à aprovação de tipificação em Conferência de Revisão, 
sete anos após a entrada em vigor do Estatuto, por meio de emenda ou revisão. Assim, em 11 de junho de 2010, na 
cidade de Kampala, Uganda, ocorreu a Conferência de Revisão do Estatuto de Roma, ocasião em que o conceito do 
crime de agressão foi definido. Desta forma, conforme a emenda ao Estatuto de Roma aprovada 11 de Junho de 2010 
configura-se o crime de agressão quando: a) houver invasão ou ataque por parte das forças armadas de um Estado 
partindo do território de outro Estado, ou de qualquer ocupação militar, ainda que temporária, resultante de tal invasão 
ou ataque, ou qualquer anexação pelo uso da força do território de outro Estado ou parte dele; b) houver bombardeio, 
ou a utilização de quaisquer armas, por parte das forças armadas de um Estado contra o território de outro Estado;  
c) houver bloqueio dos portos ou das costas de um Estado pelas forças armadas de outro Estado; d) houver um ataque 
armado de um Estado sobre as forças armadas terrestres, marítimas ou aéreas de outro Estado; e) há a utilização 
das forças armadas de um Estado que se encontram no território de outro Estado, com o consentimento deste, em 
violação da condições previstas no acordo, ou qualquer extensão da presença do Estado visitante no território do 
Estado receptor após findo o contrato firmado; f) a ação de um Estado, que permitiu a entrada em seu território de 
outro Estado, passe a ser utilizado por este para praticar ato de agressão contra um terceiro Estado; g) ocorrer o envio 
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Desta forma, serão responsabilizados criminalmente os indivíduos que cometerem crimes de 
forma consumada ou tentada; na qualidade de autor, coautor ou partícipe; em concurso ou não de 
agentes; e/ou na modalidade dolosa ou culposa. O instituto do arrependimento eficaz também foi 
previsto, desde que o agente desista da prática delituosa, impedindo a consumação do crime.

Ainda acerca da responsabilidade penal individual, saliente-se que os crimes da competência do 
Tribunal são imprescritíveis (art. 29), bem como o Tribunal não exercerá jurisdição sobre os indivíduos 
que, na época do crime, não tenham ainda completado 18 (dezoito) anos (art. 26).

Também prevê o Estatuto de Roma as causas de exclusão da responsabilidade criminal (art. 31). 
Por ato discricionário do Tribunal, não serão responsabilizados, em geral: os incapazes decorrentes de 
enfermidade ou por ausência de discernimento do ato ilícito no momento da prática do delito; os que 
se encontram em casos de inexigibilidade de conduta diversa ou estrito cumprimento do dever legal; 
em legítima defesa própria ou de outrem; e aqueles em estado de intoxicação não voluntária. 

A respeito dos princípios gerais de direito penal no Estatuto de Roma, também compete destacar 
os princípios da legalidade, da não retroatividade e do ne bis in idem.

O princípio da legalidade encontra-se insculpido no artigo 22 do Estatuto, estabelecendo que 
nenhum indivíduo será responsabilizado criminalmente, exceto se o ato delituoso praticado configurar 
crime da competência do TPI. Estipula, ainda, que a analogia não será parâmetro para imputação 
criminal; em caso de ambiguidades, prevalecerá o in dubio pro reu.

O Tribunal adota o princípio da não retroatividade, definindo que ninguém será punido por 
conduta anterior à vigência do Estatuto de Roma, e, em casos de alteração da norma aplicável ao caso 
antes de proferida a sentença, será aplicado ao caso o direito mais favorável ao acusado, de forma que 
a norma penal somente retroagirá para benefício do réu. 

Relata-se, ainda, o consagrado princípio do ne bis in idem no artigo 20 do Estatuto. Determina-se 
que, salvo disposição em contrário, nenhum indivíduo será julgado pelo Tribunal caso sua conduta 
delituosa já tenha sido objeto de sentença anterior proferida por tribunal nacional ou pelo TPI. Todavia, 
excetuam-se ao princípio os casos de julgamento anterior que tinha por objetivo suprimir a incidência 
da jurisdição do Tribunal Penal Internacional ao indivíduo responsável, bem como nos casos do 
julgamento não ter respeitado o devido processo legal.

Por fim, em breve leitura das disposições iniciais do Estatuto de Roma, destaca-se a importante 
presença do princípio da complementaridade em seu texto. Consoante o artigo 1º e o décimo parágrafo 
do preâmbulo12, o Tribunal Penal Internacional exercerá sua jurisdição apenas nos casos que envolvam 

por um Estado, ou em seu nome, de bandos armados, grupos irregulares ou mercenários, praticando atos de força 
armada contra outro Estado de tal gravidade, análogos aos atos citados, punindo-se, ainda o substancial envolvimento 
do Estado na perpetração dos delitos. Referente ao exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, estabelece 
o art.15 bis, §§ 6° e 7°, da Emenda ao Estatuto de Roma, que cabe ao Conselho de Segurança definir inicialmente 
se determinado ato praticado por um Estado constitui crime de agressão. Somente na hipótese afirmativa é que o 
Procurador poderá dar início às investigações. Por fim, apesar de já encontrar definição legítima, a efetiva incidência 
da jurisdição do Tribunal quanto ao crime de agressão ainda resta pendente. Isto porque, as disposições acordadas na 
Conferência de Kampala padecem de aprovação oficial, que somente ocorrerá um ano após a ratificação da resolução 
que altera o texto do Estatuto de Roma por trinta Estados-membros. (REVIEW CONFERENCE, 2010)

12 Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Preâmbulo. […] Sublinhando que o Tribunal Penal Internacional, 
criado pelo presente Estatuto, será complementar às jurisdições penais nacionais […].; Artigo 1º O Tribunal:  
É criado, pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional (“o Tribunal”). O Tribunal será uma instituição 
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delitos graves, de repercussão internacional, atuando de forma complementar às jurisdições penais 
internacionais. 

Estipulado com a finalidade de coexistir a soberania interna dos Estados com a tutela processual 
dos direitos humanos proposta pelo Estatuto de Roma, o princípio da complementaridade se apresenta 
como mecanismo indispensável na efetivação da jurisdição do Tribunal. 

Neste sentido, a complementaridade é definida por Accioly e Silva (2002, p. 557 apud 
PORTELA, 2010, p. 426), nos seguintes termos:

A jurisdição do TPI terá caráter excepcional e complementar, isto é, somente será exercida 
em caso de manifesta incapacidade ou falta de disposição de um sistema judiciário 
nacional para exercer sua jurisdição primária. Ou seja, os Estados terão primazia para 
investigar e julgar os crimes previstos no Estatuto do Tribunal.

Ao preservar a soberania dos Estados Partes, permanecendo estes no controle principal de seus 
conflitos, o Tribunal atuará de forma subsidiária somente quando o ente Estatal não apresentar interesse 
de agir frente ao conflito em seu território, ou quando o mesmo não tiver condições de processar e 
julgar os indivíduos suspeitos.13

Consoante o §2º do artigo 17 do Estatuto de Roma, entende-se pela “ausência de interesse em 
julgar” a demora injustificável e irrazoável nos trâmites processuais, os processos que não figurem 
magistrados imparciais, ou nas hipóteses em que o julgamento pela jurisdição nacional represente 
verdadeira fraude à jurisdição do Tribunal, ou seja, nos casos em que se aplica a jurisdição nacional 
apenas com a finalidade de afastar a incidência sobre o responsável dos tipos penais elencados no 
Estatuto de Roma.

Relativo à ausência de condições para processar e julgar, ou seja, a incapacidade de agir, esta 
é conceituada pelo §3º do artigo 17, de forma que:

A fim de determinar se há incapacidade de agir num determinado caso, o Tribunal 
verificará se o Estado, por colapso total ou substancial da respectiva administração da 
justiça ou por indisponibilidade desta, não estará em condições de fazer comparecer o 
acusado, de reunir os meios de prova e depoimentos necessários ou não estará, por outros 
motivos, em condições de concluir o processo. (BRASIL, 2002)

Nessa vertente, cumpre ressaltar pertinente entendimento doutrinário de Schabbas (2001, p. 68 
apud  MIRANDA, 2011, p. 100). Afirma o autor que o dispositivo supracitado pode constituir um óbice 
à atuação das jurisdições nacionais, ou ao efetivo exercício da jurisdição do Tribunal, uma vez que:

Tal parâmetro favoreceria os países mais desenvolvidos em detrimento dos menos 
desenvolvidos, tendo em vista que as jurisdições dos países pobres contam com menos 
recursos para a realização de perícias, produção de provas e proteção de testemunhas, 
sendo “incapazes de agir”, nos termos do artigo 17. Enquanto isso, os sistemas processuais 
mais sofisticados dos países mais desenvolvidos possuem padrões que poderiam afastar 
a admissibilidade de um caso pelo Tribunal, mesmo que estes sistemas sejam utilizados 
para furtar alguém à efetiva punição pelo crime cometido. 

permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, 
de acordo com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o 
funcionamento do Tribunal reger-se-ão pelo presente Estatuto. (BRASIL, 2002)

13 Cf. os artigos 17 a 19 do Estatuto de Roma.
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Em sentido contrário, assevera Lattanzi (1999, p. 431 apud MIRANDA, 2011, p. 100) que o 
artigo 17 do Estatuto não deve ser interpretado de forma restritiva. A execução do dispositivo deverá 
ser procedida consoante o quinto parágrafo do preâmbulo do Estatuto, o qual dita que as violações 
aos direitos humanos não devem ficar impunes, devendo ser coibidas mediante intensa cooperação 
internacional.

Por fim, temos que o princípio da complementaridade encontra-se intimamente ligado à efetivação 
da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Assevera Miranda (2011) que, ante o inevitável conflito 
entre as soberanias internas e o Direito Internacional, é necessária a adoção de políticas nacionais que 
viabilizem a atuação do Tribunal, readequando os ordenamentos jurídicos a um novo paradigma de 
Direito Internacional que ora se apresenta.

4. hierarquia normativa dos tratados internacionais no ordenamento 
JurÍdico brasileiro 

Em conjuntura jurídica anterior à edição da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro 
de 2004, estabelecia a Carta Magna de 1988, em seu artigo 5º, §2º, que, referente à aplicação dos 
tratados ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro, “Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” (BRASIL, 1988)

A partir da análise do dispositivo supracitado, depreende-se o compromisso do Estado brasileiro 
com as normas de direito internacional, todavia, não se determina o status normativo que seria devido 
aos tratados adotados. 

Na esteira deste contexto constitucional, o entendimento que figurava no Supremo Tribunal 
Federal era pela não incorporação dos tratados internacionais ao texto constitucional. Entendiam os 
Ministros que os tratados eram recepcionados pelo ordenamento jurídico pátrio com status de lei 
ordinária, estando, por esta razão, sujeitos a controle de constitucionalidade caso conflitem com os 
preceitos constitucionais.14

Amparado neste pretérito entendimento, o Supremo Tribunal Federal negava aplicação do Pacto 
de San José da Costa Rica15, no que tange à impossibilidade de prisão do depositário infiel, considerando 
plenamente legítima a disposição constitucional insculpida no inciso LXVII do artigo 5º.16

14 Com peculiar clareza, reflete o pretérito entendimento do Supremo Tribunal Federal o Min. Celso de Mello, 
no julgamento da ADI nº 1480: “No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão 
hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em consequência, nenhum 
valor jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, 
formal ou materialmente, o texto da Carta Política. […] O Poder Judiciário - fundado na supremacia da Constituição 
da República - dispõe de competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, 
efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções internacionais já incorporados ao sistema de 
direito positivo interno. Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito 
interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que 
se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, 
mera relação de paridade normativa.” (BRASIL, 1997)

15 Conforme HC nº 79785, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence: “Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, 
sobre quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a 
pretendida aplicação da norma do Pacto de São José.” (BRASIL, 2000)

16 Art. 5º. […] LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. (BRASIL, 1988)
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Somente com o advento da EC nº 45/2004, que inseriu o §3º ao artigo 5º da Constituição Federal, 
cuja redação estabeleceu que “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
[...], serão equivalentes às emendas constitucionais” (BRASIL, 2004) foi que no ordenamento jurídico 
brasileiro passou a viger disposição expressa acerca da hierarquia normativa dos tratados de direitos 
humanos. Desta forma, os tratados e convenções internacionais que forem submetidos à aprovação do 
Congresso Nacional, mediante o quórum específico das Emendas à Constituição, terão valor de norma 
constitucional, embora não sejam incorporadas textualmente à Constituição de 1988. 

Ressalte-se, nos dizeres de Mendes, Coelho e Branco (2009, p. 260), que “A emenda não impede 
que se opte pela aprovação de tratados sobre direitos humanos pelo procedimento comum, meio que 
facilita seu ingresso no ordenamento brasileiro.”.

Desta forma, relativos aos tratados sobre direitos humanos que não forem submetidos ao 
procedimento do artigo 5º, §3º da CF/88, ou seja, aqueles incorporados pelo rito das leis ordinárias, 
antes da edição da EC nº 45/2004, ou mesmo após esta, firmou entendimento o Supremo Tribunal 
Federal, traduzido através do HC 88.240, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, que os mesmos terão 
status normativo infraconstitucional e supralegal. Confira-se o teor do aresto supracitado: 

DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO 
INFIEL. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A matéria em 
julgamento neste habeas corpus envolve a temática da (in)admissibilidade da prisão civil 
do depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro no período posterior ao ingresso 
do Pacto de São José da Costa Rica no direito nacional. [...] 3. Há o caráter especial do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 7), ratificados, sem 
reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses diplomas internacionais sobre direitos 
humanos é reservado o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da 
Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos 
tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a 
legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato 
de ratificação. 4. Na atualidade a única hipótese de prisão civil, no Direito brasileiro, é 
a do devedor de alimentos. O art. 5°, §2°, da Carta Magna, expressamente estabeleceu 
que os direitos e garantias expressos no caput do mesmo dispositivo não excluem outros 
decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte. O Pacto de São José da Costa Rica, 
entendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, expressamente, 
só admite, no seu bojo, a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos e, 
consequentemente, não admite mais a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. 
5. Habeas corpus concedido. (BRASIL, 2008) 

Assim, conforme as premissas supracitadas, tem-se que o Estatuto de Roma goza de status 
normativo supralegal, mas infraconstitucional, visto que foi aprovado mediante o procedimento comum 
das leis ordinárias e não mais encaminhado à nova aprovação após a edição da EC nº 45/2004.  

Por fim, a EC nº 45/2004 acrescentou o §4º ao artigo 5º da CF/88, que reiterou o artigo 7º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias17, bem como o Decreto nº 4.388/2002 que recepcionou 
o Estatuto de Roma, estabelecendo expressamente que “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.” (BRASIL, 1988). 
17 Art. 7º. O Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos. (BRASIL, 1988)
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Ressalte-se que o atual entendimento, que confere aos tratados internacionais que versem sobre 
direitos humanos a possibilidade de gozarem de status de norma constitucional alinha-se ao artigo 4º, 
inciso II da Constituição Federal de 1988, que prevê como princípio integrante da República Federativa 
do Brasil a prevalência dos direitos humanos. Neste sentido, aduz Piovesan (2011, p. 84): 

A interpretação das normas constitucionais advém, desse modo, de critério valorativo 
extraído do próprio sistema constitucional. […] À luz dessa concepção, infere-se que 
o valor da dignidade da pessoa humana e o valor dos direitos e garantias fundamentais 
vêm a constituir os princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça 
e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro.

Desta forma, conforme assevera a autora, constitui-se a Constituição Federal de 1988 um amplo 
compêndio favorável aos princípios da dignidade da pessoa humana como o valor basilar de efetivação 
do conceito de justiça social.

5. possÍveis antinomias sob a Ótica do direito brasileiro

Ao adentrar no ordenamento jurídico brasileiro, os atos normativos que padecerem de falhas 
em seu processo legislativo de criação (vícios formais), ou que apresentem em seu texto disposições 
contrárias à Constituição Federal (vícios materiais), serão passíveis de controle de constitucionalidade, 
a fim de se expurgar do ordenamento jurídico a aplicação dos dispositivos maculados.

Em virtude da recepção do Estatuto de Roma no direito brasileiro através do Decreto 4.388 
de 25 de setembro de 2002, possui o mesmo status normativo infraconstitucional, como demonstra 
o tópico anterior, sendo passível, desta forma, de controle de constitucionalidade por parte do Poder 
Judiciário caso apresente antinomias com a Constituição Federal de 1988. 

Ao analisar o texto do Estatuto de Roma em face das normas constitucionais pátrias, verifica-se 
a presença de aparentes conflitos normativos. Apesar da Convenção de Roma ter como finalidade a 
proteção dos direitos humanos, a aplicação de algumas de suas disposições implicaria em verdadeira 
subtração das garantias fundamentais previstas na Carta Magna de 1988. Neste sentido, assevera 
Miranda (2011, p. 136) que, “o Estatuto de Roma traria o paradoxo de impor uma relativização do 
sistema constitucional de direitos humanos com o fito de protegê-lo.” 

As antinomias a serem analisadas neste tópico são aquelas de maior relevância, que ensejam 
uma interpretação mais atenta do legislador a fim de garantir a adequada aplicação normativa; são 
elas: o conflito entre os institutos da extradição e da entrega; a possibilidade de aplicação da pena de 
prisão perpétua; a desconsideração de prerrogativas advindas do exercício de função específica; e a 
imprescritibilidade dos crimes sob a competência do Tribunal Penal Internacional. 

Frise-se, ainda, a importância da análise das antinomias supracitadas em uma perspectiva 
universal, visto que os conflitos expostos costumeiramente ocorrem no ordenamento jurídico de outros 
países. Diversos Estados também possuem normas análogas no que tange às garantias fundamentais 
e aos institutos internacionais, estando, desta forma, igualmente suscetíveis a incidência de embate 
normativo entre o direito interno e as disposições do Estatuto de Roma.  
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5.1. eXtradição e entreGa

Decorre a presente antinomia do conflito entre a norma proibitiva da extradição (art. 5º, LI e 
LII da CF/88) e do dever que o Estado signatário possui de entregar seu nacional para julgamento pelo 
Tribunal Penal Internacional. Desta forma, dispõe o artigo 5º, incisos LI e LII da Constituição Federal 
de 1988, respectivamente, que:

Art. 5º [...] LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de 
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; LII - não será concedida 
extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. (BRASIL, 1988)

Neste sentido, a única hipótese de extradição de nacional brasileiro permitida pela legislação 
brasileira é no caso do brasileiro naturalizado que tiver cometido crime comum antes da naturalização, 
ou em caso de envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, este último independente de ser antes 
ou depois da naturalização. Referente ao estrangeiro em território brasileiro, este não será extraditado 
por cometer crimes políticos ou de opinião.

Já sob a exegese do Estatuto de Roma, temos a presença do artigo 102 que, ao ser inserido com 
a finalidade específica de dirimir possíveis antinomias acerca dos institutos aqui tratados, conceitua 
a extradição e a entrega: 

Artigo 102. Termos Usados para os fins do presente Estatuto: a) Por “entrega”, entende-se 
a entrega de uma pessoa por um Estado ao Tribunal nos termos do presente Estatuto. 
b) Por “extradição”, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado 
conforme previsto em um tratado, em uma convenção ou no direito interno. (BRASIL, 
2002)

  Sendo assim, resta claro que a extradição difere do ato de entrega, isto porque, constitui 
esta apenas na entrega do indivíduo para submeter-se a julgamento por organismo internacional de 
jurisdição permanente que foi devidamente aceito em todos os seus termos pelo Estado que o entrega; 
já a extradição consiste na entrega do sujeito a outro Estado, a pedido deste, para lá ser processado e 
julgado.

Por fim, conforme preleciona Mazzuoli (2011), a entrega é um mecanismo de cooperação entre o 
Estado e o Tribunal Penal Internacional, já a extradição é uma relação entre dois Estados soberanos na 
prevenção internacional de crimes, não havendo em que se falar de antinomias com o direito brasileiro 
em virtude da patente distinção dos dois institutos.

5.2. a pena de prisão perpÉtua 

Outro conflito que paira sobre a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto de Roma é acerca 
da pena de prisão perpétua. Ao elencar que “não haverá penas de caráter perpétuo” (BRASIL, 1988), 
a prisão perpétua é expressamente vedada no artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b” da CF/88, norma esta 
situada no rol das cláusulas pétreas.

O Estatuto de Roma, por sua vez, define em seu artigo 77, §1º, alínea “b” que, sem prejuízo do 
reexame pelo Tribunal da pena aplicada, serão punidos os que incorrerem nos tipos do artigo 5º com 
“Pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado 
o justificarem.” (BRASIL, 2002)
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Acerca do presente conflito normativo, entende Mazzuoli (2011) que resta afastada a antinomia, 
uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal autoriza extradição de indivíduos para países onde 
se aplica a pena de prisão perpétua. Aduz Mazzuoli (2011, p. 91), portanto, que a melhor interpretação 
para o caso “[...] é de que a Constituição, quando prevê a vedação de pena de caráter perpétuo, 
está direcionando seu comando tão somente para o legislador interno brasileiro, não alcançando os 
legisladores estrangeiros e tampouco os legisladores internacionais […].”.

Desta forma, a vedação à pena de prisão perpétua somente não pode ser aplicada nos limites da 
jurisdição brasileira, nada impedindo que possa ser instituída em jurisdição internacional cujo Brasil 
tem dever de cooperação, em razão, em especial, dos princípios da prevalência dos direitos humanos 
e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade que devem nortear suas relações 
internacionais, conforme art. 4°, incisos II e IX da CF/88.

Assim, as prerrogativas de direito interno alcançariam os indivíduos apenas enquanto estiverem 
sob o abrigo da soberania nacional. A partir do momento que cessa a competência do Estado para seu 
julgamento, outras normas incidirão, mesmo que em seu prejuízo. 

5.3. imunidades e foro por prerroGativa de função

Encontram-se presentes no ordenamento jurídico brasileiro diversas imunidades e prerrogativas 
processuais decorrentes do exercício de determinadas funções. Em virtude da ocupação de cargo 
público, de relevância para a manutenção do Estado Democrático de Direito, são atribuídos a esses 
indivíduos ritos especiais de julgamento por crimes eventualmente cometidos.18

Já em análise da competência material do Tribunal Penal Internacional, tem-se que, pelos termos 
de suas tipificações, os crimes contra a humanidade, o crime de genocídio, de agressão e os crimes 
de guerra pressupõem a presença de figuras estatais de relevância no polo ativo da demanda criminal. 

Isto é, em regra, são os agentes de governo com poder de comando, chefes de Governo e 
de Estado, aqueles que possuem imunidades processuais, que estão sujeitos a praticarem os crimes 
previstos pelo Estatuto de Roma. 

A fim de evitar que um responsável pela prática de delitos contra a humanidade se valha de 
suas prerrogativas funcionais para afastar a aplicação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, 
o Estatuto de Roma traz, em seu artigo 27, a regra da irrelevância da qualidade oficial dos sujeitos 
acusados. Confira-se o teor do dispositivo: 

Artigo 27. Irrelevância da Qualidade Oficial. 1. O presente Estatuto será aplicável de forma 
igual a todas as pessoas sem distinção alguma baseada na qualidade oficial. Em particular,  
a qualidade oficial de Chefe de Estado ou de Governo, de membro de Governo ou do Parlamento, 
de representante eleito ou de funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de 
responsabilidade criminal nos termos do presente Estatuto, nem constituirá de per se motivo de 
redução da pena. 2. As imunidades ou normas de procedimento especiais decorrentes da qualidade 
oficial de uma pessoa; nos termos do direito interno ou do direito internacional, não deverão 
obstar a que o Tribunal exerça a sua jurisdição sobre essa pessoa. (BRASIL, 2002)

Dita a presente regra que o Tribunal exercerá jurisdição sobre todas as pessoas, sem distinção, 
sendo irrelevantes para a responsabilização criminal eventuais prerrogativas decorrentes de função 
que o indivíduo exerça.

18 Cite-se, por exemplo, o foro por prerrogativa de função do Presidente da República. Consoante artigo 102, inciso I, 
alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, o Presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal 
nos casos de crime comum.
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Assim, a norma mencionada é de suma importância para a efetivação da jurisdição do TPI, 
isto porque, em virtude dos tipos penais previstos pelo Estatuto (agressão, guerra, crimes contra a 
humanidade e genocídio) serem de grandes proporções, os principais indivíduos passíveis de julgamento 
são aqueles que possuem cargos de chefia.

Desta forma, ao afastar a incidência de qualquer imunidade, evita-se que as prerrogativas de 
função provoquem impunidades ao eximir as autoridades governamentais de um Estado de julgamento 
por delito competente do Tribunal Penal Internacional. Além do que, assim como ocorre na pena de 
prisão perpetua, o comando relativo às prerrogativas de função é voltado para o ordenamento interno 
brasileiro, não alcançando a ordem internacional, visto que o sistema do TPI é um instrumento 
internacional do qual o Brasil faz parte e tem o dever de cooperar.

Assim, em consonância com as finalidades do Estatuto de Roma, e o dever de cooperação dos 
Estados, aponta Mazzuoli (2011, p. 94) que resta afastada a antinomia, visto que “[...] não podem os 
genocidas e os responsáveis pelos piores crimes cometidos contra a humanidade acobertar-se pela 
prerrogativa de foro, pelo fato de que exerciam uma função pública ou de liderança à época do delito.”19

Ressalte-se que, constituindo mais uma medida para evitar a impunidade, o presente artigo 
corrobora com a regra do Estatuto de Roma acerca da proibição dos Estados de se valerem de suas 
disposições jurídicas internas para obstar a incidência da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. 

5.4.  imprescritibilidade dos crimes sob a competÊncia do tribunal penal 
internacional

Expõe Miranda (2011) que, no âmbito internacional, a aplicação do instituto da imprescritibilidade 
penal introduzido pelo Estatuto de Roma foi criticada por não consistir norma costumeira no âmbito 
no Direito Internacional, apresentando-se como uma novidade controvertida. Já a corrente favorável 
ao instituto considerou que sua existência foi objeto de recepção pela comunidade internacional, visto 
que a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade figura como princípio de direito internacional 
já adotado pelas Resoluções nº 2 e 95 da Assembleia Geral da ONU. 

No que tange à ordem jurídica brasileira, anota-se a possibilidade de conflito entre o artigo 
29 do Estatuto de Roma – que considera os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional 
imprescritíveis – e o dispositivo 109 do Código Penal Brasileiro20, bem como um possível desacordo 
com a Constituição Federal. 

Primeiramente, o conflito entre o Estatuto de Roma e o Código Penal Brasileiro decorreria do 
fato de já haver previsão neste código de norma reguladora da prescrição na esfera criminal. Todavia, 
por gozar o Estatuto de Roma de supralegalidade, a imprescritibilidade acabaria por se sobrepor às 
regras de prescrição descritas no artigo 109 do CPB.
19 Cf., em sentido contrário: MIRANDA, João Irineu de Resende. O Tribunal Penal Internacional frente ao Princípio 

da Soberania. Londrina: Eduel, 2011, p. 147-152.

20 Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, 
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o 
máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede 
a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se 
o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual 
a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. 
(BRASIL, 1940)
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No tocante ao conflito com a Constituição Federal Brasileira, entende-se que o legislador teria 
considerado como rol taxativo as determinações expostas no artigo 5º, incisos XLII e XLIV, que elenca 
a imprescritibilidade dos crimes de racismo e de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático.

Desta forma, a inclusão pelo Estatuto de Roma de novos tipos penais imprescritíveis encontraria 
óbice no artigo 60, §4º da Constituição Federal21, visto que a previsão da imprescritibilidade no 
ordenamento jurídico pátrio reside no artigo 5º da CF/88, o que torna a previsão uma garantia individual 
e cláusula pétrea.

Entretanto, a antinomia apresentada pela doutrina carece de substrato jurídico, visto que a 
posição exposta apresenta falhas evidentes. Isto porque, a Constituição Federal de 1988 não apresenta 
nenhum dispositivo que determine o instituto da prescrição como garantia fundamental, tampouco 
expressa que o rol de crimes elencados nos incisos XLII e XLIX do artigo 5º seja taxativo. Neste 
sentido, preleciona Miranda (2011, p. 147):

[…] o que o legislador busca, nos incisos XLII e XLIX do artigo 5º, é resguardar valores 
como a igualdade jurídica de todos os brasileiros e o Estado Democrático de Direito, e 
não estabelecer o instituto penal da prescrição como garantia fundamental. Logo, não 
existe nenhum artigo constitucional proibindo a adoção de crimes imprescritíveis ou 
afirmando que a enumeração dos crimes imprescritíveis, presente no artigo 5º, incisos 
XLII e XLIX, é taxativa. Além disso, se considerarmos o fim objetivado pelo texto 
constitucional, veremos que existe concordância entre as duas normas. Se o crime de 
racismo é imprescritível para a Constituição, o crime de genocídio também o será pela 
similitude dos objetos jurídicos protegidos pelos tipos penais.

Assim, tem-se que a alegada antinomia do artigo 29 do Estatuto de Roma com a Constituição 
Federal não apresenta lógica jurídica que a subsista. Saliente-se que o Estatuto de Roma, ao determinar 
a imprescritibilidade de seus crimes, contribui com mais um mecanismo para a tutela eficaz dos direitos 
humanos. 

6. adequação do direito brasileiro às disposiçÕes do estatuto de roma

Conforme disciplina o artigo 70 do Estatuto de Roma, os atos contra a administração da justiça 
do Tribunal Penal Internacional também serão objetos de punição por este Tribunal. Contudo, ressalte-se 
que, no parágrafo 2º, do referido artigo, as condições de cooperação internacional com o TPI deverão 
ser regidas pelo direito interno dos Estados.

Afirma, ainda, no artigo 70, parágrafo 4º, “a”, que as infrações contra a administração da justiça 
do TPI, elencadas no parágrafo 1º deste artigo, deverão ser incorporadas ao ordenamento jurídico interno 
de cada Estado signatário, a fim de que os infratores que atentem contra a efetividade das decisões do 
Tribunal sejam punidos pelo próprio Estado onde cometeu o delito. 

Decorrentes destas determinações tem-se no ordenamento jurídico brasileiro a tramitação de 
dois projetos de lei que possuem o fito de estender ao conjunto normativo nacional a competência 
material do TPI (crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crime de agressão, com exceção do 
crime de genocídio, que já possui regulamentação própria), bem como a positivação do crime contra 
a administração da justiça do TPI.  
21 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: […] § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta 

de emenda tendente a abolir: […] IV - os direitos e garantias individuais. (BRASIL, 1988)
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O primeiro deles é o Projeto de Lei nº 301, de 6 de março de 2007, de autoria do deputado 
Florisvaldo Fier, do Partido dos Trabalhadores, que propõe a incorporação no ordenamento jurídico 
brasileiro da competência material do Tribunal, estabelecendo, ainda, comandos a serem adotados pelo 
Brasil em matéria de cooperação internacional.

Reafirma o projeto de lei, na sua exposição de motivos, a importância do Tribunal Penal 
Internacional para a humanidade e que, apesar da ratificação do TPI pelo Brasil, ainda há um débito 
em relação à efetivação de sua jurisdição, uma vez que a legislação interna brasileira ainda não foi 
adaptada às disposições internacionais, estando, assim, o Direito brasileiro em retrocesso comparado a 
países que já adequaram suas leis ao Estatuto de Roma, tais como Bélgica, Portugal, França e Alemanha. 

Em que pese a manifesta importância do referido projeto de lei, verifica-se, em análise de 
sua ficha de tramitação junto ao Congresso Nacional, que o mesmo, em um período que vai desde 
14 de março de 2012 a 12 de junho de 2013, já esteve em pauta de votação do plenário da Câmara 
dos Deputados por oito vezes, todavia, em que pese seu regime urgente de tramitação, sua análise foi 
preterida a requerimento dos parlamentares por sete sessões e, ainda, uma vez por falta de quórum de 
deliberação.

Análogo ao PL 301/2007 é o Projeto de Lei nº 4.038 de 23 de setembro de 2008, de autoria do 
Poder Executivo, enviado pelo Presidente da República através da Mensagem nº 700, de 17/09/2008.22 
Além de disposições já presentes no PL 301/2007, acerca da competência material do TPI e dos 
procedimentos concernentes à cooperação, o projeto traz a tipificação do crime de obstrução da 
cooperação, com a seguinte redação:

Art. 106. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, o funcionário público, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, com o fim de dificultar ou frustrar 
a cooperação com o Tribunal Penal Internacional ou com seus órgãos: Pena: reclusão, 
de dois a cinco anos. (BRASIL, 2008)

Apesar de urgência e prioridade de sua tramitação, o PL nº 4.038/2008 encontra-se pendente 
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania desde 3 de outubro de 2008.

Há, portanto, no legislativo brasileiro, a intenção de contribuir para a efetivação da jurisdição 
penal internacional, contudo, infelizmente, essa vontade não representa o interesse da maioria dos 
nossos representantes. Na tentativa de compreensão do desinteresse legislativo pátrio, recorre-se à 
lição de Vasconcelos (1998, p. 18), que aduz: “Uma boa lei não é necessariamente um bom Direito.  
Para que ela se faça valer, torna-se indispensável a consciência de sua imprescindibilidade como padrão 
de conduta ordeira e justa.”

Assim, com esteio no pensamento do autor, tem-se que há a falta de consciência coletiva 
acerca da importância de determinados direitos que restam pendentes de tutela. No caso em epígrafe, 
de efetivação das disposições do Estatuto de Roma, tal fenômeno implica diretamente na ineficácia 
das normas e princípios que protegem os direitos humanos, e, por consequência, constitui o âmago da 
falta de cooperação dos Estados. 
22 Confira-se trecho da exposição de motivos do PL nº 4.038/2008: “O presente Projeto de Lei tem como propósito 

possibilitar o exercício da jurisdição primária pelo Estado brasileiro e viabilizar a cooperação com o Tribunal Penal 
Internacional. Assegura-se, assim, que, em nenhuma hipótese, uma pessoa ou um crime internacional sujeito à 
jurisdição penal brasileira renda ensejo à atuação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, pois se dota o País 
dos instrumentos jurídicos necessários ao cumprimento de suas obrigações internacionais.”
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7. conclusão

A partir da pesquisa realizada, torna-se patente e indiscutível a importância do Tribunal Penal 
Internacional para a humanidade. Por possuir política preventiva, ao desestimular a prática de crimes, e 
repressiva, ao submeter os responsáveis a julgamento pelos crimes cometidos, representa um mecanismo 
de grande avanço na tutela processual dos direitos humanos em âmbito internacional.

Em relação ao confronto do Estatuto de Roma com o ordenamento jurídico brasileiro, as possíveis 
antinomias que poderiam ser suscitadas, restam superadas, seja pelo cuidado legislativo do Estatuto, 
ao dirimir preliminarmente possíveis conflitos, como no caso dos institutos da extradição e entrega, 
ou pelo ordenamento jurídico brasileiro adotar o posicionamento de que a interpretação normativa 
deve se dar com o fim de prevalecer as disposições mais favoráveis aos direitos humanos, nos termos 
do artigo 4º, inciso II da Constituição Federal de 1988. 

Já no âmbito dos processos legislativos pátrios de adequação ao Estatuto, tem-se a presença 
dos Projetos de Lei 301/2007 e 4.38/2008, que visam à extensão da competência material do TPI 
ao quadro normativo brasileiro, bem como a cominação de pena aos que obstarem as atividades do 
Tribunal. Contudo, a postergação da aprovação dos referidos projetos é resultado da patente ausência 
de interesse dos parlamentares pela questão, o que leva o Brasil, embora Estado-parte do TPI, a não 
ter ainda adaptado de maneira efetiva seu sistema jurídico e político à necessidade já tardia de tutela 
dos direitos individuais mínimos que devem ser garantidos a cada ser humano.
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o princÍpio da proibição do retrocesso social23

THE PRINCIPLE OF THE PROHIBITION OF THE RETROCESSION OF SOCIAL RIGHTS

aLessandRa PeaRce de caRVaLHo monteiRo24

resumo:

Este estudo faz uma análise crítica pormenorizada acerca do Princípio da Proibição do Retrocesso 
Social, investigando alguns de seus principais aspectos, nomeadamente a situação dos direitos sociais 
em época de crise econômico-financeira; os argumentos doutrinários contrários e favoráveis ao 
reconhecimento da existência e consequente respeito a este princípio; e a importância da manutenção 
de um patamar mínimo de existência digna do ser humano. Importa ressaltar que o trabalho analisa 
tanto o ordenamento jurídico brasileiro quanto o português, o que possivelmente contribui para uma 
compreensão ainda mais detalhada e crítica do tema.

palavras-chave:

Proibição do Retrocesso Social. Crise Econômico-financeira. Mínimo Existencial.  

abstract:

This study presents a detailed critical analysis on the Principle of the Prohibition of the Retrocession 
of Social Rights, investigating some of its key aspects, including the situation of social rights in 
times of economic and financial crisis; doctrinal arguments in favor and against the recognition of the 
existence and consequential respect for this principle; and the importance of maintaining a minimum 
level of human dignity. It is important to emphasize that this paper analyzes both the Brazilian and 
the Portuguese legal system, which possibly contributes for a more detailed and critical understanding 
of the subject.

Keywords:

Principle of the Prohibition of the Retrocession of Social Rights. Economic and Financial Crisis. 
Existential Minimum. 

introdução

Este trabalho irá abordar um tema muito atual e relevante para o direito português, em razão 
da crise econômica sofrida nos últimos anos por este país, e, também, de interesse ao menos teórico 
para o direito brasileiro: é possível um retrocesso jurídico em matéria de direitos sociais, ou, em 
palavras mais simples, o Estado pode reduzir ou suprimir de seu ordenamento jurídico direitos sociais 
anteriormente garantidos e concretizados?

23 Artigo apresentado como avaliação final da disciplina de Direito Constitucional I, ministrada pelo professor 
Dr. Fernando Alves Correia, (Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), no curso 
de Mestrado Científico da FDUC.

24 Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra; Pós-Graduada em Direitos Humanos pelo 
Instituto Ius Gentium Conimbrigae da Universidade de Coimbra. E-mail: alessandrapearce@hotmail.com



DIÁLOGO JURÍDICO

38 ALESSANDRA PEARCE DE CARVALHO MONTEIRO

A doutrina comumente aponta três situações que caracterizam um retrocesso em matéria de 
direitos sociais: 1) a completa eliminação de uma norma concretizadora de um direito fundamental 
social sem que haja a edição de outra norma que disponha sobre o mesmo; 2) A reformatio in pejus 
da norma concretizadora, ou seja, a redução do nível de concretização da mesma; 3) a modificação 
do âmbito subjetivo da prestação por redução de seus beneficiários, sem que a haja a diminuição ou 
redução global. Exemplos de situações que, teoricamente, configurariam um retrocesso social, seria 
o desmanche parcial ou total do sistema de saúde (ou a instauração de taxas moderadoras para o 
acesso); a limitação, antes inexistente, do número de vagas no sistema público de ensino; a redução 
dos vencimentos da seguridade social e etc.

Antes de analisarmos a farta doutrina e jurisprudência sobre o tema, é preciso primeiro definir, 
explicar e delimitar alguns conceitos e questões concernentes  ao objeto de estudo.

O primeiro ponto diz respeito ao que consideramos “direitos sociais” para o objetivo desta 
investigação. Sabemos que a utilização genérica do termo “direitos sociais” pode levar a alguma 
confusão conceitual, especialmente ao analisarmos simultaneamente os ordenamentos jurídicos de 
Portugal e do Brasil. 

A Constituição Brasileira, por exemplo, divide os direitos e garantias fundamentais em cinco 
capítulos, colocando os direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à 
segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, e 
os direitos dos trabalhadores em geral – incluindo a liberdade sindical e o direito à greve – na mesma 
categoria, “Dos Direitos Sociais”.25

Já a Constituição Portuguesa divide os genéricos “direitos sociais” em “direitos econômicos” 
“direitos sociais” e “direitos culturais”, enquadrando alguns direitos dos trabalhadores no rol dos 
“direitos econômicos”; o direito à saúde, à segurança social e à habitação no rol dos “direitos sociais”; 
e o direito à educação entre os “direitos culturais”. Ainda, a Constituição Portuguesa sequer enquadra 
o direito à greve e à liberdade sindical dentro do título “Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, e 
sim dentro do título “Direitos, Liberdades e Garantias”, categoria concernente aos direitos tipicamente 
de defesa, e não aos direitos de prestação.26

Ademais, sabemos que a doutrina comumente divide os direitos fundamentais entre os “direitos 
de liberdade”, que seriam aqueles que imporiam uma obrigação de não fazer ao Estado, e os “direitos 
sociais”, que seriam aqueles que o imporiam uma obrigação pr  estacional. Contudo, já se percebeu 
que alguns dos ditos “direitos de liberdade” também podem significar custos para o Estado, na medida 
em que este pode ter que criar e desenvolver organizações e procedimentos que possibilitem a fruição 

25 Eis a organização geral do Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” da Constituição Brasileira: Capítulo 
I – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”; Capítulo II – “Dos Direitos Sociais”; Capítulo III – “Da 
Nacionalidade”; Capítulo IV – “Dos Direitos Políticos”; Capítulo V – “Dos Partidos Políticos”.

26 Eis a organização geral da Parte I “Direitos e Deveres Fundamentais” da Constituição Portuguesa: Título I – “Princípios 
Gerais”; Título II – “Direitos, liberdades e garantias”: Capítulo I – “Direitos, liberdades e garantias pessoais”; Capítulo 
II – “Direitos, liberdades e garantias de participação política”; Capítulo III – “Direitos, liberdades e garantias dos 
trabalhadores”; Título III – “Direitos e deveres econômicos, sociais e culturais”: Capítulo I – “Direitos e deveres 
econômicos”; “Capítulo II – “Direitos e deveres sociais”; Capítulo III – “Direitos e deveres culturais”.
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destas liberdades27. Por outro lado, alguns “direitos sociais” já não precisam de um agir específico do 
Estado, mas apenas de uma abstenção, em uma clara semelhança com os direitos clássicos de liberdade.28

Assim, diante das diferenças de enquadramento constitucional e de entendimento doutrinário, 
nós iremos considerar, para fins exclusivo deste trabalho, que os direitos sociais são aqueles que 
reúnem as três seguintes características: i) estão previstos na Constituição sob a condição de direitos 
fundamentais; ii) impõem direta e tipicamente um dever de prestação do Estado29; iii) podem ser 
usufruídos individualmente, tais como o direito à saúde, à educação, à seguridade social, à habitação 
e etc.

Também não iremos entrar no mérito se os direitos fundamentais sociais são ou não diretamente 
aplicáveis. Como iremos analisar, especificamente, a força jurídica que uma legislação infraconstitucional 
que versa sobre direitos fundamentais sociais possui, considera-se que todos os direitos sociais aqui 
discutidos dependem de uma lei que lhes conceda eficácia e concretude. 

Inclusive, ao indagar se é possível o retrocesso de um direito social, iremos nos referir apenas 
à hipótese de mudança na legislação infraconstitucional que concretiza aquele direito previsto na 
constituição. A hipótese de retrocesso através de emenda ou revisão constitucional não será considerada, 
pois, na nossa concepção, o único argumento que justificaria um retrocesso diretamente na constituição 
seria uma mudança absolutamente radical de ideologia política – o retrocesso do Estado Social a um 
Estado absolutamente liberal –, o que, em última consequência, significaria mesmo uma nova ordem 
constitucional.30

Por fim, considere que a situação de crise econômica é posta em foco para facilitar a compreensão 
de conceitos como “escassez de recursos”, “reserva do possível” e “necessidade de ajustes”, e também 
porque a história nos mostra que é justamente em tempos de crise que o direito pode se tornar mais 
perturbador31 e com tendência a recuar32. Contudo, a maioria das considerações feitas acerca da aplicação 

27 O direito ao devido processo legal, por exemplo, impõe, logicamente, que o Estado esteja devidamente aparelhado 
para ser capaz de fornecer um julgamento justo e nos moldes preconizados pela Constituição.

28 Os direito à greve e à liberdade sindical, por exemplo, estão enquadrados no capítulo concernente aos direitos sociais 
na Constituição Brasileira. Contudo, esses direitos não impõe nenhum dever prestacional do Estado, mas tão somente, 
um dever de se abster de impor obstáculos ao exercício destes direitos pelos trabalhadores.

29 No mesmo sentido, Benedita Mac Croire diz os direitos sociais “na dimensão objetiva principal” são aqueles 
essencialmente ligados ao caráter de prestação. VER: MAC CROIRE, Benedita. Os direitos sociais em crise? IN: 
GONÇALVES, Pedro e outros (coord). A Crise e o Direito Público. VI Encontro de Professores Portugueses de 
Direito Público. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. Faculdade de Direito – Universidade de Lisboa, 
2013. (p. 33-45) p. 34

30 Importante lembrar que tanto o Estado Português quando o Brasileiro são estados sociais, no sentido de que suas 
constituições preveem expressamente que é dever fundamental do Estado a promoção da economia, da educação, do 
bem-estar geral da população, a redução de desigualdades sociais e etc. Neste sentido, vide o artigo 9º da Constituição 
Portuguesa e o artigo 3º da Constituição Brasileira.

31 ARDANT, Philippe; DABEZIES, Pierre. Les pouvoirs de crise. (Introdução), IN: Pouvoirs, n.º 10 (Les pouvoirs 
de crise). Setembro, 1979. Citado em: URBANO, Maria Benedita. Estado de necessidade económica e financeira 
e o papel do Tribunal Constitucional. IN: GONÇALVES, Pedro e outros (coord). A Crise e o Direito Público. VI 
Encontro de Professores Portugueses de Direito Público. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. Faculdade 
de Direito – Universidade de Lisboa, 2013. (p. 7-31) p. 21.

32 URBANO, Maria Benedita. Estado de necessidade económica e financeira e o papel do Tribunal Constitucional. 
IN: GONÇALVES, Pedro e outros (coord). A Crise e o Direito Público. VI Encontro de Professores Portugueses de 
Direito Público. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. Faculdade de Direito – Universidade de Lisboa, 
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(ou da relativização) do princípio da proibição do retrocesso social são válidas mesmo fora do contexto 
de crise econômica, especialmente as que dizem respeito ao princípio da alternância democrática, do 
pluralismo político e da liberdade de conformação do legislador.

Acerca da estrutura do trabalho, optamos por uma abordagem concisa e dialética, dividindo-o em 
apenas três capítulos que analisam os princípios e fundamentos apontados pela doutrina e jurisprudência 
acerca da existência e aplicação do princípio da proibição do retrocesso social, ou a sua necessária 
relativização. É através do método dialético que iremos buscar uma solução para o conflito existente 
entre, por exemplo, o princípio da proteção da confiança versus o princípio da alternância democrática. 

Diante dos embates realizados nos três capítulos, buscaremos, ao final, apresentar parâmetros 
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência para uma aplicação justa do princípio da proibição do 
retrocesso social.

1. a seGurança JurÍdica no estado de direito e no estado em crise econÔmica

1.1. a noção de seGurança JurÍdica para a proibição do retrocesso social

O Estado de Direito tem como um de seus fundamentos mais básicos a noção de segurança 
jurídica, que, por sua vez, está ligada à ideia de continuidade da ordem jurídica e de proteção da confiança 
do particular. As constituições brasileira e portuguesa consagram a importância da segurança jurídica 
ao longo de todo o seu texto, ao falarem, por exemplo, acerca da legalidade, boa-fé e razoabilidade 
que devem reger os atos do Poder Público e da estabilidade das relações jurídicas e da conservação 
de direitos em face de lei nova – figuras do direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito.

A essencialidade da segurança jurídica para um Estado de Direito encontra justificação em 
três fatores: 1) O ordenamento jurídico precisa de um mínimo de estabilidade para que seja eficaz. 
Caso as normas jurídicas principais mudassem em ritmo acelerado, a sociedade não teria tempo de 
internalizar as regras e adequar o comportamento social ao direito, o que certamente resultaria em 
um enfraquecimento do sistema. Assim a segurança jurídica relaciona-se intimamente com a ideia de 
continuidade da ordem jurídica; 2) A segurança jurídica exerce uma espécie de controle dos atos do 
Poder Público, diminuindo a possibilidade da realização de atos arbitrários e despóticos. Conforme 
Ingo Wolfgang Sarlet, “a segurança jurídica tem o status de subprincípio concretizador do princípio 
fundamental do Estado de Direito na medida em que, sem a segurança jurídica, mesmo um governo 
de lei pode se tornar despótico e controverso”33; 3) A garantia de uma certa estabilidade nas relações 
e no ordenamento jurídico é necessária para a elaboração e concretização dos projetos de vida dos 
particulares, relacionando-se, portanto, com a própria ideia de dignidade da pessoa humana. Nesse 
aspecto, fala-se também em princípio da proteção da confiança como sinônimo de segurança jurídica. 

O primeiro ponto que justifica o princípio da proibição do retrocesso social é, portanto, a 
preservação da segurança jurídica e a proteção da confiança. É importante esclarecer que a segurança 
jurídica aqui mencionada possui uma abrangência lato sensu, que vai além dos conceitos de direito 
adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Inclusive, a doutrina diferencia os conceitos de 

2013. (p.7-31) p. 21

33 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
p. 434.
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retroatividade e de retrocesso social, relacionando a primeira figura aos direitos adquiridos, e a 
última à situação em que o legislador infraconstitucional quer “voltar atrás” em relação ao nível de 
implementação de direitos sociais garantidos pelo Estado.34

O princípio da proibição do retrocesso social não se encontra previsto de forma expressa 
nem na constituição brasileira35, nem na portuguesa. Contudo, boa parte da doutrina não se intimida 
ao declarar que, diante da consagração da segurança jurídica no Estado de Direito, este se encontra 
implícito no sistema. Assim, Canotilho36 defende a proibição do retrocesso ao dizer que, uma vez 
concretizados em plano infraconstitucional, os direitos fundamentais sociais não podem mais ser 
suprimidos ou restringidos pelo legislador, sob pena de infração ao princípio da confiança e consequente 
inconstitucionalidade de todas as medidas que venham a ameaçar o padrão de prestações já realizado.

Canotilho37 ainda justifica a proibição do retrocesso social com base no princípio do Estado 
Social (o Estado que busca promover o desenvolvimento e corrigir as desigualdades). A cada conquista 
social, seria firmardo um novo patamar de direitos, e o Estado Social não poderia retroceder ao status 
anterior. 

O mesmo doutrinador38 entende também que haveria, nesse caso, a vinculação do legislador 
ordinário ao próprio legislador ordinário, pois as medidas legais concretizadoras de direitos fundamentais 
sociais seriam elevadas ao patamar direito constitucional, ou seja, seriam materialmente constitucionais. 
Daí decorre o entendimento de que as normas infraconstitucionais concretizadoras de direitos sociais 
possuem uma força heterovinculante, ou seja, possuem uma força normativa privilegiada e não podem 
ser simplesmente revogadas por lei posterior do mesmo patamar. Inclusive, Ingo Wolfgang Sarlet39 diz 
que a ausência de uma vinculação mínima do legislador ao que já foi concretizado constituiria mesmo 
uma fraude à Constituição. 

Ainda no mesmo sentido, Jorge Miranda diz que a norma que concretiza um comando 
constitucional se torna também uma norma que proíbe a destruição da situação instaurada pelo 
legislador40, e o constitucionalista brasileiro Luís Roberto Barroso afirma que “se uma lei, ao 
regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao 
patrimônio jurídico da cidadania e não se pode ser absolutamente suprimido”.41

34 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 437

35 A Constituição Brasileira, contudo, admite a existência de direitos e garantias fundamentais implícitos que decorrem 
do sistema e dos princípios por ele adotados. “Art. 5 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte.”

36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 474 e 475.

37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 
1991. p. 87.

38 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação ao Legislador – Contributo para a 
Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. 371 a 483.

39 SARLET, Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 447.

40 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 7ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 397 e ss.

41 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas normas. 5ª ed. Citado em: SARLET, 
Ingo Wolfgang. Op.cit. p. 448.
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O Tribunal Constitucional Português também já se manifestou acerca da vinculação do 
legislador ao grau de concretização dos direitos fundamentais sociais ao dispor, no Acórdão nº39/84, 
que “as tarefas constitucionais impostas ao Estado em sede de direitos fundamentais no sentido de 
criar certas instituições ou serviços não o obrigam apenas a criá-los, obrigam também a não aboli-los 
uma vez criados”.42 43

Por fim, Luís Verde explica que um direito social passa a ser materialmente protegido pelo 
princípio da proteção da confiança a partir do momento em que a consciência jurídica geral já tenha 
internalizado e sedimentado aquele direito, razão pela qual sua posterior supressão poderia vir a 
provocar sérios problemas aos indivíduos que estruturaram todos os seus projetos de vida confiando 
naquela prestação realizada pelo Poder Público.44

1.2. a seGurança JurÍdica em um estado em crise econÔmico-financeira

No subtópico anterior explicamos que a segurança jurídica se relacionava com a ideia de 
continuidade da ordem jurídica, fator essencial para a manutenção e sobrevivência do Estado. Contudo, 
existem outras situações que também ameaçam a sobrevivência do Estado, e, diga-se, que talvez de 
forma até mais grave e urgente – como, por exemplo, conflitos civis, guerras e catástrofes naturais. 
Assim, as constituições ocidentais geralmente preveem que, na ocorrência de estados excepcionais, 
como o estado de guerra ou de emergência, alguns direitos podem ser afetados e sofrer uma solução 
de continuidade com a intenção de salvaguardar a ordem jurídica de forma geral.45

No ensaio “Estado de crise econômico financeira e o papel do Tribunal Constitucional”, 
Maria Benedita Urbano lembra que as graves crises econômicas tem o condão de causar danos à 
ordem constitucional da mesma magnitude dos causados pelas crises políticas e de origem natural46. 
Assim, questiona se diante da previsão constitucional de figuras de anormalidade como o estado de 
sítio e o de emergência, também existiria um “estado de crise econômico financeira” que justificasse 
a adoção de medidas excepcionais como a redução e supressão de certos direitos fundamentais, 
notadamente de direitos sociais. 

A doutrinadora traz o pensamento de Trentin acerca da “existência de um direito do Estado a 
sua própria sobrevivência que se sobrepõe às desvantagens do incumprimento temporário de normas 
jurídicas existentes”, uma espécie de legítima defesa estatal contra a ameaça da crise e para assegurar a 

42 O Acórdão nº 39/84 do Tribunal Constitucional Português é uma das principais referências jurisprudenciais acerca 
da aplicação do princípio da proibição do retrocesso social. No caso, foi declarada a inconstitucionalidade de um 
diploma legal que revogava boa parte da lei que criou e definiu as bases gerais do Serviço Nacional de Saúde, sem 
que houvesse a substituição das disposições revogadas por outras que regulassem a matéria.

43 No mesmo sentido, Canotilho e Vital Moreira: “uma vez dada a satisfação ao direito, este transforma-se, nessa 
medida, em direito negativo, ou direito de defesa, isto é, num direito a que o Estado se abstenha de atentar contra 
ele”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Op.cit. p. 131.

44 SOUSA, Luís Verde. Acerca do princípio da proibição do retrocesso social. IN: Boletim da Faculdade de Direito, 
Vol 83, 2007.

45 Maria Benedita Urbano escreve um ensaio acerca da existência de um Direito específico para situações de crise 
econômico-financeira, no qual afirma que um direito de crise admitiria uma “ruptura, suspensão ou descontinuidade 
do direito, inclusive do direito constitucional, em nome da proteção de um bem maior que é o próprio Estado, a sua 
sobrevivência”. URBANO, Maria Benedita. Op.cit. p. 19

46 URBANO, Maria Benedita. Op.cit. p. 15.
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sua própria continuidade.47 O fato é que, por maior que seja a importância de se assegurar a manutenção 
dos direitos fundamentais sociais, a ordem jurídica não pode ignorar o contexto de crise econômica, e o 
legislador deve considerar não apenas a racionalização dos recursos, mas também o seu racionamento.48 

Benedita ainda diz que, em tempos de normalidade, a jurisprudência deve ter um juízo expansivo 
acerca dos direitos fundamentais, buscando sempre expandir o conteúdo e o alcance de uma norma 
ou princípio constitucional. Contudo, em épocas de crise, a ordem talvez tivesse que ser a inversa: 
determinar até que ponto um direito fundamental pudesse ser comprimido, um exercício de tolerabilidade 
no controle de constitucionalidade das leis retrocessivas.49

Ademais, se a segurança jurídica é um princípio assegurado nas constituições portuguesa e 
brasileira, é inegável que existem também outros princípios e ideias-chave que impõe a necessidade 
de uma visão mais ponderada deste, como, por exemplo, a governabilidade; a eficiência econômica; 
a preservação da ordem pública; a promoção do aumento do bem-estar e da qualidade de vida das 
pessoas de acordo com uma estratégia de desenvolvimento sustentável; e etc.50 Em suma, pode-se 
mesmo identificar uma situação de confronto entre governabilidade versus legalidade/juridicidade, 
ou, de outra forma, entre eficiência econômica versus segurança jurídica/igualdade/solidariedade.51

Contudo, o problema em se tolerar um retrocesso social em contexto de crise econômica é 
que, em última análise, as constituições não definem critérios para o que deve ser considerado “crise 
econômica”, e, na prática, é difícil precisar a proporção do desequilíbrio da economia e do Estado. 

Leroy dizia que uma crise (não apenas econômica, mas qualquer tipo de crise) supunha a 
existência de perigo para o Estado ou para o regime, mas que essa noção de perigo seria insusceptível 
de ser definida na maioria das vezes. No caso de conflitos armados, internos ou internacionais, seria 
mais fácil apreciar o perigo, mas, em se tratando de crises econômicas, este seria menos palpável.52

De qualquer forma, ainda que o contexto de perigo provocado pela crise econômica fosse 
corretamente identificado, um retrocesso social só poderia ocorrer se fosse demonstrado a necessidade 
e adequação destas medidas ao objetivo de combate à crise. Além disso, estas medidas retrocessivas 
precisariam ter um caráter temporário – até a solução da crise –, restaurando-se os direitos sociais 
suprimidos ou reduzidos tão logo a situação econômica se regularizasse novamente. 

Admitida a possibilidade de retrocesso social em épocas de crise econômica, cabe indagar 
agora se é possível a redução ou supressão de direitos sociais já concretizados sem o contexto da crise. 
De fato, grande parte da doutrina discute a aplicação do princípio da proibição do retrocesso social mesmo 
durante situações de normalidade, utilizando princípios e ideias que não envolvem necessariamente uma 
crise econômica como pano de fundo. A argumentação feita nos próximos tópicos, portanto, pode ser 

47 URBANO, Maria Benedita. Op.cit. p. 18.

48 Nesse sentido: LOUREIRO, João Carlos. Adeus ao Estado Social? A Segurança Social entre o Crocodilo da Economia 
e a Medusa da Ideologia dos “Direitos Adquiridos”. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. p.56.

49 URBANO, Maria Benedita. Op.cit. p. 26.

50 Vide arts. 9º e 81 da CRP.

51 URBANO, Maria Benedita. Op.cit. p. 16.

52 LEROY, Paul. L’organisation constitutionnelle et les crises. Paris: 1966. (p. 19-20). Citado em: URBANO, Maria 
Benedita Urbano. Op.cit. p. 27.



DIÁLOGO JURÍDICO

44 ALESSANDRA PEARCE DE CARVALHO MONTEIRO

aplicada tanto no contexto de crise, quanto no contexto de regularidade econômico-financeira, ainda 
que conceitos como “reserva do possível” e “escassez de recursos financeiros” sejam mais facilmente 
identificados no primeiro caso. 

2. a liberdade de conformação do leGislador e seus limites

Falou-se acerca da segurança jurídica e da força heterovinculante que as medidas concretizadoras 
de direitos fundamentais sociais possuem. Contudo, a doutrina aponta dois contrapontos a este 
entendimento: a atividade legislativa pressupõe a liberdade de conformação do legislador, e o princípio 
democrático pressupõe a “revisibilidade das opções políticas fundamentais”.53

Liberdade de conformação, nas palavras de George Marmelstein, “é a margem de 
discricionariedade que o legislador possui na avaliação, valoração e conformação na regulamentação 
e delimitação do âmbito de incidência de direitos fundamentais”.54

Especificamente em relação aos direitos sociais, a atividade do legislador deve gozar de uma 
ampla margem de liberdade e autonomia, uma vez que estes requerem uma acção do Estado, e não 
uma omissão, e cabe ao legislador a escolha dos meios que considerar mais adequados para concretizar 
estes direitos. 

Cristina Queiroz55 explica que um comando de omissão –  proibição de não matar, por exemplo 
–  implica em uma interdição universal – toda e qualquer ação homicida encontra-se proibida. Já um 
comando de acção – salvar a vida de uma pessoa que está se afogando – implica na escolha entre 
possíveis meios de salvamento –a) entrar na água e nadar até chegar ao local; b) utilizar uma embarcação; 
c) utilizar um helicóptero. 

Assim, pode-se dizer que também na esfera dos comandos de ação de efetivação dos direitos 
fundamentais sociais sempre há uma pluralidade de formas que o poder público pode escolher para 
realizar uma prestação requerida por um direito social, o que implica que o legislador deve possuir 
uma margem estrutural para a escolha do meio que acreditar ser o mais adequado.

Cabe ressaltar que a escolha dos meios a serem utilizados é uma questão que pertence 
fundamentalmente ao campo político, e, nesse sentido, o próprio princípio democrático e do pluralismo 
político supõe a autorevisibilidade das decisões do legislativo.56 Explicamos. 

Tanto a constituição portuguesa quanto a brasileira consagram o pluralismo político como 
princípio fundamental57. Isso significa que, no jogo democrático, os partidos políticos podem expor 

53 MIRANDA, Jorge; ALEXANDRINO, José de Melo. Grandes decisões do Tribunal Constitucional Português. IN: 
Jurisprudência Constitucional, nº 14, 2007. (p. 3-37) p. 5.

54 MARMELSTEIN, George. Op.cit. p. 301.

55 QUEIROZ, Cristina. Op.cit. p. 36.

56 Cristina Queiroz, contudo, acredita que “os direitos fundamentais se concebem hoje muito mais como uma ‘questão 
de justiça’ do que com uma ‘questão política’”. QUEIROZ, Cristina. Op.cit. p. 31.

57 Art.2º, CRP: Estado de direito democrático. A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado 
na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização 
da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. 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: V - o pluralismo político.
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suas ideias político-ideológicas sobre a melhor forma de se gerir a economia, prestar saúde, educação, 
assistência social e etc., e uma vez eleitos, devem ter a possibilidade de concretizar essas ideias.  
Se assim não puderem, o jogo democrático torna-se apenas um teatro, ou, como diz Roger Stielfman, 
um “jogo de cartas marcadas”.58

É evidente que ambas as constituições apresentam um direcionamento de cunho bem mais 
social do que liberal, mas, ainda assim, a ideologia da Constituição não deve engessar e eliminar 
completamente a atividade legislativa, pois isso seria um atentado à própria democracia. Inclusive, 
Vieira de Andrade fala que a atividade legislativa não pode ser apenas a mera função executiva da 
Constituição, pois, o fato do Estado não possuir recursos para satisfazer a todas as necessidades sociais 
de todos os cidadãos, impõe a necessidade de escolha democrática entre várias alternativas possíveis. 
Basicamente, cabe aos órgãos políticos (legislativo e executivo) a escolha sobre quando, como e quais 
direitos sociais serão concretizados.59

Inclusive, algumas medidas podem ser, ao mesmo tempo, retrocessivas em relação a um direito 
fundamental e de avanço em relação a outro. Imagine-se, por exemplo, uma lei que censurasse de 
maneira mais forte a liberdade jornalística no que toca à vida privada de pessoas públicas. Essa lei 
seria um retrocesso em matéria de liberdade de expressão, mas um avanço na proteção aos direitos de 
personalidade, nomeadamente o direito à imagem, à honra e à vida privada. Especificamente em relação 
aos direitos fundamentais sociais, uma lei que transferisse recursos de um setor de prestação (lazer, por 
exemplo), para outro (educação), também poderia ser de retrocesso e de avanço concomitantemente.

Esse raciocínio leva à conclusão que a concretização dos direitos sociais é uma questão 
que envolve prioridades governamentais e que a mudança dessas prioridades é inerente à própria 
democracia60, inclusive no que diz respeito à possibilidade do legislador corrigir decisões que se 
mostraram equivocadas.61

Perceba que, por mais que a atividade legiferante envolva reflexão e cuidado, há sempre a 
possibilidade do legislador cometer equívocos e editar leis que supostamente favorecem a concretização 
de direitos sociais, mas que, quando colocadas em prática não cumprem o objetivo. 

58 LEAL, Roger Stiefelman. Op.cit.

59 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 2ª ed. 
Coimbra:Almedina, 2001.

60 Nesse sentido, Jorge Miranda diz que uma lei que concretize um direito social não pode ser total e completamente 
suprimida por uma lei posterior, mas que o regime jurídico de concretização pode, sim, ser modificado em razão da 
democracia pluralista. MIRANDA, Jorge. Op.cit. p. 251.

61 A problemática do confronto entre segurança jurídica versus pluralismo político/alternância democrática é tão 
discutida que a própria teoria das cláusulas pétreas já sofreu críticas por ser vista como anti-democrática, já que 
vincula gerações futuras pela eternidade a opções, conceitos, valores e necessidade que podem se revelar equivocados, 
ou, simplesmente, mudarem ao longo do tempo. O Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa chegou 
a declarar que “essa teoria é antidemocrática porque, em última análise, visa a impedir que o povo, por intermédio 
de seus representantes legitimamente eleitos, promova de tempos em tempos as correções de rumo necessárias à 
eliminação paulatina das distorções, dos incríveis e inaceitáveis privilégios que todos conhecemos. O povo tem, 
sim, o direito de definir o seu futuro, diretamente ou por meio de representantes ungidos com o voto popular”.  
O referido Ministro, contudo, parece partir do pressuposto que a Constituição e o ordenamento jurídico brasileiro atual 
trabalha em favor da manutenção das desigualdades econômicas e sociais, e que as mudanças seriam essenciais para 
reverter esse quadro. Contudo, esse pressuposto nos parece um tanto irreal, visto que é evidente que a Constituição 
Brasileira (e também a Portuguesa) é voltada em grande parte para a proteção dos hipossuficientes. VER: Voto do 
Min. Joaquim Barbosa na ADI 3105, rel. Min. Cezar Peluso, STF. 18/08/2004.
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Como exemplo, George Marmelstein explica que um programa de assistência social deve ter 
sempre em mira a obtenção de resultados concretos, duradouros e positivos. Se o programa não cumprir 
as expectativas, ou, pior, tiver efeitos práticos negativos, nada impediria a revogação do benefício: “Pode 
ser necessário revogar determinados benefícios sociais já concedidos, caso se demonstre concretamente 
que eles não estão reduzindo as desigualdades sociais nem promovendo distribuição de renda, mas, 
pelo contrário, desestimulando a busca pelo emprego e premiando o ócio”.62

Também o Tribunal Constitucional Português já negou a proibição do retrocesso social por 
causa do princípio da legitimidade democrática das decisões políticas, da essencial modificabilidade 
das decisões legislativas, e porque a democracia econômica, social e cultural deveria ser concretizada 
“segundo o ritmo e o modo e através dos meios determinados e escolhidos em cada momento pelo 
legislador democrático”.63

Contudo, a celebrada autonomia do legislador tem levado a um problema bem grave na 
realidade jurídica brasileira, qual seja, a omissão legislativa acerca dos ditames da Constituição. 
George Marmelstein64 lembra que frequentemente a discricionariedade da administração pública 
(e, nesse caso, também do legislativo) é invocada para impedir a implementação de direitos sociais, 
o que deturpa o caráter do princípio democrático. Lembre-se que, em última análise, a intenção de se 
conceder liberdade de conformação ao legislador é para que este possa escolher a melhor forma de se 
concretizar os direitos previstos na Constituição, logo, esta liberdade de conformação não pode ser 
entendida como “liberdade de não fazer nada”.65

Além disso, a liberdade de conformação do legislador também não pode ser ilimitada, pois o meio 
escolhido deve se mostrar idôneo para cumprir objetivo declarado. Assim, “a margem de escolha de 
meios não origina grandes problemas quando os diversos meios se mostram idôneos para alcançar ou 
fomentar um fim. Mas isso já não ocorrerá quando os diferentes meios fomentem o fim em diferente 
medida ou quando não resulte claro em que medida o fazem”.66

Parece-nos, então, que Cristina Queiroz67 tem razão quando identifica que os direitos sociais são 
também uma questão de justiça, e não apenas uma questão política, e que a autonomia do legislador 
encontra limites no princípio da proteção da confiança e na necessidade de justificação das medidas 
reducionistas. Mais do que isto, a autonomia do legislador é limitada principalmente pela obrigação 
que o legislador possui de garantir pelo menos o mínimo essencial do direito que possibilite uma 
existência digna, assunto que será discutido a seguir. 

62 MARMELSTEIN, George. Op.cit. p. 268.

63 Vide: acórdão nº 186/88 do Tribunal Constitucional Português.

64 MARMELSTEIN, George. Op.cit. p. 321.

65 Prova de que a liberdade de conformação do legislador não pode se traduzir em uma omissão do legislador é que, 
na Constituição Brasileira há a previsão de instrumentos para a cobrança de atuação do poder legislativo, como o 
mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

66 QUEIROZ, Cristina. Op.cit. p. 31.

67 QUEIROZ, Cristina. Op.cit. 31.
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3. o mÍnimo eXistencial e a reserva do possÍvel

João Carlos Loureiro68 escreveu um ensaio sobre a possível existência de uma crise no 
Estado Social e utilizou uma expressão bastante adequada para descrever o problema da escassez de 
recursos estatais: “o insustentável peso do não-ter”. Afinal, como o Estado pode pretender concretizar  
(ou continuar concretizando) os direitos sociais se não há recursos financeiros suficientes para tal?

Dentre os doutrinadores portugueses, Reis Novais69 é um dos que considera que a escassez 
de recursos financeiros é motivo suficiente para justificar o retrocesso social, e, dentre os brasileiros, 
Roger Stielfman Leal70 admite a total supressão de uma lei concretizadora de direitos sociais em razão 
da incapacidade prestacional do poder público.

Contudo, é importante dizer que “escassez pura de recursos” é diferente de “escassez de recursos 
derivada de desperdício descontrolado e/ou de aplicação em áreas não prioritárias”71, e que, antes de 
retroceder na concretização dos direitos sociais, o Estado deve primeiro cortar os gastos considerados 
mais supérfluos. 

A título ilustrativo, o Governo Brasileiro gastou 364,8 milhões de reais, ou algo em torno de 
105 milhões de euros, apenas com publicidade no ano de 2012. Diante destes números, dificilmente 
uma medida de retrocesso social que se baseasse no argumento de escassez de recursos financeiros 
conseguiria passar pelo crivo de constitucionalidade nos tribunais brasileiros.

Contudo, como determinar quais são os gastos mais ou menos supérfluos do Estado, e quais 
tem prioridade de manutenção no caso de uma possível escassez inesperada? 

Marcelo Zenker responde de maneira bastante didática o problema ao dizer que, “para que 
o Poder Público possa invocar a seu favor a aplicação do ‘princípio da reserva do possível’ como 
justificativa capaz de inibir a ação do Poder Judiciário na tutela dos direitos fundamentais sociais, 
cabe a ele o ônus da prova de que está realizando o ‘possível’ com a apresentação de resultados quanto 
à reserva e aplicação dos recursos públicos em áreas consideradas fundamentais e prioritárias pela 
própria Constituição e quanto à implementação de medidas concretas e efetivas capazes de coibir o 
desperdício e a corrupção”.72

Assim, o poder público deve guiar suas escolhas de acordo com as metas e diretrizes definidas 
na Constituição, e, neste aspecto, cabe lembrar que as constituições portuguesa e brasileira consagram 
a dignidade da pessoa humana como princípio norteador de todo o sistema73, motivo pelo qual a 

68 LOUREIRO, João Carlos. Op.cit. Título II.

69 NOVAIS, Jorge Reis. Constituição e Serviço Nacional de Saúde. IN: JORGE SIMÕES (coord.), 30 anos do 
Serviço Nacional de Saúde - Um percurso comentado. Coimbra: Almedina, 2010, pp.239 ss., 261-262. Citado 
em: RAIMUNDO, Miguel Assis. A administração da saúde em tempo de crise. IN: GONÇALVES, Pedro e outros 
(coord). A Crise e o Direito Público. VI Encontro de Professores Portugueses de Direito Público. Lisboa: Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas. Faculdade de Direito – Universidade de Lisboa, 2013. (p. 133-168) p. 151.

70 LEAL, Roger Stifelman. Op.cit.

71 ZENKER, Marcelo. Op.cit. p. 252.

72 ZENKER, Marcelo. Op.cit. p. 252.

73 O art. 1º da Constituição da República diz que “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 
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atividade legislativa deve sempre garantir pelo menos o mínimo essencial de cada direito social.  
Em suma, a doutrina é praticamente unânime ao considerar que o princípio da reserva do possível 
não pode justificar o retrocesso de um direito social ao ponto de atingir o seu núcleo essencial e não 
garantir o mínimo para uma existência digna.

Ao comentar o acórdão nº 509/02 do Tribunal Constitucional, Jorge Miranda e Alexandrino 
explicam que, por um lado, se o princípio democrático supõe a revisibilidade das opções políticas 
fundamentais, por outro lado, consagra a dignidade da pessoa humana como valor fundamental, e impõe, 
por isso, a concretização de um mínimo para uma existência digna. Em outras palavras, o princípio 
da democracia na vertente “pluralismo político” impõe a flexibilidade do princípio da proibição do 
retrocesso social, porém, na vertente “dignidade da pessoa humana” fixa um parâmetro material para 
esta flexibilização.74

Contudo, como determinar qual é o núcleo essencial de um direito social, ou, de outra forma, 
como saber até onde um direito social pode ser comprimido sem deixar de garantir o mínimo? 

Na ótica liberal, o mínimo poderia ser considerado “o mínimo para a sobrevivência”, porém, não 
consideramos que esta resposta seja a mais adequada, visto que alguns direitos sociais não protegem 
propriamente a sobrevivência (por exemplo, o direito à educação), o que levaria à conclusão falaciosa 
que eles não teriam um núcleo essencial. Além disso, e principalmente, porque consideramos que o 
mínimo essencial está ligado muito mais à ideia de vida digna do que de mera sobrevivência.75

Por sua vez, a ideia de dignidade está relacionada com a autonomia individual e liberdade. Jorge 
Reis Novais explica que a dignidade de uma pessoa é violada quando esta não possuir as “condições 
mínimas de autodeterminação pessoal76”, e Benedita completa este pensamento ao dizer que “não há 
verdadeira liberdade quando essas condições mínimas não são asseguradas77”. 

Martha Nussbaum78 utiliza o termo “capacidade” para determinar a condição de dignidade, e 
defende que devem ser asseguradas a todas as pessoas as condições mínimas necessárias para que estas 
possam desenvolver suas capacidades pessoais. Partilhamos deste entendimento, e acreditamos que, em 
última análise, o mínimo essencial (ou núcleo essencial de um direito social) deve ser o necessário para 
que os indivíduos possam ter a oportunidade e a capacidade de perseguirem os seus objetivos de vida.

pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”; 
também a Constituição Federal do Brasil consagrou este princípio logo no seu primeiro artigo, nos seguintes termos:  
“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”.

74 MIRANDA, Jorge; ALEXANDRINO, José de Melo. Op.cit. p. 5.

75 Neste mesmo sentido, Benedita: “Este conteúdo essencial dos direitos sociais deve ser determinado a partir do 
princípio da dignidade da pessoa humana e trata-se portanto de um mínimo do direito que é exigível para que as 
pessoa possam viver efectivamente uma vida digna”. MAC CROIRE, Benedita. Op.cit. p. 39.

76 REIS NOVAIS, Jorge. Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2010. Citado em:  MAC CROIRE, Benedita. Os direitos sociais em crise? IN: 
GONÇALVES, Pedro e outros (coord). A Crise e o Direito Público. VI Encontro de Professores Portugueses de 
Direito Público. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. Faculdade de Direito – Universidade de Lisboa, 
2013. (p. 33-45). p. 40.

77 MAC CROIRE, Benedita. Op.cit. p. 40.

78 NUSSBAUM, Martha. Creating capabilities: the Human Development Approach. Harvard University Press, 2011. 
Citado em: MAC CROIRE, Benedita. Op.cit. p. 41.
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conclusÕes

Diante de todos os princípios, conceitos e ideias explicados ao longo deste estudo, pode-se 
afirmar que atualmente a maior parte da doutrina defende a existência e a aplicação do princípio da 
proibição do retrocesso social, mas há também um consenso doutrinário de que este não pode assumir 
caráter absoluto. Canotilho, por exemplo, apresentou uma visão mais moderada acerca da aplicação 
deste princípio em suas obras mais recentes, admitindo que o discurso adotado em outros trabalhos 
acerca da proibição total do retrocesso social deveria ser relativizada.79

Assim, na obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Canotilho80 reconhece que 
o referido princípio não pode ter caráter absoluto diante da liberdade de conformação do legislador, 
mas que esta, por sua vez, também é relativa, e deve respeitar dois limites: 1) a proteção da confiança 
e segurança jurídica; 2) o núcleo essencial do direito. Além disso, diz que só é possível haver um 
retrocesso legal se houver concomitantemente a criação de esquemas e alternativas compensatórias 
para o direito social suprimido.

Já Jorge Miranda81 defende que o retrocesso proibido é apenas aquele que elimina completamente 
as normas legais concretizadoras, esvaziando completamente a eficácia jurídica da norma constitucional. 
É o que o autor chama de “retrocesso a zero”. Admite, portanto, a eventual modificação do nível e 
conteúdo de concretização, ainda que seja retrocedente, mas que desde que não seja a zero, pois 
isto caracterizaria um retorno à situação de omissão legislativa. Vieira de Andrade também tem um 
pensamento semelhante ao de Jorge Miranda neste aspecto, afirmando que o legislador está proibido 
de revogar as normas concretizadoras de direitos sociais se não editar outras que as substituam.82

O Tribunal Constitucional Português83 já mais recentemente também se posicionou de forma 
mais reservada em relação ao princípio do retrocesso social, afirmando que o princípio da alternância 
democrática implica na possibilidade de revisão das opções político-legislativas e na autonomia 
do legislador. Marcelo Zenker também nota que este tribunal assume uma postura mais relativa à 
possibilidade de retrocesso social, “admitindo grande margem de manobra ao legislador ordinário na 
densificação dos direitos econômicos e sociais e reconhecendo mesmo uma possibilidade de retrocesso 
considerável por não considerar que esse retrocesso, nos casos concretos a cuja análise tem procedido, 
esteja a ofender os limites do conteúdo mínimo dos direitos em causa ou que não tenha em consideração 
as linhas de demarcação impostas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”84

A doutrina e a jurisprudência têm, assim, apontado critérios materiais que podem balizar a 
atividade do legislador e fornecer uma solução constitucionalmente adequada para os limites da 
aplicação do princípio da proibição do retrocesso. 

79 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Metodologia fuzzy e camaleões normativos na problemática actual dos direitos 
económicos, sociais e culturais. IN: Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. 
p. 111.

80 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Op.cit. p. 338-340.

81 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Op.cit. p. 397 e 398.

82 ANDRADE, Vieira. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Citado em: SOUSA, Luís 
Verde. Acerca do princípio da proibição do retrocesso social. IN: Boletim da Faculdade de Direito, Vol 83, 2007.

83 Vide: Processo n. 768/2002 e 505/08.

84 ZENKER, Marcelo. Op.cit. p. 248.
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No acórdão n. 509/02, o Tribunal Constitucional Português buscou harmonizar a estabilidade 
do grau de concretização já obtido e a liberdade de conformação do legislador, e concluiu que existem 
três situações diferentes, concretizadoras de direitos sociais e seu consequente não retrocesso, para se 
analisar a força jurídica de uma norma:

1) Quando a norma constitucional social apresentar uma obrigação de legislar 
suficientemente precisa e concreta, de forma que seja possível determina “as medidas 
jurídicas necessárias para lhe conferir exequibilidade”, a margem de conformação do 
legislador para retroceder é mínima, visto que se configuraria um retorno à situação de 
omissão, e a consequente inconstitucionalidade por omissão;

2) Nas outras situações em que a Constituição “se limita a delinear vagas e abstractas 
linha de ação”, o princípio da proibição só pode ser arguido em casos-limite, ou seja, 
quando se tratar de conteúdo mínimo essencial, em razão do princípio da alternância 
democrática e da revisibilidade das opções político-legislativas. O legislador, portanto, 
possui uma ampla margem de conformação, mas deve garantir pelo menos o mínimo 
essencial85;

3) Em qualquer caso, o princípio da proibição do retrocesso social também poderá ser 
aplicado caso se verifique que a nova medida irá violar outros princípios fundamentais 
(como o princípio da igualdade86 e a proteção da confiança).87

Parte da doutrina também aponta que deve ser realizada uma ponderação entre a agressão (dano) 
provocado pela lei restritiva à confiança individual e a importância do objetivo almejado pelo legislador 
para o bem da coletividade88. A ponderação deve ser feita sempre confrontando o direito fundamental 
social com outro princípio fundamental do Estado, como o dever do Estado de gerir a economia de 
forma sustentável e o próprio princípio democrático. O importante é que, ao realizar esta ponderação, 
seja demonstrado que a solução apontada é a que mais irá favorecer o desenvolvimento humano a longo 
prazo, objetivo último do Estado, consagrado tanto na constituição portuguesa, quanto na brasileira.
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a sociedade limitada, a eireli e a teoria da desconsideração da 
personalidade JurÍdica – aplicação, abusos e avanços

LIMITED COMPANY, EIRELI AND THE DISREGARD DOCTRINE 
– APPLICATION, ABUSES AND ADVANCES

João RafaeL fuRtado89

resumo:

O presente trabalho pretende analisar a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, 
discorrendo sobre sua construção histórica e como foi aceita pela doutrina e jurisprudência brasileira. 
Para sistematizar o estudo, a sociedade limitada e a empresa individual de responsabilidade limitada  
– EIRELI, foram escolhidas para canalizarem o objeto desse artigo, especificamente considerando 
sua natureza jurídica, autonomia patrimonial perante seus sócios e o titular, bem como limitação da 
responsabilidade que gozam esses. Também representa importante parte desse trabalho a análise do 
projeto do novo Código Comercial, com ênfase nos dispositivos que tratam sobre a desconsideração 
da personalidade jurídica.

palavras-chave:

Desconsideração. Personalidade Jurídica. Pessoa. Abuso. Fraude. Avanços.

abstract:

This paper discusses the theory of piercing the corporate veil, analyzing its historical construction and 
the acceptance by the Brazilian doctrine and jurisprudence. To systematize the present study, the limited 
company and the individual limited liability company - EIRELI were chosen to channel the object of 
this article, specifically considering its legal status, autonomy from its members, as well as limitation 
of liability enjoyed by these stakeholders. It also represents an important part of this work the analysis 
of the new Commercial Code project, with emphasis on the articles related to the disregard doctrine.

Keywords:

Disregard. Legal Personality. Person. Abuse. Fraud. Advances.

1. introdução

O trabalho aborda a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, sua origem, conceito, 
fundamentação, aplicação, desnaturação e possíveis avanços. Com efeito, para que se possa falar na 
aplicação da referida teoria, é necessário que o ordenamento jurídico admita personalidade jurídica à 
pessoas distintas da pessoa natural. Por esse motivo, o estudo abordará o conceito da personalidade 
jurídica, discorrendo sobre a pessoa jurídica e as teorias que moldaram sua doutrina.

Para sistematizar esse artigo, a sociedade limitada e a empresa individual de responsabilidade 
limitada – EIRELI, foram escolhidas para canalizarem o objeto da presente análise, uma vez que, 

89 Doutorando em Direito Comercial (PUC-SP). Mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas (UNIFOR). 
Especialista em Direito Processual Civil (FFB/FGV). Sócio do Furtado, Pragmácio Filho & Advogados Associados. 
Diretor Jurídico do Bloco Mercosul de Jovens Empresários. Conselheiro Titular do CONAT (SEFAZ-CE). Professor 
Adjunto de Direito Empresarial na Faculdade Farias Brito, Fortaleza-CE. jrafael@furtadopragmacio.com.br
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considerando sua natureza jurídica, há autonomia patrimonial perante seus sócios e o titular, bem 
como limitação da sua responsabilidade, requisitos necessários para a aplicação da disregard doctrine.

Cabe destacar que a desconsideração da personalidade jurídica surgiu como instrumento 
adequado, capaz de reagir contra a realização de fraudes e abusos que podem se valer os sócios e o 
titular da pessoa jurídica. Ou seja, como um medicamento utilizado para combater determinada mazela, 
a teoria da desconsideração não visa aniquilar ou extinguir a pessoa jurídica (tal qual o remédio não 
visa levar à morte o paciente), mas buscar corrigir, sanear, “curar”, o problema ocasionado em face à 
utilização desviada da função do instituto da pessoa jurídica, de forma que uma vez resolvida a situação, 
retorna-se a condição anterior à utilização do instrumento da disregard.

Dessa forma, o presente estudo também destina-se a analisar, nos seus aspectos materiais e 
processuais, a correta aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, especificamente 
no direito brasileiro, porém, também discorrendo acerca da incorreta e abusiva aplicação da teoria, o 
que representa verdadeira desnaturação do instituto. Esta situação, conduz à inevitável imprevisibilidade 
das decisões judiciais, ocasionando ambiente de insegurança jurídica, o que também será tratado nesse 
artigo.

Por último, esse estudo pretende discorrer sobre os possíveis avanços que cercam a disregard 
doctrine, especificamente no âmbito brasileiro. Assim, serão analisados os projetos do novo Código 
Comercial e do novo Código de Processo Civil, naquilo que se relacionam a teoria em discussão.

2. conceito da personalidade JurÍdica

Conceitua-se personalidade jurídica como a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. 
Tal ideia é reconhecida pelo Art. 1º do Código Civil, onde se prescreve que toda pessoa é capaz de 
direitos e deveres na ordem civil, iniciando-se a personalidade civil com o nascimento, com vida do ser 
humano, resguardando-se, todavia, os direitos do nasciturno. Dessa forma, observa-se que a definição 
de pessoa é reconhecida atualmente a todo ser humano, independente da consciência, vontade, classe 
ou condição social do indivíduo.90

Todavia, nem sempre foi esse o entendimento. Com efeito, no direito romano, por exemplo, 
o escravo era considerado uma coisa, desprovido da aptidão para adquirir direitos, participando de 
qualquer relação jurídica na qualidade de objeto, não de sujeito direito. Tal concepção, hoje ultrapassada, 
notoriamente pelos movimentos humanistas e de valorização da dignidade do ser humano, revela-se 
atualmente para considerar a personalidade jurídica não como um direito em si, mas como uma fonte 
de onde derivam direitos e obrigações.91

Contudo, não somente às pessoas naturais é atribuída a possibilidade de adquirir direitos e 
contrair deveres. Também é atribuída às pessoas jurídicas, entes morais, constituídos pelo conjunto 
associado de indivíduos que se reunem para desenvolver e explorar um determinado objeto.

90 A expressão inicial todo homem compreende indistintamente a unanimidade dos seres componentes da espécie 
humana, sem distinção de idade, sexo, cor, raça, estado de saúde e nacionalidade (MONTEIRO, Washington de 
Barros. Curso de Direito Civil, Vol. 1. 38 ed. São Paulo: Saraiva 2001, p. 57).

91 (…) nos regimes onde floresce escravidão, o escravo, em vez de sujeito, é objeto de direito. E em algumas legislações 
conheceu-se o instituto da morte civil. Mas no mundo moderno, e na quase totalidade dos países, a mera circunstância 
de existir, confere ao homem a possibilidade de ser titular de direitos. A isso se chama personalidade (RODRIGUES, 
Silvio. Direito Civil, Vol.1. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 37).
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2.1. a pessoa JurÍdica

O ser humano, ente complexo, inteligente e conhecedor dos seus limites, durante toda sua história 
buscou se cercar de instrumentos que pudessem facilitar ou mesmo possibitar o seu desenvolvimento, 
individual e coletivamente.

Para se compreender o conceito/natureza das pessoas jurídicas, é necessário entender que o 
ser humano, individualmente considerado, não é capaz de realizar certos atos, havendo o interesse de 
se reunir com outros homens, criando um novo ente, dotado de estrutura e personalidade própria, que 
visa superar as dificuldades antes encontradas, possibilitando alcançar novos objetivos, quiçá antes 
inatingíveis.

É com esse pensamente básico que se pode moldar o conceito de pessoa jurídica, as quais, nas 
palavras de Silvio Rodrigues, são “entidades a que a lei empresta personalidade, isto é, são seres 
que atuam na vida jurídica, com personalidade diversa da dos indivíduos que os compõe, capazes de 
serem sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil92”.

A existência desse novo ente ocasinou grande debate no meio jurídico, tendo sido formuladas 
inúmeras teorias para justificar sua natureza jurídica93. Não sendo objeto desse trabalho a discussão 
aprofundada sobre esse tema, resta destacar que a doutrina entende que a teoria mais adequada seria 
a que considera a pessoa jurídica como uma realidade técnica ou jurídica, não sendo a personalidade 
jurídica uma ficção, mas um atributo conferido pelo Estado, útil para alcançar indiretamente alguns 
interesses dos seres humanos94.

Dessa forma, observa-se que a personalidade jurídica é atribuída pelo pelo Direito tanto ao 
homem (pessoa física ou natural), quanto à pessoa jurídica, esta quando da sua inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro95.

Portanto, estando a pessoa jurídica constituída dentro das formalidades exigidas por lei, esta 
passa a ter personalidade jurídica independente da dos seus sócios (ou do seu titular, tratando-se de 
EIRELI), podendo assumir direitos e obrigações de forma independente, uma vez que o seu acervo de 
bens não se confunde com o patrimônio particular de cada membro da sociedade96.

92 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, Vol.1. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 64.

93 Várias teorias formularam a respeito: a) – da ficção; b) – da equiparação; c) orgânica ou da realidade objetiva; 
d) – da realidade das instituições jurídicas (MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, Vol. 1. 38 ed. 
São Paulo: Saraiva 2001, p. 102).

94 Os doutrinadores, da nova geração de civilistas, buscam a teoria que procura justificar a existência das pessoas 
jurídicas, lecionando que tanto a codificação anterior quanto a atual adotaram a teoria da realidade técnica. 
Essa teoria constitui uma somatória entre as outras teorias justificatórias da existência da pessoa jurídica: a teoria 
da ficção – de Savigny – e a teoria da realidade orgânica ou objetiva – de Gierke e Zitelman (TARTUCE, Flávio. 
Direito Civil 1. 9 ed. São Paulo: Editora Método, 2013, p. 201).

95 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no 
respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo (Código Civil, Lei 10.406/2002).

96 A separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e os das pessoas que a compõem gera importantes consequências 
no tocante à responsabilidade patrimonial, posto que pelas obrigações dos membros da pessoa jurídica não responde 
o patrimônio da pessoa jurídica, nem pelas obrigações desta será possível o patrimônio individual de um seu 
membro, senão em hipóteses excepcionais e raras, e, mesmo assim, de forma subsidiária (COELHO, Fábio Ulhoa. 
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo: 1989, p. 13).
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3. a sociedade limitada e a eireli

Inspirado na legislação italiana de 1942, o Direito brasileiro, quando da promulgação do novo 
Código Civil de 2002, adotou a teoria jurídica da empresa, dando início a denominada “unificação 
do direito privado”, revogando maior parte do Código Comercial de 1850, tratando a legislação civil 
acerca do empresário.

Discorre também o referido Código sobre as sociedades empresárias e sobre a empresa 
individual de responsabilidade limitada, caracterizando-se ambos por desenvolverem uma empresa, 
isto é, exercerem uma atividade econômica de forma professional e organizada, voltada à produção 
ou à circulação de bens ou de serviços97.

Tanto a Sociedade Limitada como a Eireli, dispõem de uma característica comum: seus sócios 
e o seu titular gozam de responsabilidade limitada em relação as obrigações adquiridas pela pessoa 
jurídica.

Com efeito, tal característica se distingue da autonomia patrimonial ocasionada pela 
personalização da pessoa jurídica: enquanto que esta tem como efeito a atribuição de direitos e deveres 
ao sujeito de direito nela encerrado, a limitação da responsabilidade deriva de uma determinação legal, 
ou seja, de uma norma que confere a certas pessoas jurídicas a limitação da responsabilidade dos seus 
sócios (ou do seu titular, como na Eireli)98.

 Tanto a sociedade limitada como a Eireli tratam-se de entes personificados, isto é, a pessoa 
dos seus sócios e do seu titular não se confudem com a pessoa jurídica, que titulariza seus próprios 
direitos e obrigações, de forma autônoma e independente, conferindo limitação de responsabilidade 
para aqueles na medida em que participam do capital social99.

3.1.  princÍpio da autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade na 
sociedade ltda e na eireli

Como já exposto, a personalização da pessoa jurídica tem como principal consequência a 
autonomia patrimonial entre seus sócios ou titular. Essa autonomia gera inúmeros efeitos, diretos e 
indiretos, tanto para aqueles que visam explorar atividade econômica organizada, como para aqueles 
que são partícipes dessa relação.

Como lembra Fábio Ulhoa Coelho:

A autonomia patrimonial da sociedade empresária é uma técnica de segregação de riscos. 
Outras técnicas jurídicas igualmente cumprem esta finalidade, como, por exemplo, 
o patrimônio especial, a conta de participação e, em alguns casos, o condomínio.  

97 Art. 966, Código Civil, Lei 10.406/2002.

98 A personalização da sociedade não está ligada sempre à limitação da responsabilidade dos seus integrantes. 
Quer dizer, há no brasil sociedades personalizadas em que os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais 
(p.ex., a sociedade em nome coletivo), assim como há uma hipótese de articulação de esforços despersonalizada, em que 
os participantes podem responder dentro de um limite (o sócio particiante da conta de participação, se assim previsto 
no contrato) (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 25).

99 A sociedade limitada, justamente pela sua característica de limitar a responsabilidade dos seus sócios em relação 
às obrigações constituídas pela pessoa jurídica, goza de grande popularidade entre aqueles que utilizam de entes 
personificados para explorar atividade econômica. Já a Eireli, introduzida no direito brasileiro por força da lei 12.441/11 
(art. 980-A e seguintes, Código Civil), goza das mesmas características da sociedade limitada, não havendo, todavia, 
necessidade do concurso de sócios para a exploração do seu objeto social, sendo constituída somente por um titular, 
que integraliza a totalidade do seu capital social.
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Em razão da autonomia patrimonial, os bens, direitos e obrigações da sociedade, como 
pessoa jurídica, não se confudem com os dos seus sócios. A principal implicação deste 
princípio é a impossibilidade de cobrar, em regra, dos sócios uma obrigação que não é 
deles, mas de outra pessoa, a sociedade100. 

Em decorrência do princípio da autonomia patrimonial, pode se derivar a limitação da 
responsabilidade dos sócios, que representa algo distinto. Com efeito, a autonomia patrimonial é 
consequência da personalidade jurídica que é conferida às pessoas jurídicas, isto é, como a pessoa 
jurídica é sujeita de direito, contraindo direitos e obrigações, há que se falar em autonomial patrimonial 
entre aquela e seus sócios (ou do seu titular, no caso da Eireli).

Já a limitação da responsabilidade não decorre naturalmente da autonomia patrimonial.  
Ou seja, poderá haver pessoa jurídica onde há, a princípio, autonomia de obrigações e direitos entre seus 
sócios, mas que não haverá limitação da sua responsabilidade, como no caso das sociedades simples. 

Assim, pode-se falar que para haver limitação de responsabilidade há necessidade da autonomia 
patrimonial, mas nem sempre a pessoa jurídica que goza dessa autonomia confere aos seus sócios 
limitação da responsabilidade pelas suas obrigações constituídas101.

Com efeito, a limitação da responsabilidade surge não somente como uma técnica de segregação 
de riscos, mas como uma ferramenta para incentivar o empreendedorismo, ou seja, para fomentar que 
um maior número de pessoas possa tomar riscos e investir numa determinada atividade econômica 
organizada.

Ora, ao se definir o máximo de perda possível em um determinado empreendimento, estar-se, 
ao mesmo tempo, conferindo segurança para aqueles que pretendem correr esse risco, sem haver a 
possibilidade, todavia, de se ver conduzido à completa falência na eventualidade do insucesso de uma 
certa atividade102 103.

100 COELHO, Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 41.

101 Merece destaque que para o Prof. Fábio Ulhoa Coelho, a limitação da responsabilidade dos sócios não decorre do 
princípio da autonomia patrimonial, mas se trata de um princípio autônomo, denominando-o princípio da limitação 
da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Para esse ilustre autor: “O princípio da limitação da 
responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais visa justamente manter o risco empresarial em determinado 
nível que, de um lado, atraia o interesse dos indivíduos conservadores e, de outro, contribua para que os preços dos 
produtos e serviços sejam acessíveis à maior parcela da população (COELHO, Fábio Ulhoa. Princípios do Direito 
Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 45).

102 Protege-se, com o princípio da limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigaçõe sociais, em última análise, 
o próprio investimento. O direito comercial brasileiro, ao enunciar o princípio, aparelha a ordem jurídica nacional 
para competição, no plano da economia global, pelos investimentos. Em consequencia, beneficiário da proteção 
jurídica emanada deste princípio não é apenas o sócio investidor, mas toda a coletividade (COELHO, Fábio Ulhoa. 
Princípios do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 45).

103 Valiosos também são os ensinamentos de Calixto Salomão Filho acerca dos custos da responsabilidade limitada, 
sob um enfoque econômico, os quais são transcritos de forma resumida: “Os estudos originais sobre os custos 
da responsabilidade limitada foram feitos pela Escola de Chicago, em particular pro R.A. Posner. Para ele, a 
responsabilidade limitada encontra sua justificativa econômica no negócio jurídico realizado entre o credor e a 
sociedade. O credor assume o risco da responsabilidade limitada (ou da ausência de responsabilidade dos sócios), 
exigindo uma contraprestação por isso, consistente na taxa de risco traduzida normalmente em juros mais elevados 
(p. 236) (…) A linha doutrinária da responsabilidade limitada em situação de concorrência imperfeita ataca a 
premissa básica da teoria de Posner. Para essa corrente, a justificativa de Posner para responsabilidade limitada, a 
livre negociação entre as partes, exige que sejam feitas várias distinções. A primeira, óbvia, entre os credores de 
contrato e de delito. Mas mesmo dentro do grupo de credores contratuais, é necessário destacar dois tipos de credores 
que já à primeira vista não podem estar sujeitos aos princípios formulados por Posner: os fornecedores, que por sua 
dependência da sociedade (sobretudo quando essa é de grandes dimensões) não tem condições de negociar taxas 
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Dessa forma, escolhendo constituição da pessoa jurídica como uma sociedade limitada ou uma 
Eireli, está se optando pelo exercício de uma atividade econômica organizada com limitação dos seus 
riscos, isto é, a própria pessoa jurídica funcionará como uma blindagem contra o eventual insucesso 
que a atividade venha a amargurar, sem prejudicar o patrimônio pessoal dos sócios ou do titular da 
pessoa jurídica.

4. a teoria da desconsideração da personalidade JurÍdica

Como já tratado nesse estudo, a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas que 
compõem seu quadro social, representando pela limitação da sua responsabilidade, constitui importante 
ferramenta de incentivo ao desenvolvimento econômico, especialmente para o empreendedorismo e 
atração de investimentos.

Contudo, a limitação da responsabilidade, fruto da autonomia patrimonial, pode abrir espaço 
para a realização de abusos e fraudes contrárias ao próprio objetivo da pessoa jurídica104, o que conduz 
à necessidade de uma reação correta e necessária ao desvio realizado.

Tal situação ocasionou a construção jurisprudencial e doutrinária da denominada teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica que, como o próprio nome denota, visa a desconsiderar, de 
forma episódica, a personalidade jurídica conferida a determinada pessoa jurídica105.

Os primeiros registros de aplicação da referida teoria, por grande parte da doutrina, refere-se 
ao caso Salomon v. Salomon & Co., julgado pela House of Lords inglesa, em última instância, no ano 
de 1897.

Com clareza Marcelo Navarro Ribeiro Dantas trata sobre o leading case: 

Esse processo foi julgado pela Câmara dos Lordes, que alterou decisões anteriores das 
instâncias precedentes, a Corte de Apelo e a Corte de Chancelaria, as quais haviam 
estabelecido uma novidade em termos judiciários: Aron Salomon era um próspero 
comerciante individual na área de calçados. Depois de mais de trinta anos de mercancia, 
resolveu constituir uma limited company (similar a uma sociedade anônima fechada 
brasileira), transferindo à ela sua fundo de comércio. Em tal companhia, tinha ele vinte 
mil ações, e outros seis sócios, membros da sua família (mulher, filha e quatro filhos), 

de riscos; e os empregados, tratados na falência como credores, mas que são na realidade os maiores interessados 
na sorte da sociedade, aos quais de toda forma não é permitido negociar tal risco (p. 240). (…) Ao contrário da 
teoria liberal, passa-se a ver na regra da responsabilidade limitada como exceção. Trata-se de uma exceção que 
leva a externalidades negativas no caso de falência, mas que se justifica na necessidade, absoluta do ponto de vista 
macroeconômico, de proporcionar aos agentes uma porta de saída do Mercado sem custos insuportáveis (como 
são aqueles da ruína pessoal). A responsabilidade limitada é, portanto, uma distribuição de riscos, forçada, mas 
necessária, feita pelo legislador (FILHO, Calixto Salomão. O Novo Direito Societário. 3 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 243).

104 Mas a autonomia patrimonial existente entre a pessoa jurídica e as pessoas que a compõe, os seus sócios ou associados, 
pode dar margem à realização de fraudes e abusos de direito. Desde a simples transferência de bens de um para outro 
patrimônio em prejuízo dos credores até sofisticadas transações jurídicas, inúmeros são os expedientes de que podem 
lançar mão aqueles que desejam locupletar-se ilicitamente utilizando-se da separação patrimonial característica do 
instituto da pessoa jurídica (COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Editora Revista 
dos Tribunais: São Paulo: 1989, p. 13).

105 A doutrina da desconsideração foi desenvolvida pelos tribunais norte-americanos para impeder abusos através do 
uso da personalidade jurídica. É conhecida pelas designações no Direito inglês e no americano como disregard of 
legal entity, disregard of corporate entity, lifting the corporate veil, piercing the corporate veil, cracking open the 
corporate shell; No Direito italiano superamento della personalità giuridica, no Direito alemão Durchgriff der 
juristichen Person; no Direito argentine teoria de la penetración  ou desestimación de la personalidad; no Direito 
francês miseà l’écart de la personnalité morale (SILVA, Alexandre Couto. A Aplicação da Desconsideração da 
Personalidade Jurídica no Direito brasileiro. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 67) .
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apenas uma cada. Além das ações, Aron Salomon ficou com diversas garantias, assumindo 
a condição de credor privilegiado da companhia, denominada A. Salomon and Co., Ltd. 
Em um ano, esta tornou-se inviável, entrando em liquidação, na qual os credores sem 
garantia restaram insatisfeitos. Para proteger os interesses desses credores, o liquidante 
pretendeu uma indenização pessoal de Aron Salomon, já que a companhia nada mais 
era que uma fachada para a atividade deste, uma vez que os demais sócios, além de seus 
familiares, tinham participação irrelevante. As duas primeiras instâncias desconsideraram 
a personalidade da companhia, impondo a Aron Salomon a responsabilidade pelos débitos 
dela, mas tais decisões findaram reformadas, como dito, pela Casa dos Lordes, a qual 
prestigiou a tradicional autonomia patrimonial da sociedade regularmente constituída.106

Apesar do julgamento ter sido desfavorável à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 
ocorreu, na verdade, um precedente às avessas, vez que lançada a semente da disregard doctrine.

Doutrinariamente, deve-se a Rolf Serick a responsabilidade pela construção das bases científicas 
da referida teoria. Sistematizando o estudo acerca dessa teoria, defendeu que em determinados casos a 
estrutura jurídica da pessoa jurídica representava empecilho à efetivação de um direito, sendo necessário 
ir além dos limites impostos pela personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos seus sócios, 
notadamente quando a pessoa jurídica fosse utilizada para fins escusos107.

Dessa forma, o “estudo de Rolf Serick ganha relevo ainda maior quando se considera ter 
sido ele o primeiro a defender tal teoria em um país que adotasse o sistema da civil law. Uma vez 
estabelecidos os fundamentos teóricos da desconsideração, era apenas questão de tempo para que a 
teoria se espalhasse mundo afora”108.

Com efeito, referida teoria ingressa no direito brasileiro no final da década de 1960, por 
intermédio de Rubens Requião. Para esse autor, a teoria da desconsideração, apesar de não estar 
positivada no ordenamento jurídico brasileiro, é perfeitamente aplicável, vez que os abusos realizados 
por intermédio da pessoa jurídica não poderiam ser sanados senão com a aplicação da disregard doctrine. 

Fábio Ulhoa Coelho, discorrendo sobre a contribuição de Rubens Requião, escreveu:

Duas foram as grandes contribuições do Prof. Rubens Requião, da Universidade Federal 
do Paraná, ao desenvolvimento do estudo da teoria da desconsideração no Brasil.  
A primeira delas foi a de ter sido o primeiro jurista nacional a cuidar do tema de forma 
sistematizada, em conferência proferida por ocasião das comemorações do centenário 
de nascimento do fundador da instituição de ensino a que pertence, intitulada “Abuso de 
direito e fraude através da personalidade jurídica” e inserta no vol. 1 de seu livro Aspectos 
Modernos de Direito Comercial. A segunda de suas significativas contribuições foi a 
de ter demonstrado a compatibilização existente entre a teoria da desconsideração e o 
Direito nacional, propugnando pela sua aplicação a despeito da ausênciade dispositivo 
legal sobre o assunto109 .

106 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. O Projeto do Novo Código Comercial e a Desconsideração da Pessoa 
Jurídica. In: COELHO, Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coords). Reflexões 
sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013. p 333.

107  Por ora, é suficiente registrar que a grande contribuição do jurista alemão Rolf Serick foi a de haver sistematizado, 
nos quatro princípios anteriormente referidos, a teoria da desconsideração, fornecendo critérios seguros (reserva feita 
ao segundo princípio, conforme ressaltado anteriormente) para o Judiciário, diante de fraudes e abusos perpetrados 
através da pessoa jurídica, lancer-se à coibição destes, sem comprometimento do instituto (COELHO, Fábio Ulhoa. 
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo: 1989, p.  23).

108  VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Projeto do Novo Código 
Comercial. In: COELHO, Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coords). Reflexões 
sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013. p 318.

109  COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo: 
1989, p.33.
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Como se pode observar, independente de texto legal que previsse expressamente a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, já era aceita pela doutrina e tribunais brasileiros, vez que 
visava sempre corrigir o desvio da função da pessoa jurídica, incompatível com a finalidade que foi 
constituída.

4.1. a positivação da teoria na leGislação brasileira

Apesar de certa controvérsia doutrinária, que insiste em afirmar ter sido a teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica positivada no Direito brasileiro com a consolidação das leis do trabalho (CLT) 
ou mesmo com o Código Tributário Nacional (CTN), aceita-se a ideia que a positivação da matéria 
veio com o Código de Defesa do Consumidor (CDC)110, que entrou em vigor no ano de 1990.

Com efeito, além da legislação consumerista111, a lei Antitruste112 e a legislação ambiental113 
também trataram sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica, ainda com que com certas 
deficiências, como se procurará demonstrar nesse trabalho.

Entretanto, foi com a positivação da matéria no Código Civil de 2002 que o tema ganhou maior 
relevância, devido, quiçá, a maior abrangência que a legislação civilista confere aos mais diferentes 
ramos do direito. O que antes era necessário para o juiz ao aplicar a teoria, valendo-se de normas 
constitucionais ou de questionável analogia à legislação consumerista, passou a ser facilmente aplicável 
pela disposição expressa na lei civil.

O art. 50 do Código Civil prescreve que “em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Percebe-se que o legislador pátrio claramente elegeu como pressuposto para a aplicação da 
referida teoria o uso fraudulento ou abusivo da pessoa jurídica, tratando-se de uma formulação de 
cunho subjetivista, vez que exige a atuação dos sócios ou do administrador para a realização da conduta 
ilícita114.

110 Apesar da resistência de alguns doutrinadores e juízes, a defender que o Código Tributário Nacional fora o precursor 
da disregard doctrine no País, foi no Código de Defesa do Consumidor que se positivou, pela primeira vez, a Teoria da 
Desconsideração da Personalidade Jurídica em nosso ordenamento (VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Desconsideração 
da Personalidade Jurídica no Projeto do Novo Código Comercial. In: COELHO, Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor 
Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coords). Reflexões sobre o Projeto de Código Comercial. São Paulo: Saraiva, 
2013. p 320).

111 Art. 28, lei 8.078/90.

112 Art. 18, lei 8.884/94.

113 Art. 4, lei 9.605/98.

114 Não obstante a escolha do legislador pátrio em relação à formulação subjetivista da aplicação da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica, o qual sofreu grande influência dos ensinamentos de Rolf Serick, 
merece destaque a importante contribuição do Prof. Fábio Konder Comparato, que discorreu sobre a aplicação 
objetiva da citada teoria. Para esse Comercialista, a desconsideração da personalidade jurídica se opera em função 
do poder de controle da sociedade, fundamentalmente na confusão patrimonial, criticando a doutrina que atribuí na 
fraude e no abuso de direito os elementos necessários para o afastamento temporário das regras de personificação.  
Nas palavras do ilustre doutrinador: “Um dado, porém, é certo. Essa desconsideração da personalidade jurídica é 
sempre feita em função do poder de controle societário. É este o elemento fundamental, que acaba predominando 
sobre a consideração da pessoa jurídica, como ente distintivo dos seus componentes. É, talvez, por essa razão que 
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Assim, por força do texto legal e com base na construção teórica/doutrinária da mencionada 
teoria, percebe-se que, para que se possa aplicar a teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica, é necessário o atendendimento de alguns requisitos: 1. Personificação: existência de pessoa 
jurídica regular e devidamente constituída, havendo que se falar, portanto, da aplicação do princípio 
da autonomia patrimonial; 2. Limitação da responsabilidade dos sócios: tratando-se de sociedade 
de responsabilidade ilimitada, não há que se aplicar a mencionada teoria, vez que os sócios sempre 
responderão pelas dívidas sociais115; 3. Prova que a finalidade da pessoa jurídica foi desviada: dado 
ao caráter subjetivo para aplicação da disregard doctrine, indispensável a comprovação da fraude ou 
abuso de direito relativos à autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Diante da necessidade do preenchimento dos citados requisitos para aplicação da disregard 
doctrine, observa-se que sua importância revela-se especialmente destinadas às sociedades anônimas, 
limitadas e a Eireli, devido à sua natureza jurídica, que não representa, repita-se, a destruição ou 
questionamento do princípio da autonomia patrimonial, mas, na verdade, sua preservação116.

5. abusos na aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
JurÍdica 

Como já tratado nesse trabalho, a construção da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica amparou-se sempre numa ideia subjetiva de conduta, caracterizada pela fraude ou pelo abuso 
de direito.

Todavia, não são raras as distorções encontradas quando da aplicação da teoria, que implicam na 
sua verdadeira desnaturação. O abuso na aplicação da disregard doctrine vem sendo denominada pela 
doutrina de crise da limitação da responsabilidade117 ou crise do princípio da autonomia patrimonial118, 
onde a simples insuficiência patrimonial da pessoa jurídica seria suficiente para o redirecionamento 
da responsabilidade para os sócios ou o titular da Eireli.

uma larga corrente teórica e jurisprudencial tem procurado justificar esse efeito de afastamento de personalidade com 
noções de abuso do Direito e de fraude à lei. A explicação não nos parece inteiramente aceitável. Ela deixa de lado 
os casos em que a ineficácia da separação patrimonial ocorre em benefício do controlador, sem qualquer abuso ou 
fraude, como, por exemplo, na interpretação ampliativa, feita pela jurisprudência brasileira, da norma que constava 
do art. 8, alínea e, do Decreto n. 24.150, de 1943, de modo a permitir a retomada do imóvel, na locação de prédio  
de fundo de comércio, pela sociedade cujo controlador é o proprietário do prédio” (COMPARATO, Fábio Konder. 
O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p., 308). Por seu turno, o Prof. 
Fábio Ulhoa Coelho, em esclarecedor resumo, entende que “a formulação subjetivista da teoria da desconsideração 
deve ser adotada como critério para circunscrever a moldura de situações em que cabe aplicá-la, ou seja, ela é mais 
ajustada à teoria da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 15 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 64). 

115 Mesmo que subsidiarimante, com aplicação do benefício de ordem, como nas sociedades simples.

116 A desconsideração da personalidade jurídica não significa, portanto, a negação da autonomia patrimonial ou 
questionamento de sua importância para o regular funcionamento da economia em proveito de todos. Apenas 
quando presente um de seus pressupostos (fraude, confusão patrimonial etc) é que o juiz pode desconsiderar a 
autonomia patrimonial da sociedade empresária. Desse modo, quando se falou, acima, em relativização desse 
princípio em ramos jurídicos estranhos ao direito comercial, não se estava fazendo qualquer referência à teoria da 
desconsideração. Embora, muitas vezes, ela seja impropriamente lembrada em tais relativizações (até mesmo pela 
lei!), a desconsideração deve ser vista como um verdadeiro aperfeiçoamento da teoria da pessoa jurídica (COELHO, 
Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 43).

117 JÚNIOR, Walfrido Jorge Warde. Responsabilidade dos Sócios - Crise da Limitação e a Teoria da Desconsideração 
da Personalidade Jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 163).

118 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 66.
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Observe que a aplicação da disregard doctrine face a insolvabilidade da pessoa jurídica não se 
preocupa em atender aos requisitos já expostos nesse trabalho, especialmente a ocorrência de fraude 
ou abuso da personalidade jurídica.

Enquanto que a aplicação correta da teoria visa a preservação do instituto da pessoa jurídica, 
enquanto sujeito de direito autônoma de seus sócios, corrigindo eventuais desvios, a aplicação incorreta 
e abusiva da teoria da desconsideração conduz à insegurança jurídica e ao desrespeito à construção 
doutrinária histórica da  disregard doctrine.

Discorrendo sobre o tema, escreveu Fábio Ulhoa Coelho:

Em 1999, quando era significativa a quantidade de decisões judiciais desvirtuando a 
teoria da desconsideração, cheguei a chamar sua aplicação incorreta de “teoria menor”, 
reservando à correta a expressão “teoria maior”. Mas a evolução do tema na jurisprudência 
brasileira não permite mais falar-se em duas teorias distintas, razão pela qual esses 
conceitos de “maior” e “menor” mostram-se, agora, felizmente, ultrapassados119. 

Em que pese as palavras do ilustre professor da PUC-SP, necessária a reflexão crítica quanto 
essa questão. Com efeito, apesar dos Tribunais Superiores terem vindo apresentar expressiva evolução 
em relação à matéria, tal fato não parece ocorrer nos julgamentos de instância inferiores.

Com efeito, a jurisprudência nacional está inundada de julgados que desconsidera a personalidade 
da pessoa jurídica face a insuficiência de saldo para cobrir suas dívidas, buscando nos sócios ou no 
titular da Eireli solução da insolvabilidade, o que representa aplicação da denominada “teoria menor” 
da disregard doctrine.

Tal situação, inclusive, é tratada no projeto de lei que visa instituir o Novo Código Comercial 
Brasileiro, onde prescreve, no seu art. 129, que “A simples insuficiência de bens no patrimônio da 
sociedade empresária para a satisfação de direito do credor não autoriza a desconsideração de sua 
personalidade jurídica120”.

Referida distorção apresenta influência nos mais diversos ramos do Direito. No âmbito 
trabalhista, por exemplo, a referida teoria vem sendo aplicada para alcançar o patrimônio pessoal dos 
sócios da sociedade empregadora, visando a satisfação completa dos direitos do empregado, mesmo 
sem a ocorrência de abuso ou fraude.

Sobre o tema, escreveu Oksandro Gonçalves:

Em suma, procura o Direito do Trabalho evitar que a pessoa jurídica seja utilizada como 
elemento que impeça a efetiva indenização do trabalhador, não se cogitando abuso ou 
ilegalidade, mas apenas e tão-somente a impossibilidade de o trabalhador ver obstado 
seu direito a obter indenização em função da criação de uma figura artificial121.

Merece crítica tal afirmativa. Por mais que se considere a natureza protecionista do direito 
do trabalho, bem como a natureza alimentar do crédito inerente a essa relação jurídica, não se pode 
aceitar a aplicação da teoria de forma indiscriminada, isto é, sem o atendimento dos seus requisitos 
autorizadores.

119  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 67.

120  Projeto lei 1.572/11. Ulhoa, 2012. Op. cit. pág. 105.

121  GONÇALVES, Oksandro. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Curitiba: Juruá, 2004, pág, 61.
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Apesar de que boa parte da doutrina122 entenda como cabível a aplicação da disregard doctrine 
no âmbito trabalhista, mesmo sem a ocorrência de fraude ou abuso de direito, acredite-se que representa 
verdadeiro incorreção da teoria, vez que desrespeita seus pressupostos legais e doutrinários, como 
nesse trabalho já explanado.

Já em relação à legislação consumerista, merece destaque o § 5°, art. 28 do CDC, onde dispõe 
que “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, 
de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.

Observa-se que da leitura do referido dispositivo, o legislador optou por considerar a simples 
insuficiência patrimonial do fornecedor (enquanto sociedade empresária ou Eireli), motivo para 
aplicação da disregard doctrine, em contradição a toda construção subjetivista em que se baseou a teoria.

Acerca desse assunto, valiosas as palavras do Prof. Fábio Ulhoa Coelho:

No tocante § 5°, art. 28 do CDC, note-se que uma primeira e rápida leitura pode 
sugerir que a simples existência de prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor 
seria suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica. Essa interpretação 
meramente literal, no entanto, não pode prevalecer por três razões. Em primeiro lugar, 
porque contraria os fundamentos teóricos da desconsideração. Como mencionado, a 
disregard doctrine representa um aperfeiçoamento do instituto da pessoa jurídica, e não 
sua negação. Assim, ela só pode ter sua autonomia patrimonial desprezada para coibição 
de fraudes ou abuso de direito. A simples insatisfação dos credores não autoriza, por 
si só, a desconsideração, conforme assenta a doutrina na formulação maior da teoria.  
Em segundo lugar, porque a exegese literal tornaria letra morta o caput do mesmo 
art. 28 do CDC, que circunscreve algumas hipóteses autorizadoras do superamento 
da personalidade jurídica. Em terceiro lugar, porque essa interpretação equivaleria à 
eliminação do instituto da pessoa jurídica no campo do direito do consumidor, e, se 
tivesse sido esta a intenção da lei, a norma para operacionalizá-la poderia ser direta, 
sem apelo à teoria da desconsideração123 .   

Com efeito, os próprios autores do anteprojeto do CDC, ao comentarem o mencionado parágrafo, 
afirmaram que houve “um equívoco remisso da redação, pois as razões de veto foram direcionados 
ao § 5°, do art. 28, não se pode deixar de reconhecer o comprometimento da eficácia deste parágrafo 
no plano das relações de consumo”124.

Portanto, apesar de toda a construção doutrinária e histórica acerca da disregard doctrine ser de 
cunho eminentemente subjetivista, isto é, aplicada na ocorrência de desvio comprovado da finalidade 
da pessoa jurídica, inúmeras decisões vêm utilizando a teoria de maneira incorreta, abusando-a, 
implicando na desnaturação do instituto, o que conduz a um ambiente de imprevisbilidade de decisões 
judiciais e insegurança jurídica.

122 No direito do trabalho a teoria da desconsideração da pessoa jurídica tem sido aplicada pelos juízes de forma ampla, 
tanto nas hipóteses  de abuso de direito, excesso de poder, como em casos de violação da lei ou do contrato, ou, 
ainda, na ocorrência de meios fraudulentos, e, inclusive, na hipótese, não rara, de insuficiência de bens da empresa. 
(ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias, trabalhistas: da 
desconsideração da personalidade jurídica. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 159).

123 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 72.

124 GRINOVER, Ada Pellegrine et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 239.
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5.1. a imprevisibilidade das decisÕes Judiciais e a inseGurança JurÍdica 

Discorrer acerca do princípio da segurança jurídica parece, em princípio, tratar sobre assunto 
já demais debatido, sem grandes avanços ou inovações. Contudo, tratando-se de um dos princípios 
basilares do Estado Democrático de Direito, possuindo ligação direta com os direitos fundamentais, 
revela-se de grandiosa importância, pois identifica-se o ideal de justiça. É a segurança jurídica existente 
nas relações humanas e sociais que conduz a paz e a prosperidade, condições indispensáveis para a 
evolução de qualquer sociedade.

Nessa pespectiva, relevante a discussão acerca da imprevisibilidade das decisões judiciais e a 
consequente insegurança jurídica que advém daquele fato. Com efeito, é a aguda imprevisibilidade 
das decisões judiciais que fortalece os males provocados pela insegurança jurídica, contribuindo para 
enfraquecer o próprio regime democrático de direito. 

Especificamente em relação ao objeto do presente trabalho, necessário observar quando algumas 
decisões judiciais, que aplicam a teoria da desconsideração da personalidade jurídica de forma incorreta, 
podem ocasionar insegurança jurídica.

Quando o empreendedor decide ingressar em um determinado negócio, o faz, via de regra, 
conhecendo os riscos e o retorno esperado pelo investimento. Isto é, quando se busca desenvolver, 
profissionalmente, uma atividade econômica organizada, característica da sociedade empresária ou 
do empresário, há informações necessárias para o desenvolvimento da atividade, com uma certa 
previsibilidade acerca das possíveis perdas e ganhos esperados.

Dessa forma, quando uma pessoa ingressa numa sociedade empresária do tipo limitada ou 
mesmo constitui uma Eireli, tem a certeza que, em regra, sua perda será restrita ao capital investido na 
atividade, não havendo que se preocupar em ter seu patrimônio pessoal atingido no caso do fracasso 
do empreendimento.

  Todavia, conforme já exposto nesse estudo, o que vem se observando é que juízes e tribunais 
vêm aplicando incorretamente a disregard doctrine, sem atender aos seus pressupostos legais ou mesmo 
as bases teóricas/doutrinárias que moldaram a teoria.

Tal situação representa grande prejuízo não só para aqueles que são afetados diretamente pelas 
mencionadas decisões judiciais, mas há dano também para a sociedade e para economia, uma vez que 
a imprevisibilidade das decisões judiciais conduz a um ambiente de insegurança jurídica, nociva à 
prática de investimentos e negócios.

Sobre assunto, com propriedade discorre Fábio Ulhoa Coelho:

Destaco, por isso, um dos seus aspectos, o da (im)previsibilidade das decisões judiciais. 
Quanto maior a imprevisibilidade das decisões judiciais, maior a insegurança jurídica: 
assim simplificada, a questão pode ser desenvolvida no contexto da revitalização do 
direito comercial. O ambiente institucional marcado pela previsibilidade das decisões 
judiciais é uma das condições para atração de investimentos e realização de negócios.  
O empresário, ao fazer os cálculos destinados à definição do preço dos produtos ou 
serviços que oferece ao mercado, adota como premissa à efetividade da lei e dos contratos. 
Mais do que isto, parte do pressuposto de que a lei será aplicada tal como resulta de 
seu sentido imediato e que, se o contratante não honrar o contratado, o Poder Judiciário 
garantirá, firme e prontamente, o resultado equivalente ao adimplemento. As decisões 
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judiciais são, para o empresário, imprevisíveis, quando o juiz interpreta a lei de forma 
não assimilável diretamente por ele ou libera o contratante do cumprimento de obrigação 
assumida em contrato125.

Com efeito, a aplicação da disregard doctrine sem o atendendimento aos pressupostos básicos 
(e legais) da teoria, representa verdadeira imprevisibilidade das decisões judiciais, o que conduz, 
inevitavelmente, à insegurança jurídica, representando, em última análise, aumento no preço dos 
produtos e serviços, bem como na diminuição na atração de investimento para o Estado brasileiro. 

6. o proJeto do novo cÓdiGo comercial e a teoria da desconsideração da 
personalidade JurÍdica

Como já mencionado, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 1.572/2011, de relatoria do 
Deputado Federal Vicente Cândido, que trata sobre a instituição do Novo Código Comercial Brasileiro.

Prevista no capítulo II, Seção II, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é assim 
disposta:

Art. 128. Em caso de fraude perpetrada por meio da autonomia patrimonial da sociedade 
empresária, o juiz poderá ignorar a personalidade jurídica própria desta para imputar a 
responsabilidade ao sócio ou administrador. 
Parágrafo único. A confusão patrimonial ou o desvio de finalidade importam a presunção 
relativa de fraude. 
Art. 129. A simples insuficiência de bens no patrimônio da sociedade empresária para 
a satisfação de direito de credor não autoriza a desconsideração de sua personalidade 
jurídica. 
Art. 130. A imputação de responsabilidade ao sócio ou administrador, em decorrência 
da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, só poderá ser 
determinada pelo juiz depois de assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
Art. 131. No mesmo ato em que deferir pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica de sociedade empresária, o juiz determinará a comunicação ao distribuidor,  
com a identificação do sócio ou administrador a quem imputou responsabilidade. 

Logo na leitura inicial dos citados artigos, observa-se a preocupação em seguir a tradição, legal 
e doutrinária, da disregard doctrine, no que se refere à sua concepção subjetivista, indicando a fraude 
como elemento necessário para a desconsideração episódica da personalidade jurídica e consequente 
responsabilidade do sócio ou do administrador126.

Todavia, o parágrafo único do art. 128 merece uma reflexão mais cautelosa. Pela sua redação, a 
confusão patrimonial e o desvio de finalidade importam na presunção juris tantum em desfavor do sócio 
ou do titular da Eireli. Parece não fazer tanto sentido tal disposição. Ora, devendo aqueles pressupostos 
serem provados para que haja a presunção da fraude, o texto pode conduzir aos juízes interpretarem 
o dispositivo operando verdadeira inversão do ônus da prova em face dos sócios e do titular da Eireli, 
obrigando-se a provar  a não existência da confusão patrimonial ou desvio de finalidade127.
125 COELHO, Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 16.

126 Apesar do projeto não tratar especificamente do titular da Eireli, deve-se entender que referido dispositivo também 
é a ele aplicado, devido à natureza jurídica daquele ente, onde há incidência do princípio da autonomia patrimonial 
e limitação da responsabilidade.

127 Importante ressaltar que em tramitação no Congresso Nacional está o Projeto de Lei 8.046/10, que trata sobre o Novo 
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Por outro lado, obrou bem o texto expresso no art. 129. Apesar de que a insuficiência patrimonial 
não é (pelo menos no Direito Brasileiro) requisito para aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica, a mesma vem sendo utilizada equivocadamente pelos juízes e tribunais,  
o que justifica disposição expressa pela impossibilidade da aplicação da disregard doctrine por mera 
insolvabilidade128.

Porém, é o art. 130 que representa o maior avanço no tocante a desconsideração da personalidade 
no projeto do novo Código Comercial. Ao determinar que a imputação de responsabilidade ao sócio ou 
administrador, virtude da desconsideração da personalidade jurídica, somente será determinado após 
assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, procura-se sanar um dos maiores problemas 
hoje existente na sistemática de aplicação da disregard doctrine. 

Com efeito, é prática corriqueira nas lides judiciais a desconsideração da personalidade jurídica, 
e o atingimento do patrimônio pessoal dos sócios ou do titular da Eireli, mesmo sem a ciência prévia 
daqueles acerca do pedido de desconsideração.

O texto do citado artigo visa corrigir essa prática, que fere, sem espaço para dúvidas, os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Porém, não se preocupa o novo Código em dispor 
acerca do procedimento ou mesmo do momento em que pode se operar a desconsideração.

Restam as dúvidas: 1. Deve a desconsideração ser decretada no mesmo processo executivo, 
onde se constatou a insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica e a ocorrência de fraude ou abuso 
de direito? 2. Há necessidade da instruição do pedido de desconsideração em processo autônomo ou 
mesmo através de um incidente processual? 

Em artigo intitulado a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Projeto de novo Código 
de Processo Civil, Cassio Scarpinella Bueno escreveu:

A primeira observação que se faz pertinente a respeito da disciplina projetada é que a 
desconsideração da personalidade jurídica, tal qual projetada no novo Código de Processo 
Civil, dá-se, incidentalmente no processo. Não há necessidade de uma nova “ação” ou de 
um novo “processo” para permitir que o magistrado, devidamente provocado para tanto, 
e estabelecidos o contraditório e a ampla defesa, decida a respeito da desconsideração 
ou como, na prática do foro, tanto se fala, no “redirecionamento” da execução129.

Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 358 do PL dispõe sobre a denominada teoria da dinamização do ônus 
da prova, onde “Considerando as circustâncias da causa e as pecularidades do fato a ser provado, o juiz poderá, 
em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo-o a 
parte que tiver melhor condições de produzi-la”. A dinamização do ônus da prova, como se pode observar, não 
implica propriamente a inversão, mas sim a correta imputação pelo juiz do encargo de produzir determinada prova 
a uma das partes.

128 A norma sugerida, pois, cumpre um papel de evitar excessos ou invocações impertinentes da teoria da desconsideração 
diante de qualquer situação só por um mero alegar de insuficiência patrimonial. Não se justifica aplicar a 
desconsideração pelo simples fato de não conseguir o credor satisfazer o crédito que titulariza (VIANA, Juvêncio 
Vasconcelos. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Projeto do Novo Código Comercial. In: COELHO, 
Fábio Ulhoa; LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Coords). Reflexões sobre o Projeto de Código 
Comercial. São Paulo: Saraiva, 2013. Pág. 324).

129 BUENO, Cassio Scarpinella. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Projeto do Novo Código de Processo 
Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; COUTO, Mônica Bonetti; SILVA, Ruth Maria Junqueira de A. Pereira; 
PEREIRA, Thomaz Henrique Junqueira de A. (Organizadores). Direito Processual Empresarial. Rio de Janeiro: 
Elsevier Editora, 2012. p. 120.
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Eis o texto, tal qual projetado pelo Senado Federal, para o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica:

Art. 77. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado na forma da lei, o 
juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, decidir, a requerimento da parte ou 
do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas 
e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 
ou dos sócios da pessoa jurídica ou aos bens de empresa do mesmo grupo econômico.
Parágrafo único. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica:
I – pode ser suscitado nos casos de abuso de direito por parte do sócio;
II – é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença 
e também na execução fundada em título executivo extrajudicial.
Art. 78. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou o terceiro 
e a pessoa jurídica serão citados para, no prazo comum de quinze dias, se manifestar e 
requerer as provas cabíveis.
Art. 79. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão 
interlocutória impugnável por agravo de instrumento.

Diante dessas considerações, resta ainda dúvida quanto à possibilidade da aplicação das tutelas 
de urgência nos incidentes de desconsideração. Apesar dos projetos do novo Código Comercial ou 
do novo CPC não tratarem especificamente sobre a questão, procedendo uma análise sistemática do 
instituto, parece ser plenamente permitida as tutelas de urgência130, desde que, obviamente, preenchidos 
seus requisitos legais, sendo a decisão de natureza interlocutória131.

Portanto, tem-se que o novo Código Comercial, em conjunto com as disposições complementares 
do projeto do novo Código de Processo Civil, é bem vindo e representa verdadeiro avanço em relação 
à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

7. conclusÕes

Com o presente trabalho buscou-se discorrer sobre a teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica, buscando suas fontes históricas e doutrinárias que inspiraram a aplicação da referida teoria 
no direito brasileiro.

Constatou-se que apesar da doutrina, jurisprudência e legislação pátria terem se inspirado 
na formulação subjetivista da disregard doctrine, onde a fraude e o abuso do direito são elementos 
necessários para sua configuração, há uma grande distorção na aplicação da teoria pelos juízes e 
tribunais brasileiros, o que representa a desnaturação do instituto.

130 Não se trata, fique claro, de validar a detestável e abusiva prática que, por vezes, se vê no foro atual, que elimina 
o contraditório e a ampla defesa. Trata-se, bem diferentemente, de dar preferência momentânea a um dos pilares 
regentes da atuação do Estado-juiz (a “efetividade do processo”), viabilizando, em seguida, o estabelecimento do 
contraditório e da ampla defesa  (BUENO, Cassio Scarpinella. Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Projeto do Novo Código de Processo Civil. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; COUTO, Mônica Bonetti; SILVA, Ruth 
Maria Junqueira de A. Pereira; PEREIRA, Thomaz Henrique Junqueira de A. (Organizadores). Direito Processual 
Empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2012. p. 127).

131 A decisão que desconsidera a personalidade jurídica tem natureza interlocutória (ALVIM, Eduardo Arruda e 
GRANDADO, Daniel Willian. Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: 
BRUSCHI, Gilberto Gomes; COUTO, Mônica Bonetti; SILVA, Ruth Maria Junqueira de A. Pereira; PEREIRA, 
Thomaz Henrique Junqueira de A. (Organizadores). Direito Processual Empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier 
Editora, 2012. p. 232).
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Observou-se que a utilização incorreta da teoria implica na imprevisibilidade das decisões 
judiciais, o que ocasiona um ambiente de insegurança jurídica e o consequente aumento nos custos de 
produtos e serviços colocados à disposição pelas sociedades empresárias e pela Eireli.

Por fim, vê-se que o projeto do novo Código Comercial Brasileiro, complementado pelo projeto 
do novo Código de Processo Civil, pretende lançar luzes normativas de grande relevância ao instituto 
da desconsideração da personalidade jurídica, objetivando salvaguardar as bases doutrinárias da teoria, 
preservando o princípio da autonomia patrimonial.
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refleXos da hermenÊutica constitucional: caminhos 
possÍveis para a efetividade da constituição132

REFLECTIONS OF CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS: POSSIBLE 
PATHS FOR THE EFFECTIVENESS OF THE CONSTITUTION

biLtis diniz Paiano133

resumo:

O presente artigo versa sobre hermenêutica constitucional, tema que se reveste de grande importância 
pelo fato de que é através do seu estudo que se delimita o conceito, a aplicabilidade e a extensão 
dos Direitos Fundamentais positivados na Carta Magna. O objetivo principal do trabalho, é, assim, 
compreender de que modo o conteúdo normativo dos dispositivos constitucionais que tratam de direitos 
fundamentais podem se tornar concretos a partir da interpretação constitucional. Para a compreensão da 
hermenêutica constitucional realizou-se uma pesquisa bibliográfica, tratando-se primeiro do paradigma 
do constitucionalismo e, conclusivamente, dos mecanismos concretizadores das Constituições.

palavras-chave:

Constitucionalismo. Hermenêutica Constitucional. Efetivação da Constituição. 

abstract:

This paper discusses constitutional hermeneutics, a very important subject due to the fact that is 
through its study that the concept, applicability and extent of the Fundamental Rights positivized in 
the Constitution can be delimited . The main purpose  is therefore to understand how the normative 
content of the constitutional provisions that deal with fundamental rights can be concretized through 
the constitutional interpretation. A literature research has been conducted in order to understand the 
constitutional hermeneutics, making primarily a review about the paradigm of constitutionalism and 
conclusively about the mechanisms that are able to concretize  the Constitution.

Keywords:

Constitutionalism. Constitutional Hermeneutics. Concretization of the Constitution.

1. introdução

Não há discussão quanto ao fato da Hermenêutica Constitucional ser um grande tema para o 
Direito Contemporâneo, uma vez que é através dela que se delimitam os conceitos e a aplicabilidade 
dos direitos previstos na Lei Fundamental. O presente trabalho parte da mudança de paradigma e suas 
influências nas Constituições.

O início do momento histórico da constitucionalização do direito se dá quando as Constituições 
estatais passam a ocupar o centro do ordenamento jurídico; esse fato se deu a partir do mundo 
pós-Segunda Guerra, refletindo nos anos 70 na Espanha e em Portugal e posteriormente no Brasil 
com a promulgação da Constituição de 1988.  Assim, seguindo o pensamento de Konrad Hesse134, que 
132 Artigo apresentado como avaliação final da disciplina de Direito Constitucional I, ministrada pelo professor 

Dr. Fernando Alves Correia, (Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), no curso 
de Mestrado Científico da FDUC.

133 Mestranda em Ciências Jurídico-Políticas, menção em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. 

134 Konrad Hesse. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
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inaugurou sua teoria da “Força Normativa da Constituição”, na qual a Lei Fundamental de um Estado 
seria antes uma Vontade de Constituição, adequando o direito à realidade social.

Então vamos ver a Constituição como ordem fundamental da sociedade, e não como instrumento 
de governo. Vamos interpretá-la à luz da sociedade, não à luz dos interesses dos governantes, de 
modo que a constituição venha a tornar-se outra vez o escudo de defesa da sociedade e a sua pauta de 
reivindicações, abrindo, então, o texto normativo e formando os valores protegidos pela Constituição.

 Após travado o debate do Constitucionalismo e a abertura do texto normativo para, 
posteriormente, voltar ao estudo da Hermenêutica Constitucional. Iniciando pelos métodos clássicos 
de interpretação (jurídico, gramatical, histórico, sistemático e teleológico), para posteriormente tratar 
do desenvolvimento de novas categorias de interpretação constitucional, sobretudo a efetividade da 
constituição, a força normativa dos princípios, a argumentação jurídica legitimando as decisões do 
judiciário.

Por fim, trazer brevemente os mecanismos concretizadores das Constituições, pois assim 
se situam os dois grandes fenômenos que muito marcadamente assinalam o direito constitucional 
contemporâneo, que são a Constitucionalização do direito e a judicialização das relações sociais e das 
grandes controvérsias políticas da sociedade. 

2. o paradiGma da interpretação constitucional: bases histÓricas para a 
construção do pensamento contemporâneo

A Hermenêutica jurídica reflete na hermenêutica constitucional, desse modo para entender 
a evolução histórica dessa específica interpretação, faz-se necessário adentrar no âmbito das 
transformações do constitucionalismo. 

A ideia de constitucionalização do Direito, isto é a Constituição no centro do ordenamento 
jurídico, tem seu marco inicial no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, com a decadência do 
positivismo associado ao fim do movimento fascista na Itália e do nazismo na Alemanha, uma vez 
que tais movimentos causaram verdadeiras barbáries sob respaldo do cumprimento à lei vigente, lei 
que era indiferente aos valores éticos. A Constituição, agora no centro do sistema jurídico, não é mais 
somente uma norma formal, mas também moral. 

Dessa forma, ocorre aqui o fenômeno da filtragem constitucional135, no qual a Constituição 
passa a ser um filtro, e a leitura de todo o ordenamento ordinário deve-se passar à luz dos valores 
constitucionais. Então, toda interpretação jurídica direta ou indiretamente passa a ser interpretação 
constitucional.

Assim, entendemos que o constitucionalismo democrático foi a “ideologia vitoriosa” do século 
XX136, sendo nela que se condensam as grandes promessas da modernidade: poder limitado; dignidade 

Antonio Fabris, 1991. Tradução de: Die normative Kraft der Verfassung, trata-se de conferência sobre a essência da 
Constituição, proferida em 16 de Abril de 1862, numa associação liberal-progressista de Berlim.

135  A principal manifestação da preeminência normativa da Constituição consiste em que toda a ordem jurídica deve 
ser lida à luz dela e passada pelo seu crivo. (J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Constituição, 
1991, p. 45). V. também, Paulo Ricardo Schier, Filtragem constitucional, 1999.

136  Luis Roberto Barroso, A Americanização do Direito Constitucional e Seus Paradoxos: Teoria e Jurisprudência 
Constitucional no Mundo Contemporâneo, 2008, p. 260. 
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da pessoa humana; centralidade dos direitos fundamentais; justiça material; tolerância e, quem sabe 
até, direito à felicidade.

O constitucionalismo democrático passou a ser um novo jeito de observar o Direito, um modo 
de desejar o mundo; e a constituição passou a ser um instrumento operacional para todos os operadores 
do Direito.

Porém, para o Direito Constitucional alcançar essa ideia de centralidade no ordenamento 
jurídico, teve que passar por um conjunto de transformações no mundo romano germânico. Essas 
transformações tiveram como referências esses três grandes marcos137: o marco histórico; o marco 
filosófico (que é o advento de uma cultura filosófica pós-positivista) e como marco teórico com as 
três grandes mudanças de paradigma (a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição 
constitucional e o desenvolvimento de novas categorias para a interpretação constitucional).

O marco histórico138, tem início com a redemocratização da Europa do pós-guerra, com a Lei 
Fundamental de 1949 na Alemanha e, após dois anos, a instalação do Tribunal Constitucional alemão 
em 1951, o qual firmou entendimento que os direitos fundamentais não só têm a dimensão subjetiva 
para a proteção de situações individuais, mas, além disso, a dimensão objetiva para estabelecer valores 
de interesses gerais de uma sociedade. 

Na Itália, esse processo se inicia com a Constituição de 1947, porém somente é consumado 
em 1956 com a instalação da Corte Constitucional italiana. Mais tarde, ao longo dos anos setenta, 
tem como marco, ainda, a redemocratização da Espanha com a Constituição de 1978 e em Portugal139 
com a Constituição de 1976, chegando, então, ao Brasil com a promulgação da Carta Magna de 1988, 
que ajudou a se fazer uma travessia de um estado autoritário para um estado democrático de direito. 

O marco filosófico é o pós-positivismo140, é a superação da filosofia jurídica positivista, 
caracterizada nos sistemas romanos germânicos e muito arraigada ao pensamento jurídico brasileiro. 
No entanto, nos últimos 20 anos vive-se um processo de superação dessa visão positivista, não para 
desprezar a relevância da lei escrita, nem a importância da segurança jurídica, mas para constatar que 
vivemos uma época de reaproximação entre o Direito e a Ética, entre o Direito e a Filosofia e é nesse 

137 Nesse momento utilizo a sistematização histórica de Luís Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo…, 2009, pp. 245 – 250. 

138 Tal movimento de consagração e de difusão da justiça constitucional – que podemos considerar, com L. Favoreceu, 
como “l’événement Le plus marquant du droit constitutionnel européen de La seconde moitié du XX siècle” – 
começou, logo após o termo  2ª Grande Guerra, com a restauração da Constituição austríaca de 1920 e a aprovação 
da Constituição italiana, de 1948, e da Lei Fundamental alemã, de 1949; continuou, mais tarde, com a criação do 
Conseil Constitutional frânces, em 1958, mas sobretudo, com o alargamento da sua capacidade de intervenção, a 
partir da Revisão Constitucional de 29 de Outubro de 1974; prosseguiu, nos anos 70, com as novas Constituições 
portuguesa e espanhola e, em 1980, com a criação da Cour d’Arbitrage belga; e , terminou, na última década do 
século XX, com a emergência, nos países da Europa de leste, após a queda dos regimes comunistas, de tribunais 
constitucionais, cuja função precípua é a fiscalização da constitucionalidade das leis e de outras normas jurídicas. 
(Fernando Alves Correia. Direito Constitucional - A justiça Constitucional, 2001. pp. 43 e 44).

139 J.J.Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Constituição, 1991, p. 43.

140 A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso do positivismo abriram caminho para um conjunto amplo 
e ainda inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O pós-positivismo é a 
designação provisória e genética de um ideários difuso, no qual se incluem algumas ideias de justiça além da lei e de 
igualdade material mínima, advindas da teoria crítica, ao lado da teoria dos direitos fundamentais e da redefinição 
de relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica. (J.J. Gomes Canotilho e 
Vital Moreira, Op. Cit., p. 242)
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universo que se vem dando o reconhecimento da normatividade dos princípios, como dignidade da 
pessoa humana, justiça, devido processo legal, que são as portas de entrada dos valores no sistema 
jurídico, de modo que o pós-positivismo nos liberta de uma certa dependência absoluta do texto 
legislado, para reconhecer a normatividade nos valores e nos princípios, ainda quando não escritos.

O pós-positivismo identifica também uma era em que a dignidade da pessoa humana passa a 
ser um princípio fundamental do qual se irradiam os diferentes direitos fundamentais. De modo que 
o ambiente do novo Direito Constitucional é esse ambiente pós-positivista de normatividade dos 
princípios, de centralidade dos direitos fundamentais, de reaproximação entre o Direito e a Ética.

E por fim o marco teórico do novo Direito Constitucional identifica três grandes mudanças de 
paradigmas que revolucionaram a prática do Direito Constitucional no mundo e nos últimos 20 anos 
no Brasil. 

A primeira dessas mudanças de paradigma foi o reconhecimento de força normativa à 
constituição. A constituição é uma norma jurídica e nós superamos, portanto, o modelo europeu 
tradicional em que a constituição era compreendida como um documento político, uma convocação à 
atuação do legislador ou do administrador, um documento que não era dotado de aplicabilidade imediata 
e direta. Neste modelo superado, os direitos não eram irradiados a partir da constituição, mas a partir 
do momento em que havia a intermediação do legislador regulamentando o que estava previsto na 
constituição. Esta visão é hoje inteiramente derrotada quando analisada de um ponto de vista histórico 
e as normas constitucionais são aplicáveis direta e imediatamente no limite da sua densidade jurídica.

A segunda mudança de paradigma, situada dentro desse marco teórico, foi a expansão 
da jurisdição constitucional no mundo de uma maneira geral e no Brasil de modo particular.  
No mundo, o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial foi a vitória do modelo norte-americano 
de constitucionalismo, que é o modelo fundado na centralidade da constituição, no controle de 
constitucionalidade e, portanto, na supremacia judicial porque o controle de constitucionalidade é 
feito por um órgão judicial. 

O modelo superado tradicional era um modelo de centralidade da lei e de supremacia do 
parlamento, porque, como não havia controle de constitucionalidade, a última palavra acerca da 
interpretação da constituição era dada pelo parlamento. Portanto, a partir de 1948 na Europa, de maneira 
geral, este modelo de centralidade da lei e supremacia do parlamento é historicamente derrotado pelo 
modelo de centralidade da constituição e de supremacia judicial na interpretação da constituição. 

Todos os países europeus democráticos, um a um, praticamente, com algumas exceções como 
Reino Unido e Holanda, passaram a adotar tribunais constitucionais e, portanto, permitindo o controle 
de constitucionalidade das leis. 

O modelo de controle de constitucionalidade na Europa é processualmente diferente do modelo 
adotado nos EUA, mas o conceito de que a última palavra na interpretação da constituição é dada pelo 
poder judiciário foi o modelo que prevaleceu. 

No Brasil, desde a constituição republicana, vigorava o modelo de controle incidental de 
constitucionalidade por todos os órgãos do poder judicial, mas o controle de constitucionalidade das 
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leis torna-se verdadeiramente importante no Brasil a partir da Constituição de 1988, que manteve o 
controle incidental, mas expandiu notavelmente o controle por via das ações diretas, dos processos 
objetivos, notadamente pela ampliação dos legitimados ativos previstos no artigo 103 da Carta Magna141, 
tornando o modelo brasileiro muito peculiar, uma vez que algumas das grandes questões controvertidas 
postas ao debate público no Brasil chegam diretamente e rapidamente ao Supremo Tribunal Federal 
por meio das ações diretas. 

E a Terceira e última mudança teórica que revolucionou a prática do Direito Constitucional e 
do direito de uma maneira geral foi o desenvolvimento de uma nova interpretação constitucional, ou 
seja, de novas categorias para a hermenêutica constitucional. 

Os elementos tradicionais da argumentação jurídica, gramatical, histórico, sistemático 
e teleológico, embora não estejam derrotados, revelaram-se insuficientes para a interpretação 
constitucional e, nesse âmbito da dogmática da hermenêutica constitucional, foram desenvolvidas ou 
aprofundadas novas categorias (pré-compreensões) como o emprego da técnica de cláusulas gerais, 
normatividade dos princípios, o reconhecimento das colisões de normas constitucionais (sejam normas 
de princípios, ou sejam normas de Direito fundamentais), a necessidade da ponderação142 como técnica 
de decisão e a reabilitação da argumentação jurídica como fundamento da legitimidade das decisões 
criativas do poder judiciário.

3. a hermenÊutica constitucional143

A hermenêutica é uma atividade de mediação, pela qual o intérprete traz à compreensão o sentido 
de um texto que lhe torna problemático144. Dessa forma, a hermenêutica jurídica se conceitua por ser 
um comando teórico, direcionada para a assimilação, ampliação e desenvolvimento dos fundamentos 
de interpretação do Direito145.

141 Nos termos do art. 103 da Constituição: Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória 
de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos 
Deputados; IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador 
de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical 
ou entidade de classe de âmbito nacional. § 1º - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido 
nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. § 2º 
- Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada 
ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, 
para fazê-lo em trinta dias. § 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, 
de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto 
impugnado.

142 Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales, 1997.

143 Para uma analise detalhada de cada método da hermenêutica renderia um trabalho isolado, pois escrever sobre 
hermenêutica é trilhar um caminho cheio de incertezas e discussões. Por isso não se fará um estudo profundo a 
cerca do tema, tendo como objetivo aqui somente demonstrar os mais importantes métodos e princípios utilizados 
pela hermenêutica constitucional.

144 Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito.  Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Caloute Gulbenkian, 
1997, p. 439.

145 A interpretação jurídica consiste na atividade de revelar ou atribuir sentido a textos ou outros elementos normativos 
(como princípios implícitos, costumes, precedentes), tendo o objetivo de solução de problemas. Trata-se de uma 
atividade intelectual informada por métodos, técnicas e parâmetros que procuram dar-lhe legitimidade, racionalidade 
e controlabilidade. A aplicação de uma norma jurídica é o momento final do processo interpretativo, sua incidência 
sobre os fatos relevantes. Na aplicação se dá a conversão da disposição abstrata em uma regra concreta, com 
a pretensão de conformar a realidade ao Direito, o ser ao dever ser. É nesse momento que a norma jurídica se 
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Porém após esse breve panorama da história da hermenêutica constitucional, o qual se mostrou 
intimamente ligado à constitucionalização do Direito na contemporaneidade, torna-se fácil e nítido 
de se identificar que há fatores de diferencial da hermenêutica geral, uma vez que a hermenêutica 
constitucional não consegue se operalizar com os métodos e princípios orientadores da hermenêutica 
geral.

Isso se percebe basicamente porque a hermenêutica constitucional tem uma história levemente 
distinta da história da hermenêutica geral, uma vez que ela é arquitetada por um regime específico de 
interpretação dos princípios constitucionais e também porque a própria essência da norma constitucional 
interpretada é distinta da norma jurídica ordinária.146

3.1. o que É?

A interpretação constitucional é uma modalidade da interpretação jurídica que, como vimos 
anteriormente, só foi assim afirmada como modalidade nos Estados Unidos com o caso Marbuy vs. 
Madison (1803) e na Europa somente no pós-Segunda Guerra Mundial e no Brasil, apenas, nas últimas 
décadas. 

Então se entende que a interpretação constitucional147 não se exclui da interpretação jurídica 
geral, porém tem suas peculiaridades, sendo sua interpretação realizada a partir de características, 
como o caráter da Constituição ser fundamento de validade das demais leis; adoção de princípios; 
caráter aberto das normas; linguagem sintética e existência de lacunas; jurisdição constitucional e 
opções políticas na Constituição.148 

Observa-se, pois, uma pluralidade de intérpretes da Constituição, devido ao seu nível hierárquico 
superior, uma vez que todos estão submetidos aos seus mandamentos, especialmente os órgãos públicos 
responsáveis pela sua aplicação149.

Para Peter Haberle, a hermenêutica constitucional deve ser um elemento da sociedade, pois no 
seu processo estão vinculados todos os grupos sociais incluídos, ainda, os órgãos estatais, não sendo 
possível restringir os intérpretes da constituição150. 

transforma em norma de decisão. (Luís Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo…, 
2009, p. 269) (texto levemente alterado).

146 Não sendo uma simples diferenciação, pois o que singulariza as normas da Constituição originária no contexto 
dos demais atos consubstanciadores de normas jurídicas é mesmo de qualidade. (Carlos Ayres de Brito, Teoria da 
Constituição, 2003, p.146)

147 A técnica da interpretação muda, desde que se passa das disposições ordinárias para as constitucionais, de alcance 
mais amplo, por sua própria natureza e em virtude do objetivo colimado redigidas, de modo sintético, em termos 
gerais. Deve o estatuto supremo condensar princípios e normas asseguradoras do progresso, da liberdade e da 
ordem, e precisa evitar casuística minuciosidade, a fim de se não tornar demasiado rígido, de permanecer dúctil, 
flexível, adaptável a épocas e circunstancias diversas, destinado, como e, a longevidade excepcional. Quanto mais 
resumida é uma lei, mais geral deve ser a sua linguagem e maior, portanto, a necessidade, e também a dificuldade, 
de interpretação do respectivo texto. (Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. 2011, p. 255).

148 Celso Ribeiro Bastos. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Instituto Brasileiro de 
Direito Constitucional, 1999. p. 49-63.

149 Idem, op. cit., pp. 65-77.

150 Idem, op. cit., p. 66.
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Na hermenêutica constitucional os princípios não possuem caráter meramente programático, 
há normatividade principiológica151. Não sendo impregnada de concepção exclusivamente dogmática, 
a qual vê na lei a vontade do legislador152. 

Para o neoconstitucionalismo, há uma valoração axiológica, contrária à ideia positivista do 
Direito, fazendo com que o sistema jurídico seja vinculado à moral. Assim, a Constituição materializa 
e recepciona as exigências da moral na forma dos direitos fundamentais153. 

O início da hermenêutica contemporânea é marcada pela revisão do próprio conceito de 
Constituição, onde deve haver transformações do mundo, esse entendimento é resultado de um 
processo dialético: é interpretando a Constituição que se define, e é definindo-a que se estabelece 
sua metodologia154. O juiz intérprete no momento em que estabelece a norma, legisla para as partes, 
e o Direito no caso concreto, é norteado pelos princípios que devem prevalecer sobre a regra155. 
A natureza das regras e dos princípios contidos na Constituição são diferenciados, marcando assim 
que a hermenêutica constitucional requer o emprego dos princípios para a interpretação156. 

No modelo clássico da hermenêutica, a dogmática projeta e constrói a interpretação por uma 
visão unidimensional constituída por um problema, sendo possível encontrar cinco dimensões jurídicas, 
quais sejam: a jurídica ou reguladora, a fática, a axiológica, a linguística e a lógica. Devendo o juiz 
cumprir sua função meramente cognitiva, afirmando o sentido concedido pelo legislador à lei157158. 
Já a dogmática na hermenêutica constitucional, as normas se dividem entre princípios e regras, onde 
há uma distribuição equilibrada entre ambos para assim alcançar a segurança jurídica e a realização da 
justiça. Dessa forma a lei constitucional possui um conteúdo aberto, dependendo da realidade aplicada. 
151 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional. 2003. p. 258, 268, 269.

152 Luiz Fernando Coelho, Direito Constitucional e Filosofia da Constituição, 2007, p. 150.

153 Alfonso García Figueroa, La Teoria del Derecho em Tiempos de Constitucionalismo. In: Miguel Carbonel (org.). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p. 165.

154 Luiz Fernando Coelho, Direito Constitucional e Filosofia da Constituição. 2007, p. 161.

155 Paulo Bonavides, Teoria Constitucional da Democracia Participativa, 2001, p. 22.  

156 Willis Santiago Guerra Filho, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 2005, p. 76.

157 Rodolfo Luis Vigo, Interpretação Jurídica: Do Modelo Juspositivista-Legalista do Século XIX às Novas 
Perspectivas. Tradução de Susana Elena Dalle Mura, 2005, pp. 40 – 62.

158 Um típico operador jurídico formado na tradição romano-germânica, como é o caso brasileiro, diante de 
um problema que lhe caiba resolver, adotará uma linha de raciocínio semelhante à que se descreve a seguir.  
Após examinar a situação de fato que lhe foi trazida, irá identificar no ordenamento positivo a norma que deverá 
reger aquela hipótese. Em seguida, procederá a um tipo de raciocínio lógico, de natureza silogística, no qual a norma 
será a premissa maior, os fatos serão a premissa menor e a conclusão será a consequência do enquadramento dos 
fatos à norma. Esse método tradicional de aplicação do Direito, pelo qual se realiza o enquadramento dos fatos na 
previsão da norma e pronuncia-se uma conclusão, denomina-se método subsuntivo. Esse modo de raciocínio jurídico 
utiliza, como premissa de seu desenvolvimento, um tipo de norma jurídica que se identifica como regra. Regras 
são normas que especificam a conduta a ser seguida por seus destinatários. O papel do intérprete, ao aplicá-las, 
envolve uma operação relativamente simples de verificação jurídica correspondente. Por exemplo: nos termos do 
art. 40, parágrafo 1, II, da Constituição, a aposentadoria do servidor público se dá aos 70 anos (regra); José passará 
automaticamente para inatividade (conclusão). A interpretação jurídica tradicional, portanto, tem como principal 
instrumento de trabalho a figura normativa regra. A atividade de interpretação descrita acima utiliza-se de um 
conjunto tradicional de elementos de interpretação. São eles instrumentos que vão permitir ao intérprete em geral, 
e ao juiz em particular, a revelação do conteúdo, sentido e alcance da norma. Sob essa perspectiva, o Direito – 
i.e., a resposta para o problema – já vêm contido no texto da lei. Interpretar é descobrir essa solução previamente 
concebida pelo legislador. Mais ainda: o ordenamento traz em si uma solução adequada para a questão. O intérprete, 
como consequência, não faz escolhas próprias, mas revela a que já se contém na norma. O juiz desempenha uma 
função técnica de conhecimento, e não um papel de criação do Direito. (Luís Roberto Barroso, Curso de Direito 
Constitucional Contemporâneo…, 2009, pp. 296- 297).
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O sentido da norma só é determinado no caso concreto e a utilização dos princípios também para a 
solução mais adequada159.

Além disso, a hermenêutica constitucional quebra com o positivismo, em que o juiz é mero 
aplicador das leis, devendo apenas utilizar a dedução e subsunção160 do fato para se chegar à conclusão 
silogística, utilizando os elementos clássicos de interpretação gramatical, sistemático, teleológico e 
histórico. Esses elementos não são suficientes pra solucionar os problemas travados no judiciário, pois 
eles não deixam claro sua relação, nem qual método deve ser seguido quando conduzem a resultados 
diferentes161. Porém, isso não significa que a hermenêutica constitucional repudia o método clássico de 
aplicação de regras, e os elementos tradicionais, uma vez que eles exercem o papel de ajudar a trazer 
o sentido das normas e a solução dos casos concretos. 

3.2. mÉtodos da interpretação162

Os métodos que são utilizados para a interpretação constitucional são essencialmente: o método 
jurídico ou hermenêutico-clássico; o tópico-problemático; o hermenêutico-concretizador; o científico-
espiritual; e o normativo-estruturante, os quais trataremos brevemente a seguir. Porém, deve-se deixar 
claro que estes não se excluem, mas se complementam.

Iniciando com o método jurídico ou hermenêutico-clássico que, mesmo com a evolução traçada 
até agora, cabe referi-lo, vez que, ainda, os métodos clássicos permanecem em voga, pois se as normas 
constitucionais são normas jurídicas, essas devem sofrer interferências dos elementos gerais na sua 
interpretação163. 

Os elementos clássicos da interpretação tem contributo direito de Savigny, fundador da Escola 
Histórica do Direito. Esses elementos são atualmente adotados pela ciência jurídica, os quais se 
classificam em interpretação gramatical, a histórica, a lógico-sistemática e a teleológica. 

 A interpretação gramatical derivou primeiramente das explorações exatas da escola da exegese, 
que pretendia uma interpretação puramente literal e textual da norma. Sendo somente uma linguagem, 
um único elemento; e a avaliação, racionalmente, deverá ter a mesma conclusão. Já a interpretação 
histórica determina a análise do momento em que ocorreu a elaboração da norma, ou seja, o contexto 
que ela foi feita. A interpretação lógico-sistemática é a concepção do Direito como um sistema, assim 
as normas têm sentido a partir da coerência de uma norma em relação a outras, pois a ordem jurídica 

159 Luís Roberto Barroso; Ana Paula Barcellos, O Começo da História. A Nova Interpretação Constitucional e o Papel 
dos Princípios no Direito Brasileiro. In: Luís Roberto Barroso. A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, 
Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2003, pp.332 e 337.

160 Paulo Bonavides, Teoria Constitucional da Democracia Participativa, 2001, p. 22.

161 Konrad Hesse, Escritos de Derecho Constitucional,1983, pp. 38 – 42.

162 Trabalharemos aqui com os métodos de interpretação constitucional, segundo J. J. Gomes Canotilho, na obra Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, 2003, pp. 1210 – 1214.

163 Partindo da consideração de que a constituição é, para todos os efeitos uma lei. Interpretar a constituição é 
interpretar uma lei (tese da identidade: interpretação constitucional = interpretação legal). Para se captar o sentido 
da lei constitucional devem utilizar-se os cânones ou regras tradicionais da hermenêutica. O sentido das normas 
constitucionais desvenda-se através da utilização como elementos interpretativos: (i) do elemento filológico (=literal, 
gramatical, textual); (ii) do elemento lógico (= elemento sistemático); (iii) do elemento histórico; (iiii) do elemento 
teleológico (= elelmento racional); (iiiii) do elemento genético. (J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição, 2003, p. 1210).
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deve ser dotada de harmonia164. Esse método tem ênfase maior a partir da conceituação feita por 
Kelsen, da hierarquia das normas, então, uma norma só seria interpretada corretamente se tivessem 
sido consideradas as conexões das normas do sistema, principalmente com a observação das normas 
superiores hierárquicas.  Por último, a interpretação teleológica determina que a interpretação feita 
pelo jurista deve relevar o sentido da verdade do legislador, ou seja, a finalidade que o legislador quis 
dar na hora da construção do texto normativo.

O método tópico-problemático tem como objetivo solucionar casos ou problemas concretos, 
porém esses problemas devem ser discutidos a partir das normas constitucionais, sendo papel do 
intérprete dar a interpretação mais adequada para o problema. A interpretação está condicionada à 
constituição, sendo ela o seu limite.

De acordo com o método hermêutico-concretizador, a norma só existe quando há interpretação, 
assim, nesse método a interpretação só inicia quando existe um problema concreto e ele foi demandado, 
chegando para o intérprete solucioná-lo. Cabe a chamada pré-compreensão do intérprete concretizar 
da norma à luz da constituição, dada uma circunstância histórica real.   

Método científico-espiritual tem a constituição como um instrumento de integração do 
ordenamento jurídico, devendo o intérprete levar em conta a hora de aplicar a norma constitucional, 
os valores contidos na constituição, bem como, o sentido e a realidade da Lei Fundamental. A base 
desse método é, sobretudo, a perspectiva de regulação dos conflitos e assim a constituição de uma 
unidade social, ordenando, então, a vida do Estado, a dinâmica social, os limites, a igualdade, uma vez 
que a Constituição é a principal ligação de harmonia política e social, devendo, pois, evitar soluções 
desagregadoras.

O método normativo-estruturante se baseia pela investigação das múltiplas funções para realizar 
o Direito, preocupando-se com a estrutura da norma. Porém, para haver a concretização da norma deve 
obedecer ao elemento gramatical e ao elemento que a investigação lhe deu como resultado.

E, por fim, o método da comparação constitucional; é a comparação entre os quatro elementos 
desenvolvidos por Savigny (gramatical, lógico, histórico e sistemático) com os distintos métodos. 
Assim, a comparação se deve para a compreensão das normas e dos sistemas jurídicos em geral.

Os métodos de interpretação, por se desenvolverem de forma basicamente conceitual, são 
considerados dogmáticos, porém formam a base para os princípios que regem a interpretação jurídica.

3.3. princÍpios orientadores da hermenÊutica constitucional

A norma Constitucional é formalmente positivada, todavia só é materializada com o processo 
de interpretação hermenêutica. Essa interpretação parte dos métodos clássicos, complementada pela 
jurisprudência, pelos valores e pelos princípios. E é nesse tópico que iremos elencar alguns desses 
princípios, tomando como base e parâmetro a classificação dada por Canotilho e por Luís Roberto 
Barroso.

164   Não se interpreta o Direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de Direito impõe ao intérprete, 
sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do texto – até a 
Constituição. Um texto de Direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado 
algum. (Eros Roberto Grau, Ensaio e Discurso Sobre a Interpretação/Aplicação do Direito, 2002, p.34).
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Canotilho elenca os princípios da unidade da Constituição, do efeito integrador, da máxima 
efetividade, da conformidade funcional, da concordância prática e da força normativa da Constituição165.

O princípio da unidade da Constituição é baseado sob a ideia que a interpretação constitucional 
deve ser feita buscando evitar antinomias ou antagonismos entre as normas. Assim, a Constituição é 
vista no ordenamento jurídico como na sua unidade, obrigando a atuação do intérprete, esta, vinculada 
a harmonizar os espaços de conflito entre a norma e o caso concreto, trazendo para o contexto 
constitucional que esta emergido por um sistema único de regras e princípios.

O princípio do efeito integrador consiste na ideia que o intérprete para solucionar as questões 
jurídico-constitucionais, necessita observar e aplicar os critérios que mais estimulem e reforcem a 
integração dos valores sociais, políticos e a unidade política do sistema.  

O princípio da máxima efetividade tem como conteúdo que o intérprete carece de impor maior 
eficácia possível à norma constitucional.  Por exemplo, a aplicação desse princípio no âmbito dos 
direitos fundamentais, o intérprete deve eleger a interpretação que maior atribua a sua eficácia.

O princípio da conformidade funcional ou justeza compreende na vedação de alteração das 
funções da constituição, assim limitando que os órgãos que exercem a interpretação alterem o sistema 
traçado na Constituição.

Princípio da concordância prática ou harmonização visa definir a harmonia de bens jurídicos 
em conflitos, contendo a ideia também da não hierarquia das normas e princípios constitucionais. 

O princípio da força normativa da Constituição166e seu entendimento como lei suprema do 
Estado167, tem como objetivo a primazia da Lei Fundamental, ou seja, a maximização da eficácia às 
leis constitucionais168.

Luis Roberto Barroso, por sua vez, elenca outros princípios que julga ser mais adequados à 
realidade brasileira para a efetiva concretização da constituição, quais são: o princípio da supremacia da 
constituição, da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, da interpretação 
conforme a Constituição, da unidade da constituição, da razoabilidade e proporcionalidade169.

O princípio da supremacia da constituição170 nasceu no constitucionalismo norte-americano 
165 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2003, pp. 1223 – 1226.

166 A chamada força normativa de constituição (k. Hesse) pressupõe, a maior parte das vezes, a vontade da constituição, 
ou seja, a explicitação na constituição escrita ou formal do complexo de fins e valores agitados pelas constelações 
políticas e sociais a nível da constituição material. (Idem, op. cit., 2003, p. 1139)

167 Fernando Alves Correia, Direito Constitucional - A justiça constitucional, 2001, p. 12.

168 E neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal: Na realidade, essa preocupação, realçada pelo magistério 
doutrinário, tem em perspectiva um dado de insuperável relevo político-jurídico, consistente na necessidade de 
preservar-se, em sua integralidade, a força normativa da Constituição, que resulta da indiscutível supremacia, 
formal e material, de que se revestem as normas constitucionais, cuja integridade, eficácia e aplicabilidade (…) 
Supremo Tribunal Federal. Reclamação no. 2.986-MC/SE, Relator Ministro Celso de Mello – julgamento de 11.03.2005, 
disponível no endereço eletrônico: HTTP//www.STF.jus.br/portal/jurisprudência (consulta em 10.02.2014).

169 Luís Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo…, 2009, pp. 297 – 305.

170 A constituição ou é uma lei superior e predominante, imodificável pelas formas ordinárias, ou está no mesmo nível 
que a dos actos legislativos ordinários, e, como os outros actos, é alterável quando a legislatura entender conveniente 
fazê-lo. Se a primeira parte da alternativa é verdadeira, então um acto legislativo, contrário à constituição, não é lei; 
se a última parte é verdadeira, então as constituições escritas são tentativas absurdas, da parte do povo, de limitar 
um poder que, em sua própria natureza, é ilimitado. Certamente todos os que tenham estruturado constituições 
escritas contemplaram-nas como formadoras de uma lei fundamental e predominante da nação, e, consequentemente, 



DIÁLOGO JURÍDICO

81REFLEXOS DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: CAMINHOS POSSíVEIS PARA A EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO

com a decisão, já referida aqui, do caso Madison vs. Marbury que, a partir dessa resolução do conflito, 
se instituiu a ideia de controle de constitucionalidade com finalidade de garantir a validade da lei 
perante a Constituição. Esse princípio enfatiza a Constituição no topo do ordenamento jurídico, a 
supralegalidade formal e material da norma Fundamental171.

O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público decorre 
da ideia de separação dos Poderes, ou seja, da divisão de competências que são controladas pelo 
sistema de checks and balances. Assim, somente o Poder Judiciário é competente para declarar a 
inconstitucionalidade das leis, seja por via abstrata ou concreta. Os Poderes Executivo e Legislativo 
não podem deixar de aplicar uma lei por a julgarem inconstitucional. No caso de dúvida, a norma 
no Brasil será sempre considerada constitucional, a inconstitucionalidade não se presume e deve ser 
manifestada. 

Princípio da interpretação conforme a Constituição é a coerência funcional que determina 
ao intérprete optar sempre pela interpretação que legitima a Constituição, ou seja, favorecendo o 
texto constitucional, buscando encontrar o sentido evidenciado na Constituição. É um controle de 
constitucionalidade sem redução do texto.

Princípio da unidade da constituição sistematiza o ordenamento jurídico, fazendo com que 
o intérprete encontre um equilíbrio através de princípios na Constituição para compatibilizar com as 
normas, eliminando assim os conflitos internos. 

O Princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade172 tende conduzir a atividade 
administrativa de modo a torná-la mais adequada possível. A razoabilidade é a necessidade para uma 
decisão, já a proporcionalidade está ligada aos limites para a finalidade de determinado ato. Remetem 
ao conceito de equilíbrio, equidade, justiça concreta e bom senso. Em síntese, para aplicar o critério 
da proporcionalidade, o intérprete deve analisar sobretudo o propósito escolhido pelo Estado e o meio 
para a intervenção, devendo ser assinalada por uma relação de adequação e necessidade173. 

a teoria de todo o governo deve ser que um acto da legislatura, contrário à constituição, é inválido. Esta teoria 
é essencialmente atada a uma constituição escrita, e deve ser, consequentemente, considerada, por esta Corte, 
como um dos princípios fundamentais de nossa sociedade. (André Ramos Tavares. Fronteiras da Hermenêutica 
Constitucional, 2006, p. 132)

171 Toda interpretação constitucional se assenta no pressuposto da superioridade jurídica da Constituição sobre os 
demais atos normativos no âmbito do Estado. Por força da supremacia constitucional, nenhum ato jurídico, nenhuma 
manifestação de vontade pode subsistir validamente se for incompatível com a Lei Fundamental. (Luís Roberto 
Barroso, Interpretação e Aplicação da Constituição, 2004, p. 161)

172 O princípio da razoabilidade-proporcionalidade, termos aqui empregados de modo fungível, não está expresso na 
Constituição, mas tem seus fundamentos nas ideias de devido processo legal substantivo e na de justiça. Trata-se 
de um valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do interesse público, por permitir o controle 
da discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida com que uma norma deve ser 
interpretada no caso concreto para a melhor realização do fim constitucional nela embutido ou decorrente do 
sistema. Em resumo sumário, o princípio da razoabilidade permite ao Judiciário invalidar atos legislativos ou 
administrativos quando: a) não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado (adequação);  
b) a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado 
(necessidade, vedação do excesso); c) os custos superem os benefícios, ou seja, o que se perde com a medida é de 
maior relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido estrito). (Luís Roberto Barroso, Curso de 
Direito Constitucional Contemporâneo..., 2009, p. 305).

173 Este princípio está, com clara nitidez, no texto da Constituição portuguesa, designadamente no art. 18., 2: A lei só 
pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as 
restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 
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4. novas cateGorias de interpretação: caminhos possÍveis para a efetividade 
da constituição

Em 1862 foi defendido por Ferdinand Lassalle, em sua obra clássica intitulada A Essência da 
Constituição, que a Constituição é a reunião dos fatores reais de poder que se encontram em vigor 
na sociedade. Isto é, se a Constituição afirma algo que os fatos demonstram o contrário, o que deve 
valer são os fatos e não o que diz a norma. Assim, conforme o pensamento de Lassalle, a Constituição 
escrita, nos seus termos, não passa de “uma folha de papel”.174

Anos mais tarde, em 1959, na Alemanha pós-guerra, o constitucionalista alemão, Konrad Hesse, 
em sua aula inaugural na Universidade de Freiburg, opondo-se ao pensamento de Ferdinand Lassale, 
traz a sua teoria que se intitulou A Força Normativa da Constituição.

Para Hesse175 a Lei Fundamental de um país não seria subproduto das relações de poder 
dominante, antes seria uma Vontade de Constituição. Para ele haveria uma condição mútua entre 
a Constituição e a realidade político-social, assim, a Lei Fundamental só se transformaria em força 
ativa, se fosse presente na consciência do povo e não somente na vontade de poder, mas a vontade da 
constituição.

Realizaria sua força normativa conforme realiza sua pretensão de eficácia, desde que leve em 
conta a realidade histórica. Através dessa correlação entre o ser e dever-ser, dar-se-íam as possibilidades 
e os limites da força normativa da constituição, logrando conferir forma e modificação à realidade. 

Quanto mais intensa fosse a vontade da constituição, menos significativos seriam os limites e 
restrições impostos à força normativa. Não seria ela, porém, capaz de suprimir esses limites, aos quais 
deveria se conformar.

Konrad Hesse aceita a ideia presente em Lassale, de que a constituição não é uma realidade 
apenas textual ou formal, ela tem, também, um elemento político-social. Porém, ele não aceita esse 
divórcio entre a constituição formal e a constituição real, como a chamava Lassale. Ele queria encontrar 
uma ponte entre o formal e o material, entre o jurídico e o social. 

Os juristas, aliados do poder político, afastaram a Constituição da coletividade, da sociedade, 
interpretando os seus princípios de modo técnico, de maneira que o povo não encontrasse a sua 
imagem na constituição. Quando alguém invoca princípios relacionados, por exemplo, à liberdade, 
logo apareciam os juristas para dizer que a liberdade de que tratava a constituição não era aquela que 
estava no grito do povo, no anseio popular, na intuição social, era uma liberdade técnico-jurídica 

174 Em 16 de abril de 1862, em uma associação liberal-progressista de Berlim, Ferdinand Lassale proferiu sua célebre 
conferência sobre a essência da constituição. Segundo ele, questões constitucionais não são questões jurídicas, 
mas sim questões políticas. É que a constituição de um país expressa as relações de poder nele dominantes: o poder 
militar, representado pelas forças armadas, o poder social representado pelos latifundiários, o poder econômico 
representado pela grande indústria e pelo grande capital e finalmente o poder intelectual, representado pela 
consciência e cultura gerais. Esses poderes chamados por Lassale de fatores reais de poder, formam a constituição 
real de um país. Esse documento chamado Constituição, a Constituição jurídica, não passaria, então, de um pedaço 
de papel. Sua capacidade de regular e motivar está limitada à sua compatibilidade com a Constituição real. Em caso 
de conflito, esse pedaço de papel terá de sucumbir diante dos fatores reais de poder dominantes no país. (HESSE, 
Konrad, A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 1991, p. 9). Tradução de: Die normative Kraft der Verfassung, trata-se de conferência sobre a essência da 
Constituição, proferida em 16 de Abril de 1862, numa associação liberal-progressista de Berlim. 

175 Idem, ibidem.
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que se conhecia pela vida acadêmica, no mundo do Direito, que tinha um sentido técnico; somente 
os especialistas poderiam entender de que ela se tratava. Então, o povo começou a ser desarmado, 
teoricamente, porque já não sabia mais o que era liberdade como estava no texto constitucional. Dessa 
forma, a Constituição passou a ser um instrumento de governo, e não mais a ordem fundamental da 
sociedade. Passou a estar a serviço do poder para legitimar suas decisões e não como um instrumento 
para a expressão dos anseios populares. 

Então, na visão de Hesse, os juristas, intérpretes, hermeneutas, deveriam estar ao lado do povo 
e não ao lado do poder, e devolver a Constituição àqueles que são seus titulares legítimos: os cidadãos. 

Portanto, deveriam fazer corresponder, pela via hermenêutica, pela interpretação, os princípios 
de que trata a constituição com os anseios sociais, com os valores como vivenciados pela coletividade. 

Assim fazendo os juristas, dariam a esses princípios de valores constitucionais força normativa. 
Essa força normativa colocada, não tem um sentido técnico-jurídico daquele da pirâmide do ordenamento 
jurídico, sentido vinculante das normas. Essa força normativa tem caráter sociológico e está ligada 
à ideia de força normativa dos fatos, ou seja, a sociedade, ela se vincula naturalmente pelos valores 
que reconhece, ela tem um sentimento de obrigatoriedade ligado àqueles valores que estão presente 
na sua consciência. 

Então toda Constituição só se torna juridicamente eficaz por meio de sua realização; e essa 
realização é tarefa de todos, do poder judiciário e dos cidadãos que fundamentam na Constituição, de 
forma direta e imediata, os seus direitos e os seus deveres. 

4.1. cateGorias concretizadoras da hermenÊutica constitucional

É a partir desse pensamento que a nova interpretação constitucional deve ser feita, realizando 
a vontade da constituição e destinada a resolver situações complexas e, para isso, a hermenêutica 
necessitou desenvolver algumas categorias auxiliadoras: a atribuição de sentido a conceitos jurídicos 
indeterminados, a normatividade dos princípios (como dignidade da pessoa humana, solidariedade e 
segurança jurídica), as colisões de normas constitucionais, a ponderação e a argumentação. 

Os conceitos jurídicos indeterminados, citados muitas vezes como cláusulas gerais176, partem 
de uma prática legislativa que deixam a norma com expressões abertas, pois deve se considerar 
então, que elas podem ter conceitos determinados ou indeterminados. Assim possibilita ao intérprete, 
considerando o caso concreto, uma abrangência para decidir complementando o sentido da norma177. 

176 Essa expressão cláusula geral designa o gênero, do qual são espécies os conceitos jurídicos indeterminados e 
os princípios. Conceito jurídico indeterminado identifica um signo semântico ou técnico, cujo sentido concreto 
será fixado no exame do problema específico levado ao intérprete ou aplicador do Direito. Princípio, por sua 
vez, traz em si uma ideia de valor, um conteúdo axiológico. Por essa razão, calamidade pública é um conceito 
jurídico indeterminado; solidariedade é um princípio. (Luís Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo…, 2009, p. 311).

177 Um caso brasileiro que demonstra a utilização de conceitos indeterminados é o da cantora Cássia Eller, que vivia 
em uma união homoafetiva estável e ao falecer deixou seu filho de 8 anos órfão, uma vez que seu pai também já 
tinha falecido. Diante disso foi travada uma disputa na justiça entre a companheira da cantora e o avô materno 
pela guarda da criança. Porém a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que a guarda 
deve ficar para quem satisfizesse melhor o interesse do menor. Vê-se aqui que esse termo das normas é conceito 
indeterminado, devendo o intérprete no caso verificar qual das partes tinha maiores condições de obter a guarda. 
(Essa ação tramitou na 2ª vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital do Rio de Janeiro) (Idem, op. cit., 
p. 312).
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A normatividade dos princípios compreende a ascensão dos princípios no ordenamento jurídico, 
nesse momento pós-positivista em que os valores são fontes da interpretação.  Aos princípios atribui-se 
a função integrativa, classificando as leis e preenchendo as lacunas como orientação geral vinculada 
à abrangência da norma. 

 As colisões de normas constitucionais ou de direitos fundamentais é um fenômeno comum, 
pois a Constituição é um documento que reúne diversos e distintos valores e que eventualmente se 
colidem178. Sendo, aqui, a importância da atuação do intérprete que deverá construir a melhor solução 
para o problema proposto179, assim se houver antagonismo entre princípios, sua validade ainda 
continuará, porém deverá ponderar os seus valores. 

E é a partir da colisão que surge a necessidade da técnica da ponderação180, que nada mais é 

178 Com relação a colisões o Supremo Tribunal Federal brasileiro já travou muitas discussões emblemáticas no 
ordenamento jurídico; (1) O cantor Roberto Carlos foi a juízo para impedir a divulgação de uma biografia não 
autorizada, invocando os seus direitos constitucionais de imagem e de privacidade. O autor da obra defendeu-se 
fundado na sua liberdade de expressão e no direito de informação, igualmente protegidos constitucionalmente. 
Naturalmente, como os dois lados têm normas constitucionais a seu favor, não é possível resolver esse problema 
mediante subsunção dos fatos à norma aplicável, porque mais de uma postula incidência sobre a hipótese. Diante 
disso, a solução terá de ser construída argumentativamente mediante ponderação, isto é, a valoração de elementos 
do caso concreto com vistas à produção da solução que melhor atende ao caso concreto. As duas soluções possíveis 
vão disputar a escolha pelo intérprete.  (2) Outro caso foi na resolução da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 54 que versava sobre a anencefalia. A Anencefalia é uma má-formação fetal, devido a um problema 
no fechamento do tubo neural. Na prática, diante da ausência da calota craniana, o feto se forma sem o cérebro e 
sem qualquer viabilidade de vida extra-uterina. O diagnóstico é feito no terceiro mês de gestação. Na ADPF nº 54, 
o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre a legitimidade ou não de a mulher poder interromper a gestação 
após o diagnóstico, se este fosse o seu desejo. O caso era difícil pelas três razões típicas. Em primeiro lugar, pela 
ambiguidade da linguagem: determinar se o sentido e alcance do direito à vida englobava ou não um feto inviável. 
Em segundo lugar, pela existência de uma colisão de direitos fundamentais: admitindo-se que houvesse, de fato, um 
direito à vida potencial por parte do feto, ele se contraporia ao direito da mãe de não se submeter a um sofrimento que 
considere inútil, com repercussão sobre a sua integridade física e psíquica. E, em terceiro lugar, um descordo moral: 
em todas as questões que envolvem interrupção da gestação e aborto, contrapõem-se os defensores da liberdade 
de escolha da mulher – isto é, o exercício de sua liberdade reprodutiva – e os que consideram que o direito à vida 
é absoluto e se estende ao feto, sendo ilegítima a decisão da mãe de interromper a gestação.  O Supremo Tribunal 
Federal decidiu que a interrupção da gestação no caso de feto anencefálico é fato atípico, em razão da ausência de 
potencialidade de vida do feto. Como consequência, reconheceu o direito de a mulher interromper a gestação em tal 
hipótese, independentemente de autorização judicial. (Luís Roberto Barroso. O Constitucionalismo Democrático 
no Brasil: Crônica de um sucesso Imprevisto. o novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a 
construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil, 2012, p. 24).

179 Nesse novo ambiente, mudam o papel da norma, dos fatos e do intérprete. A norma, muitas vezes, traz apenas um 
início de solução, inscrito em um conceito indeterminado ou em um princípio. Os fatos, por sua vez, passam a fazer 
parte da normatividade, na medida em que só é possível construir a solução constitucionalmente adequada a partir 
dos elementos do caso concreto. E o intérprete, que se encontra na contingência de construir adequadamente a 
solução, torna-se co-participante do processo de criação do Direito. (Idem. op. cit., p. 13). 

180 As ideias de ponderação (Abwagung) ou de balanceamentos (Balancing) surgem em todo o lado onde haja necessidade 
de “encontrar o direito” para resolver “casos de tensão” (Ossenbuhl) entre bens juridicamente protegidos. (…) 
(1)Inexistência de uma ordenação abstrata de bens constitucionais o que torna indispensável uma operação de 
balanceamento desses bens de modo a obter uma norma de decisão situativa, isto é, uma norma de decisão adaptada 
às circunstâncias do caso; (2) Formação principal de muitas das normas do direito constitucional (sobretudo das 
consagradores de direitos fundamentais) o que implica, em caso de colisão, tarefas de “concordância”, “pesagem”, 
“ponderação” típicas dos modos de solução de conflitos entre princípios (que não se reconduzem, como já se frisou, 
a alternativas radicais de “tudo ou nada”); (3) Fractura da unidade de valores de uma comunidade que obriga a 
leituras várias dos conflitos de bens, impondo uma cuidadosa análise dos bens em presença e uma fundamentação 
rigorosa do balanceamento efectuado para a solução de conflitos.

 Como exemplo o autor cita dois casos, aqui só citado o segundo: O direito à vida, o dever de proteção de bens 
constitucionais e o direito das vítimas. No segundo caso, um outro indivíduo, também autor de um crime grave, 
estava em vésperas de julgamento público. No entanto, ancorado em relatórios médicos, invocou o risco de perder 
a vida (por enfarte) se fosse submetido a uma audiência pública de julgamento. O conflito entre o direito à vida e o 
direito dever do estado de prossecução da acção penal colocou-se com toda a acuidade. Além disso, deveria ainda 
ter-se em conta o direito das vítimas a uma decisão judicial justa e eventual reparação. Era inútil prosseguir a rota 
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do que a busca pelo intérprete na dissolução do problema, pelo meio mais razoável e aceitável. Sendo 
assim, a ponderação de valores deve levar em conta as concessões recíprocas que conservam ambos 
os interesses em conflito e a escolha do direito que prevalecerá no caso concreto, utilizando a da 
razoabilidade e adequando a vontade da Constituição181.  

Por fim, tratar da argumentação, a qual se entende como parte das decisões do intérprete, devendo 
ele conduzir a sentença por uma norma constitucional que possa lhe servir como fundamento, empregar 
fundamento passível de generalização (segurança jurídica) e considerar as implicações práticas que a 
decisão produzirá.  Na argumentação deve haver argumentos que lhe ampare, conceitos e categorias 
compartilhadas pela doutrina e pela jurisprudência. Não sendo suficiente o senso pessoal do intérprete 
de justiça, ou seja, deve haver caráter jurídico, e não meramente moral ou político. A argumentação 
também deve resguardar a chamada integridade do sistema, devendo observar a unidade, a continuidade 
e a coerência da ordem jurídica182.

4.2.  tribunais constitucionais como ÓrGão de concretização da 
constituição; breves consideraçÕes da realidade no brasil e em portuGal

Assim, condensando a evolução da hermenêutica como o novo papel que a interpretação 
alcançou, conforme até agora exposto, não há discussões que o Poder Judiciário assume um novo 
papel mais ativo diante a sociedade. Então, a concretização da Justiça Constitucional depende da 
atuação do judiciário, transcendendo as funções de cheks and balances, sob a perspectiva dos valores 
constitucionais183, direitos fundamentais e sociais. 

Portanto o Poder Judiciário deve adotar uma atitude intervencionista, porém isso não significa 
dizer a exclusão dos outros poderes, mas nas falhas e omissões do Executivo e Legislativo, deve a 
Justiça Constitucional aplicar a Constituição e realizar seus preceitos, uma vez que na falta de políticas 
públicas o Judiciário realiza os serviços básicos, considerando os limites do orçamento e a ponderação 
na decisão184. 

Então, para assegurar as condições básicas da sociedade contidas no texto constitucional, a 

interpretativa “batendo” nos textos para obter uma norma de decisão situativa. Impunha-se um balanceamento, 
uma ponderação para resolver a situação de tensão entre bens constitucionais. E o reconhecimento do direito ao 
adiantamento do julgamento para a proteção do bem da vida (como foi o caso) não significa sempre um esquema de 
prevalência deste direito sobre o dever de prossecução da ação penal e o direito das vítimas a uma decisão justa e 
uma eventual reparação de danos. (J. J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2003, 
p. 1237).

181 Luís Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo..., 2009, p. 311.

182 Idem, op. cit., 2009, p. 343.

183 Nesse pensamento que Lenio Streck traz a ideia de S. Freeman, que a Lei Fundamental é um instrumento da soberania 
democrática que não se limita a definir procedimentos para elaborar e aplicar as leis, mas organiza e qualifica estes 
procedimentos ordinários por forma a evitar a usurpação da soberania popular por parte de instituições públicas ou 
privadas. (Lenio Streck, Jurisdição constitucional e hermenêutica: Perspectivas e Possibilidade de Concretização 
dos Direitos Fundamentais e Sociais no Brasil, 2003, p. 281).

184 Se há um direito, ele sempre é justificável. Sucede é que, por vezes, no caso dos direitos de natureza econômica e 
social, estes necessitam ainda de uma configuração jurídica particular a levar a cabo pelo legislador. A ‘reserva do 
possível’, ‘no sentido daquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade’, não tem como consequência 
a sua ineficácia jurídica. Essa cláusula expressa unicamente a necessidade da sua ponderação. Konrad Hesse fala, 
a esse propósito, de uma ‘obrigação positiva’ de ‘ fazer tudo para a realização dos direitos fundamentais, ainda 
quando não exista a esse respeito nenhum direito subjectivo por parte dos cidadãos’. (Cristina Queiroz apud Lenio 
Streck, op.cit., p. 282).
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Corte Suprema não pode atribuir o papel de legislador político e não sendo uma suposta guardiã de 
uma ordem suprapositiva de valores substanciais, reservando-se a intervenção do Judiciário apenas 
para facultar aos excluídos da participação o acesso direto aos ‘poderes políticos’185. Assim percebe 
que a cobertura e a concretização dos direitos fundamentais devem ser realizadas pelos Tribunais 
constitucionais.186  

Com o fenômeno do constitucionalismo e as profundas alterações ocorridas no panorama do 
mundo pós-guerra, pressupõe do Estado Democrático de Direito à realização dos valores materiais 
positivados na constituição, bem como, a concretização dos princípios e direitos fundamentais sociais, 
na ideia de suprir brechas históricas. O Brasil inaugura uma constituição que traz a possibilidade 
de concretização dos direitos e princípios fundamentais; o atual modelo constitucional se traduz na 
efetivação da igualdade material assumindo, aqui, um caráter de suporte da Lei Fundamental, baseada 
no texto da norma e expressa nos conteúdos materiais de vida e em um projeto de superação da 
realidade alcançável com a integração das novas necessidades e a resolução dos conflitos alinhados 
com os princípios e critérios de compensação constitucionais187.

O mecanismo para a prática dos valores constitucionais é o acesso à Justiça Constitucional 
por meio do controle difuso e do concentrado, além das ações (ou remédios) constitucionais, do 
mandado de injunção, do mandado de segurança, a ação popular, a arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, dentre outros. Sendo importante que no caso brasileiro se faça uma análise das 
probabilidades que os intérpretes têm para a construção de um discurso (crítico) que aponte para a 
superação da crise paradigmática e a implementação dos valores constitucionais188, pois a questão 
social brasileira é acompanhada por um longo histórico de desigualdades sociais, não sendo simples 
a efetividade de tais direitos.

Por isso, pode-se dizer que, infelizmente, no Brasil, essa concretização da constituição vem se 
mostrando frágil, pois na realidade brasileira, mesmo que utilizando os métodos da nova hermenêutica, 
ainda não consegue concretizar os direitos mínimos individuais, uma vez que o Estado não conseguiu 
concretizar o Estado Social do texto da constituição189, já que nossa Lei fundamental de 1988 

185 J. Hebermas apud Lenio Streck, op.cit., p. 283.

186 O relevante papel da garantia e efectividade dos direitos fundamentais desempenhado pela justiça constitucional, 
maxime pelos tribunais constitucionais, manifesta-se na afirmação e consolidação dos direitos e liberdades dos 
cidadãos e, bem assim, no aprofundamento do seu conteúdo e alcance, dos quais se vão extraindo desenvolvimentos 
e implicações cada vez mais exigentes. (...) vem a doutrina germânica falando de um “refinamento” (Verfeinerung) 
dos direitos constitucionais e do estatuto jurídico-constitucional da pessoa e do cidadão exercido pelo Tribunal 
Constitucional. A mesma ideia é realçada pela doutrina espanhola, que fala de uma “redefinição contínua” do 
conteúdo dos direitos fundamentais operada pelo Tribunal Constitucional, no “efeito educativo da jurisprudência 
constitucional”, em matéria de direitos fundamentais, e nas “declarações constitucionais sobre direitos 
fundamentais”, proferidas pelo Tribunal Constitucional. Iguais caminhos são trilhados pela doutrina portuguesa, 
que vem sublinhando a “vinculação dos tribunais pelos direitos fundamentais através da medição do Tribunal 
Constitucional”, a “concretização dos direitos fundamentais através do Tribunal Constitucional” e a legitimação 
deste Tribunal como “guardião dos direitos fundamentais”, tanto dos direitos, liberdades e garantias, como dos 
direitos econômicos, sociais e culturais. (Fernando Alves Correia. A concretização dos direitos sociais pelo 
Tribunal Constitucional, in Sep. da Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ano 7, 2010, pp. 34 
e 36).

187 M. A. Garcia Herrera, apud Lenio Streck, op. cit., 2003 p. 284.

188 Idem, ibidem.

189 Idem, op. cit., 283.
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formalmente cobra uma inclusão social, colocando como um dos objetivos da democracia brasileira 
a erradicação da miséria e a desigualdade social. Em decorrência disso é exigida do Poder Judiciário 
uma participação mais ativa190 para concretizar direitos sociais e essenciais como saúde e educação. 

Já sobre a concretização da Constituição exercida pelo Tribunal Constitucional português, 
que vem sendo desenvolvida através dos princípios e direitos, podemos explicitar alguns dos meios 
de concretização de direitos constitucionais sociais, quais são: Direito ou Garantia a um mínimo de 
subsistência condigna; Princípio da Proibição do Retrocesso Social, Princípio da Proteção da Confiança 
e Princípio da Igualdade191.

5. conclusão

Os novos pensamentos de Interpretação Constitucional trazem consigo a esperança de superação 
dos modelos vividos com o insucesso dos pensamentos jusnaturalista e juspositivista, dando espaço 
para o pós-positivismo com ideias do reconhecimento da força normativa à constituição e elaboração 
de novas categorias de interpretação.

O pensamento da nova Hermenêutica Constitucional é paradigmático no sentido de implicar uma 
valorização do poder judiciário para, através do exercício criativo do intérprete, atender as promessas 
da constituição, concretizando os princípios e direitos fundamentais, sociais e econômicos. 

A hermenêutica constitucional é caracterizada pelo seu papel de protetora de direitos essenciais 
e estruturas fundamentais, sendo imprescindível, pois concebe o espaço de garantias fundamentais 
e, sobretudo, a estruturação das sociedades. No Estado Democrático de Direito, a hermenêutica 
constitucional dá vida à Constituição, onde os direitos fundamentais se renovam diariamente e a 
democracia ganha o tom dinâmico da realidade, assim, os textos das constituições vão sobrevivendo 
à ação do tempo.

Em Portugal, percebe-se que o tribunal constitucional desempenha o papel de órgão concretizador 
da constituição, nos limites para garantir os princípios como da dignidade da pessoa humana, igualdade, 
dentre outros. Diferentemente da experiência brasileira, em que essa concretização pelo supremo 
tribunal constitucional vem, na maioria das vezes, para garantir os serviços básicos públicos. 
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o princÍpio da separação dos poderes e a vinculação e não 
vinculação do leGislativo nas decisÕes de inconstitucionalidade 
em controle abstrato; um estudo do direito brasil e portuGal192

THE PRINCIPLE OF THE SEPARATION OF POWERS AND THE BINDING OR 
NOT-BINDING OF THE LEGISLATIVE TO THE DECISIONS OF UNCONSTITUTIONALITY 

IN ABSTRACT CONTROL. A REVIEW OF THE LAW IN BRAZIL AND PORTUGAL.
camiLa caRdozo fontineLe193

resumo:

O estudo busca analisar a problemática da vinculação (ou não vinculação) do poder legislativo às 
declarações de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato pelos Tribunais Constitucionais 
no Brasil e em Portugal. A pergunta fundamental deste artigo, então, é: “O poder legislativo pode 
reeditar uma lei idêntica em forma e substância à outra anteriormente declarada inconstitucional 
pelo Tribunal Constitucional?”. Para responder tal questionamento é necessário primeiro repassar a 
doutrina clássica acerca do Princípio da Separação dos Poderes, bem como analisar a figura do controle 
de constitucionalidade abstrato e alguns de seus efeitos – notadamente, o efeito vinculante das suas 
decisões. Além disso, de forma mais focada, traz-se ainda os argumentos doutrinários contrários e 
favoráveis à vinculação do poder legislativo às declarações de inconstitucionalidade do Tribunal 
Constitucional. Por fim, traça-se um paralelo entre as soluções adotadas no Brasil e em Portugal. 

palavras-chave:

Poder Legislativo. Vinculação. Controle de Constitucionalidade. Separação de Poderes.

abstract:

This study aims to analyze the issue of legislature binding (or not) to the declaration of unconstitutionality 
that takes place in abstract constitutional control by the courts in Brazil and Portugal. The fundamental 
question of this article, then, is: “The legislature can reedit a law similar in form and substance to 
a previously one which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court?”. In order 
to answer this question, one must first review the classical doctrine on the Principle of Separation 
of Powers, as well as analyze the figure of the abstract constitutional control and some of its effects 
- notably, the binding effect of its decisions. In addition, and in a more focused perspective, it is 
mentioned the arguments in favor and against the binding of the legislature to the declarations of 
unconstitutionality by the Constitutional Court. Finally, it is drawn a parallel between the solutions 
adopted in Brazil and Portugal.

Keywords:

Legislature. Binding. Constitutional Control. Separation of Powers.

192 Artigo apresentado como avaliação final da disciplina de Direito Constitucional I, ministrada pelo professor 
Dr. Fernando Alves Correia, (Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), no curso 
de Mestrado Científico da FDUC.

193 Mestranda em Ciências Jurídico-Políticas, menção em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra.   
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1. introdução 

O presente trabalho se deu a partir do entendimento e evolução do Princípio da Separação dos 
Poderes à luz da inconstitucionalidade das leis como instrumento de controle do Poder Legislativo 
pelo Judiciário no Direito português e brasileiro.

Desse modo, foi necessário traçar um paralelo entre o Princípio da Separação dos Poderes e o 
controle de constitucionalidade, pois aqui há dois importantes fundamentos em balanças distintas, de 
um lado um órgão legitimado pelo povo para inovar no ordenamento jurídico e assim fazer valer os 
anseios de uma maioria, do outro a interpretação feita por um Tribunal Constitucional declarando a 
inconstitucionalidade de normas.

Assim, na primeira etapa do trabalho tratamos historicamente do princípio em questão e onde 
ele está inserido no Direito contemporâneo de Portugal e Brasil. 

Posteriormente, trazemos os conceitos de controle de constitucionalidade das leis, fazendo 
a análise do estudo do Direito comparado entre Brasil e Portugal quanto ao controle abstrato 
de constitucionalidade, sendo nesse momento, então, que o efeito vinculante da declaração de 
inconstitucionalidade é estudado.

No escopo do artigo está um diálogo entre a vinculação do poder legislativo às decisões de 
declaração de inconstitucionalidade em Portugal e a não vinculação dessas declarações no Brasil, com 
análises de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.   

2. o princÍpio da separação dos poderes e sua influÊncia nas constituiçÕes 

Primeiramente, faz-se mister tratar da origem histórica do princípio da separação dos poderes 
e sua influência nos ordenamentos estudados, pois o controle de constitucionalidade é uma espécie de 
interferência no princípio da separação dos poderes, vendo sob uma acepção engessada e ultrapassada 
do conceito de “poder”. 

2.1. oriGem histÓrica 

Em razão de sua importância, o tema em voga já foi tratado e discutido por muitos pensadores 
ao longo da história, dando-se ênfase a Aristóteles, Locke e Montesquieu. Todos esses grandes 
filósofos dispuseram sobre o princípio da separação dos poderes de acordo com o momento 
histórico-social-cultural em que viviam, havendo, porém, grande divergência a respeito do surgimento 
da organização de poderes.

Inicialmente, durante a antiguidade grega, surge o pensamento de Aristóteles que, em seu livro 
A Política, fez uma delineação da separação de poderes. Aristóteles foi o responsável por inovar ao 
trazer a divisão tripartite de poderes, onde haveria subdivisão das funções em deliberativa, executiva 
e judicial, sendo exercidas pela mesma pessoa, o soberano. Tendo vivido em uma época em que 
a centralização política dominava, torna-se compreensível o pensamento de Aristóteles quanto à 
concentração das funções nas mãos de um ser único. Tendo, então, a contribuição de Aristóteles se 
limitado à divisão das atividades estatais em três, mas não na limitação de seus poderes. Por esse 
motivo, alguns doutrinadores, como Paulo Bonavides194, entendem que esse pensamento surgiu de fato, 

194  BONAVIDES, Paulo. Ciência Política, 2000, p. 171.
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no século XVIII, sendo Aristóteles um mero precursor, posto ter tratado dos três poderes concentrados 
em uma única figura.

O pensador inglês John Locke, em sua obra O Segundo Tratado sobre o Governo Civil (1690) 
também retratou sobre a tripartição dos poderes, porém de forma equilibrada. Para o pensador, a divisão 
das funções seria feita da seguinte forma: Legislativa, Executiva e Federativa. De pronto, importante 
ressaltar, que para o estudioso, a maior ênfase e poder seriam concebidos ao Poder Legislativo.

Locke pregava a subordinação ao Poder Legislativo em relação ao fato de ser o mesmo 
responsável por definir o modo de vida das pessoas. Porém, também impôs limitações ao exercício de 
seus membros por esse poder, devendo as leis sempre serem criadas em prol do bem da população,  
de forma equiparada para todos e a propriedade só seria alvo de intervenção se houvesse consentimento 
do proprietário.

Porém, o modelo tripartite de intervenção dos poderes teve seu apogeu e encontrou seu nome 
máximo, definição e organização através do francês Montesquieu que consagrou esse princípio por 
meio do seu livro O Espírito das Leis (1748). 

Em razão do momento histórico que era vivenciado, tal teoria surgiu em consequência 
ao absolutismo francês e à opressão e abusos gerados em séculos de sua existência, resultado da 
concentração de todos os poderes estatais nas mãos de uma única pessoa. Trazendo, então, uma 
conceituação responsável por democratizar o poder e proteger os interesses do povo contra a tirania 
dos mandos e desmandos de um soberano, o qual governava de forma irrestrita e absoluta.

Para o pensador francês, as atividades do Estado deveriam ser subdivididas em três esferas, 
sendo cada uma delas pertencentes a um órgão. Estatuíram-se, então, os poderes legislativo, executivo 
e judiciário. Esses poderes seriam autônomos e independentes entre si, não se submetendo uns aos 
outros, e seus diferentes órgãos exerceriam somente as funções típicas (intrínsecas à sua natureza), não 
exacerbando os papéis que lhe fossem próprios, evitando, pois, a existência de um poder ilimitado, mas 
também implicando em um controle automático e mútuo, de forma a evitar que um poder absorvesse 
o outro.

Segundo essa corrente195, o legislativo se caracterizaria por ter um caráter dúplice (câmara alta 
– fariam parte os representantes do povo e câmara baixa – formada pelos nobres) sendo o responsável 
pela elaboração, aperfeiçoamento e revogação das leis. O Executivo seria exercido por um magistrado 
ou príncipe que ficaria incumbido de diversas funções, como as ligadas à paz e à guerra do Estado.  
Por fim, o Judiciário, responsável por julgar, traria a concretude das leis no que tange à análise dos 
casos concretos e à mera aplicação das normas elaboradas pelo legislativo.

Prosseguindo à ideia de tripartição dos poderes, a Constituição Federal americana de 1787 
estabeleceu, embora não utilizando o termo “separação de poderes” diretamente, uma divisão de 
funções com base no modelo tripartite.

Em 1789, esse princípio foi consolidado através da sua inclusão no artigo 16196 da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, carta francesa resultante da Revolução Francesa.
195 BONAVIDES, Paulo, Ciência Política, 2000, p. 175.

196 Art. 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes 
não tem Constituição.
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2.1.1. o equÍvoco na utilização do termo

Com o advento do princípio da supremacia da Constituição, no fim do século XIX, foram 
equiparados os poderes, e a utilização do termo “princípio da separação dos poderes”. Apesar dessa 
denominação já consagrada e empregada amplamente até os dias atuais, é possível encontrar muitas 
críticas no que concerne à utilização da denominação “separação, divisão ou tripartição de poderes”, 
tendo como embasamento a ideia de que o poder do Estado é uno e indivisível. 

Ocorre que o poder político comporta distintas funções que se manifestam através dos órgãos 
incumbidos de suas competências, ou seja, não existe a possibilidade do poder ser tripartido. De fato, 
essa expressão é utilizada na atualidade sem muita rigidez técnica, tendo sido adotada, inclusive, na 
Constituição brasileira no seu artigo 2º, bem como, na Constituição portuguesa nos seus artigos 2º e 
111, nº 1.197

Na verdade, é uma separação de funções do Estado, onde cada órgão exerce suas tarefas estatais 
típicas e atípicas198 nos limites do que foi constitucionalmente estabelecido, conforme já elucidado. 
Essa “nova” denominação foi adotada pelo constitucionalismo clássico em contraponto à doutrina 
liberal clássica que adotava a designação da divisão de poderes.

2.1.2. sistema de freios e contrapesos

A maioria dos Estados democráticos modernos ocidentais adotou esse princípio da tripartição 
dos poderes, porém de forma mais branda do que a exposta no pensamento de Montesquieu, não 
configurando aquela rigidez de outrora, ou seja, não impondo tamanho rigor no que concerne à realização 
somente das funções típicas (predominantes) pelos órgãos, mas também efetivando de modo acessório 
os papéis atípicos (próprios de outros órgãos). Através dessa divisão de tarefas, permitiu-se, então, 
uma maior inter-relação entre os poderes descritos, gerando um controle mútuo entre os órgãos e uma 
colaboração entre os mesmos. Evitando-se a independência exacerbada e autoritária dos órgãos. 

Assim, explicita-se a teoria dos freios e contrapesos (checks and balances), amplamente adotada 
pelos ordenamentos atuais, onde, além de suas principais funções, os três poderes se regulam e mantém 
o controle uns sobre os outros, a fim de evitar abusos. 
197 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

CRFB/88
 Artigo 2º. A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo 

de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades 
fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia econômica, social 
e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.

 Artigo 111. nº 1 Os órgãos de soberania devem observar a separação e a interdependência estabelecidas na 
Constituição.CRFP/76

198 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 1992, p. 110-111. Se ao Legislativo cabe a edição 
de normas gerais e impessoais, estabelece-se um processo para sua formação em que o Executivo tem participação 
importante, quer pela iniciativa das leis, quer pela sanção e pelo veto. Mas a iniciativa legislativa do Executivo 
é contrabalançada pela possibilidade que o Congresso tem de modificar-lhe o projeto por via de emendas e até 
rejeitá-lo. Por outro lado, o Presidente da República tem o poder de veto, que pode exercer em relação a projetos de 
iniciativa dos congressistas como em relação às emendas aprovadas a projetos de sua iniciativa. Em compensação, 
o Congresso, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá rejeitar o veto e, pelo Presidente do Senado, 
promulgar a lei, se o Presidente da República não o fizer no prazo previsto (art. 66). Se o Presidente da República 
não pode interferir nos trabalhos legislativos, para obter aprovação rápida de seus projetos, é-lhe, porém, facultado 
marcar prazo para sua apreciação, nos termos dos parágrafos do art. 64. Se os Tribunais não podem influir no 
Legislativo, são autorizados a declarar a inconstitucionalidade das leis, não as aplicando neste caso. O Presidente 
da República não interfere na função jurisdicional, em compensação os ministros dos tribunais superiores são por 
ele nomeados, sob controle do Senado Federal, a que cabe aprovar o nome escolhido (art. 52, III, a). 
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Essas funções mistas e que trazem a interpenetração de um poder em outro, devem-se à expansão 
das atividades pelo atual Estado contemporâneo, que busca o equilíbrio necessário à promoção do 
bem-estar da coletividade, diferindo completamente do contexto histórico onde a tripartição dos 
poderes foi criada. 

À época, as revoluções burguesas e a busca da burguesia por seus direitos, trouxe maior adesão 
à doutrina do liberalismo, em que se dava ênfase às liberdades individuais, afora, os anseios e temores 
iminentes do retorno do Estado ao absolutismo. Portanto, busca-se, hoje, um equilíbrio que visa evitar 
os arbítrios dantes cometidos.

Com base na evolução histórica do princípio da separação do poderes, e a mutação na 
interpretação sofrida pela expressão, na qual atualmente os poderes são harmônicos entre si e interferem 
uns nos outros. É sobre essa perspectiva que iniciaremos o estudo do controle de constitucionalidade 
feito pelo Poder Judiciário, e o efeito vinculante das decisões, uma vez que ele é o responsável por 
conferir maior eficácia às declarações de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional.

3. controle abstrato de constitucionalidade

O Controle de Constitucionalidade, como sabido, é responsável pela análise das normas 
jurídicas que estejam em desacordo com a Constituição de um país que, em razão de sua supremacia e 
superioridade hierárquica no ordenamento jurídico pátrio, é tida como parâmetro para essa fiscalização. 
Esse controle possui várias subdivisões, porém o que aqui será discutido é a divisão quanto à sua forma.

De início, é importante destacar que, atualmente, o controle de constitucionalidade que Brasil 
e Portugal adotam, possui um sistema de natureza mista, em que tanto a fiscalização difusa (modelo 
americano), quanto a fiscalização concentrada (modelo austríaco) tem sua parcela de participação na 
realização da fiscalização da constitucionalidade das normas. Sendo o controle difuso caracterizado 
pela competência da análise ser atribuída a diversos órgãos do poder judiciário, trazendo a afirmação de 
que todos os tribunais, sem exceção, são órgãos da justiça constitucional199, tendo como característica 
ser predominantemente subjetiva (caso concreto) e incidental200 (a inconstitucionalidade não é o 
alvo principal da ação, apenas fundamento para o real pedido). Já o sistema concentrado, quando a 
competência para julgar a inconstitucionalidade é exclusiva de um único órgão do poder judiciário.

No que diz respeito à sua forma, o controle de constitucionalidade é subdividido em dois: controle 
concreto e abstrato. O controle concreto se caracteriza pela análise de um caso concreto e específico, 
envolvendo também, direitos subjetivos. Enquanto o controle abstrato versa sobre uma análise da lei 
em tese, observando-se que a apreciação se restringe às normas (abstratamente consideradas) em face 
da Constituição, ou seja, caracteriza-se por ter lugar independentemente da aplicação de uma norma 
jurídica a um caso201; trata-se, ainda, de um processo que visa a defesa da Constituição e do princípio 
da constitucionalidade através da eliminação de atos normativos contrários à Constituição.202

199 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 917.

200 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 2013, p. 62.

201 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 50.

202 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 900.
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Frisa-se então, que o controle abstrato possui uma relação direta com o sistema concentrado, 
isto é, é exercido exclusivamente pelo Tribunal Constitucional, em razão do mesmo ser o responsável 
pela análise da inconstitucionalidade das normas. Também se relaciona, com o controle que se dá por 
via principal, em que as questões de inconstitucionalidade suscitadas fazem parte do pedido da ação, 
ou seja, o objetivo da ação é que seja declarada a inconstitucionalidade da norma, a qual será decidida 
no dispositivo da decisão, fazendo, então, força de coisa julgada.

3.1. controle abstrato em portuGal

Em Portugal, o controle abstrato pode ser feito em dois momentos: antes da entrada em vigor 
das normas jurídicas (controle preventivo) ou após, quando os diplomas já passaram a ser válidos 
(controle sucessivo). 

O controle abstrato preventivo, segundo a Constituição portuguesa de 1976, está disposto 
nos artigos 278 e 279203, que tratam, respectivamente, como se dá a fiscalização preventiva da 
constitucionalidade e dos efeitos da sua decisão. Sendo, pois, a decisão do Plenário do Tribunal 
Constitucional (órgão competente) não caracterizada pela anulação das normas, mas sim pela proposta 
de veto ou abertura do processo legislativo.204Esse controle tem por objetivo prevenir a formação de 
atos inconstitucionais e a sua entrada em vigor no ordenamento.205

O controle abstrato sucessivo (direto, por via principal ou por via de ação)206 encontrará 
respaldo no artigo 281 da Carta Magna. Esse controle se caracterizará pelo comparativo e análise da 

203 Artigo 278: 1. O Presidente da República pode requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da 
constitucionalidade de qualquer norma constante de tratado internacional que lhe tenha sido submetido para 
ratificação, de decreto que lhe tenha sido enviado para promulgação como lei ou como decreto-lei ou de acordo 
internacional cujo decreto de aprovação lhe tenha sido remetido para assinatura.2. Os Representantes da República 
podem igualmente requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer 
norma constante de decreto legislativo regional que lhes tenha sido enviado para assinatura. 3. A apreciação 
preventiva da constitucionalidade deve ser requerida no prazo de oito dias a contar da data da recepção do diploma. 
4. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer norma 
constante de decreto que tenha sido enviado ao Presidente da República para promulgação como lei orgânica, além 
deste, o Primeiro-Ministro ou um quinto dos Deputados à Assembleia da República em efectividade de funções.5. 
O Presidente da Assembleia da República, na data em que enviar ao Presidente da República decreto que deva 
ser promulgado como lei orgânica, dará disso conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos parlamentares da 
Assembleia da República.6. A apreciação preventiva da constitucionalidade prevista no n.º 4 deve ser requerida no 
prazo de oito dias a contar da data prevista no número anterior.7. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o Presidente 
da República não pode promulgar os decretos a que se refere o n.º 4 sem que decorram oito dias após a respectiva 
recepção ou antes de o Tribunal Constitucional sobre eles se ter pronunciado, quando a intervenção deste tiver sido 
requerida. 8. O Tribunal Constitucional deve pronunciar-se no prazo de vinte e cinco dias, o qual, no caso do n.º 1, 
pode ser encurtado pelo Presidente da República, por motivo de urgência. Artigo 279: 1. Se o Tribunal Constitucional 
se pronunciar pela inconstitucionalidade de norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá 
o diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo Representante da República, conforme os casos, e 
devolvido ao órgão que o tiver aprovado. 2. No caso previsto no n.º 1, o decreto não poderá ser promulgado ou 
assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitucional ou, quando for caso 
disso, o confirme por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos 
Deputados em efectividade de funções. 3. Se o diploma vier a ser reformulado, poderá o Presidente da República 
ou o Representante da República, conforme os casos, requerer a apreciação preventiva da constitucionalidade 
de qualquer das suas normas. 4. Se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade de norma 
constante de tratado, este só poderá ser ratificado se a Assembleia da República o vier a aprovar por maioria de 
dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de 
funções.

204 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 918.

205 MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional, 2006, p. 184.

206 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 91
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consonância de uma norma vigente, possivelmente eivada de inconstitucionalidade, à Constituição 
como parâmetro de controle. A competência para conhecer dessa ação e julgá-la caberá ao Plenário 
do Tribunal Constitucional (art. 281, nº1-a da Lei Fundamental).

Vale ressaltar que, conforme o artigo 278, nºs 1 e 2, supracitados, a fiscalização preventiva 
será somente de inconstitucionalidade e será direcionada a todos os diplomas com valor legislativo ou 
equiparado (tratados e acordos internacionais, leis, decretos-leis e decretos-legislativos regionais)207. 
Enquanto a fiscalização abstrata sucessiva é de inconstitucionalidade (por violação direta de uma 
norma da Constituição) e de ilegalidade (por violação de uma lei de valor reforçado)208, abrangendo 
quaisquer normas (art. 281, nº 1-a).

É passível entendimento que o termo utilizado “quaisquer normas” se estende a todos os atos 
normativos, abrangendo as normas, constem elas de atos legislativos (jurisdição constitucional) ou de 
atos regulamentares (atos normativos não legislativos), desde que esteja em causa, de forma autônoma 
e principal uma questão de inconstitucionalidade.209

É importante ressaltar que o Tribunal Constitucional não atuará ex officio nas ações de controle 
abstrato, ou seja, para que aja de fato, existe a necessidade de provocação pelos legitimados ativos 
do processo, só atuando a requerimento dos mesmos e adstrito ao que foi postulado nos “pedidos”.

Quanto à legitimidade para propositura, tem-se os legitimados ativos do controle preventivo, 
os quais demonstrados no artigo 278, quais sejam: Presidente da República (quanto aos tratados 
internacionais que lhe sejam enviados para ratificação, aos decretos que lhe sejam remetidos para 
promulgação como lei ou decreto-lei e aos acordos internacionais cujo decreto lhe seja enviado para 
assinatura); aos Ministros da República das regiões autônomas (quanto aos decretos legislativos 
regionais e aos decretos regulamentares de leis gerais da República) e ao Primeiro-Ministro e a 
um quinto dos deputados à Assembleia da República em efetividade de funções, tratando-se de leis 
orgânicas.210

Já no controle abstrato de caráter sucessivo, os legitimados para a propositura da ação que 
pede a inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato normativo são apenas determinados entes, os quais 
estão alocados no artigo 281, nº 2, quais sejam: Presidente da República, Presidente da Assembleia da 
República, Primeiro-Ministro, Provedor de Justiça, Procurador Geral da República e 1/10 dos deputados 
à Assembleia da República, Ministros da República, assembleias legislativas regionais, presidentes 
das assembleias legislativas das regiões autônomas, presidentes dos governos regionais, 1/10 dos 
deputados à respectiva assembleia regional. São estes os órgãos constitucionalmente legitimados.211

Também não haverá prazo para que haja abertura do processo de controle, independentemente 
da data em que a norma passou a ser válida, salvo na fiscalização preventiva que possuirá um prazo 
de oito dias sucessivos, a contar da data de recepção do diploma pelo Presidente da República ou pelo 
Ministro da República. 

207 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 92.

208 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 2013, p. 221.

209 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 1006.

210 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 92.

211 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 902.
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3.1.1. os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em portuGal.

O Tribunal Constitucional ao declarar a inconstitucionalidade das normas no sistema de controle 
abstrato traz diversos efeitos. 

Primeiramente na fiscalização preventiva, se o Tribunal se pronunciar pela inconstitucionalidade, 
será necessário o veto do Presidente ou Ministro da República. Não poderá a norma ser promulgada 
ou assinada sem que o órgão que a tiver aprovado expurgue àquela tida por inconstitucional, ou seja, 
promovendo a alteração do conteúdo ou sentido do diploma. Mesmo aprovada, nada impedirá que 
posteriormente haja uma declaração ou julgamento de inconstitucionalidade, em sede de fiscalização 
sucessiva.212

 Ainda sobre o tema, é necessário tratar da possibilidade do Parlamento ultrapassar a pronúncia 
de inconstitucionalidade, através da votação da maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde 
que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções (art. 279, nº 2, da CRP).213 
Assim, na fiscalização preventiva o efeito da pronúncia pela inconstitucionalidade é, em caso de 
ausência de expurgo do vício ou de confirmação, a preclusão da existência jurídica do ato.214

Quanto à declaração de inconstitucionalidade em fiscalização abstrata sucessiva, é importante 
tratar de alguns dos seus efeitos. Inicialmente, deve-se abordar que essa declaração possui força 
de caso julgado material, sendo válida para todos. E expor que o objetivo da decisão que declara 
a inconstitucionalidade é anular e erradicar as normas inconstitucionais do ordenamento jurídico 
português. 

Antes de adentrar na vinculatividade das decisões, é relevante tratar da eficácia temporal 
atinente ao tema. A regra geral é que o efeito da declaração de inconstitucionalidade com eficácia 
anulatória seja ex tunc (retroativo), ou seja, a produção de efeitos dessa declaração retroage à data em 
que a norma entrou em vigor, exceto em situações em que o caso já foi julgado. Esse efeito temporal 
está posto no art. 282, nºs 1 e 2, da CRP. Porém, também existe a possibilidade da aplicação do efeito 
ex nunc (passa a produzir efeitos a partir do momento da publicação da decisão), podendo o Tribunal 
Constitucional autorizar ou conferir esse efeito fundamentadamente, de acordo com o art. 282, nº 4 
da Carta Magna portuguesa, em casos de segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público 
de excepcional relevo. 

O efeito repristinatório também é encontrado no âmbito da declaração de inconstitucionalidade. 
Nos casos em que o efeito da declaração for erga omnes, a norma antes revogada ou invalidada poderá 
voltar a entrar em vigor, porém é discricionário ao Tribunal Constitucional poder excluir esse efeito 
em algumas situações. 

Algumas questões, ainda, devem ser expostas. Em caso de ser pronunciada a inconstitucionalidade, 
se houver algum processo pendente em Tribunal (fiscalização concreta), não mais se aplicará a norma 
objeto da inconstitucionalidade e nem a mesma poderá ser invocada por particulares.215

212 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 116.

213 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 92.

214 MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional, 2006, p. 186.

215 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 2013, p. 74.
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Importantíssimo sobre as consequências dessa declaração, abordar a força obrigatória geral, que 
está disposta nos arts. 282, nº 1 da Constituição portuguesa e 66 da Lei do Tribunal Constitucional. 
Segundo Canotilho216, essa força obrigatória recorreria às ideias de vinculação geral e força de lei. 

A vinculação geral corresponde à decisão de inconstitucionalidade em si, não aos fundamentos 
utilizados para alcançá-la. Essa vinculação abrange todos os órgãos da justiça constitucional (incluso 
o Tribunal Constitucional), os tribunais em geral e os órgãos administrativos. Já a força de lei diz 
respeito ao fato de que as sentenças possuem valor normativo semelhantes às leis, ou seja, vale para 
todas as pessoas (físicas ou coletivas) que sejam afetadas em seus direitos e deveres pela norma 
declarada inconstitucional. Os reflexos dessa característica seriam: a vinculação do legislativo, do 
próprio Tribunal Constitucional e de todos os tribunais.

Atente-se para o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato 
possui reflexos, também, no poder legislativo, vinculando-o à decisão do Tribunal Constitucional.

3.2. controle abstrato no brasil

O controle abstrato possui origem no Brasil na Emenda Constitucional nº 16 de 1965.  
Esse controle é exercido com exclusividade pelo Supremo Tribunal Federal.  Além das características 
gerais já citadas anteriormente, é preciso explanar que esse controle, bem como o português, poderá 
ser feito em dois momentos: antes da promulgação do ato normativo (controle preventivo) e após o 
aperfeiçoamento do processo legislativo (controle repressivo ou sucessivo).

O controle preventivo poderá ser exercido pelos poderes legislativo, executivo, judiciário e 
pelo povo. 

Esse controle se realiza por intermédio do poder legislativo através das Comissões de Constituição 
e Justiça (CCJ); Plenário da casa legislativa e por rejeição do veto do Presidente da República  
(art. 66, §4º, da CR). Através do poder executivo, por meio do veto jurídico (art. 66, §1º, da CRFB).  
E pelo poder judiciário, no caso de mandado de segurança repressivo impetrado por parlamentar, 
para impedir a tramitação de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) ofensiva às cláusulas pétreas.  
Por fim, pelo povo, através de plebiscito (art. 49, XV, CRFB).

Por fim, importa relatar que, diferentemente do controle a priori efetivado em Portugal, no 
Brasil não existe uma fiscalização prévia realizada pelo Tribunal Constitucional brasileiro, o Supremo 
Tribunal Federal.

O controle repressivo também será exercido pelos poderes (legislativo e judiciário), além do 
povo e pelo Tribunal de Contas. 

O poder legislativo poderá exercer esse controle de diversas maneiras. Inicialmente, pela rejeição 
de medida provisória inconstitucional; sustando os dispositivos de decretos que regulamentam leis, 
se ultrapassarem as previsões legais para regulamentar; também tem-se aceitado217 que seria forma de 
controle repressivo, a aprovação de Emenda Constitucional que supere interpretação fixada pelo STF.

216 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 1009.

217 Barroso, Luís, apud Padilha Rodrigo. Direito Constitucional, 2013, p. 130.
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O controle realizado pelo povo será através do referendo; do Tribunal de Contas, quando o mesmo 
afastar a aplicação de normas que entender inconstitucionais durante o exercício de suas atividades no 
caso concreto. E, por fim, o poder judiciário através das ações de controle abstrato.

Cabe, então, explicar sobre as cinco ações de controle de constitucionalidade abstrato: Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI); Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC); Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF); Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO) e a Representação de inconstitucionalidade. Como o mote desse trabalho é a declaração de 
inconstitucionalidade, essa será o foco da presente escrita.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade está prevista nos artigos 102, I, a e p, §2º e 103, caput, 
§§ 1º e 3º da Constituição brasileira. Essa ação está regulamentada pelos artigos 1º ao 12 e 22 a 28 da 
Lei 9.868/1999 e pelos artigos 169 a 175 do Regimento Interno do STF.

A ADI é a ação de controle abstrato que busca a declaração da inconstitucionalidade de lei 
(espécies normativas do art. 59 da CRFB: emendas à Constituição; leis complementares; leis ordinárias; 
leis delegadas; medidas provisórias; decretos legislativos; resoluções) ou ato normativo federal, estadual 
e distrital (no exercício de competência legislativa estadual).

Quanto aos legitimados dessa ação de controle abstrato. Os legitimados ativos são aqueles 
expressos no art. 103 da CF: Presidente da República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos 
Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador 
de Estado ou do Distrito Federal; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical 
ou entidade de classe de âmbito nacional. Já os legitimados passivos são os órgãos responsáveis pela 
edição da lei ou do ato normativo questionado.218

No que concerne a essa ação de declaração de inconstitucionalidade, cabe trazer informações 
como: se proposta a ação, não será admitida desistência (art. 5º da Lei 9868/1999); não existe prazo 
para a proposição dessa ação, já que inconstitucionalidade não convalesce; o STF está vinculado ao 
que está disposto no pedido, não podendo declarar inconstitucionalidade além.

Seus efeitos serão erga omnes e vinculante, atingindo os órgãos do poder judiciário e a 
administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Quanto aos efeitos temporais, 
serão ex tunc (retroativo) e repristinatório (torna-se aplicável a legislação anterior). Ou seja, basicamente 
os mesmos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em Portugal.

No que diz respeito às demais ações: a ADC (art. 102, I, a da CRB e art. 13 e ss da Lei 9.868/1999) 
busca confirmar a constitucionalidade de uma norma federal; a ADO (arts. 12-A ao 12-H) pretende 
cientificar o poder competente para a adoção das providências necessárias para suprir a mora legislativa 
na regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada, provocando a impossibilidade do 
exercício de direitos constitucionalmente postos;  a ADPF (art. 102, §1º da CRFB e Lei 9882/1999) 
visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, bem como resolver controvérsia, tendo como objeto 
norma federal, estadual, distrital, municipal editada antes e após a CRB de 1988, e ainda contra ato 
do poder público. Cabe frisar que essas três ações possuem os mesmos legitimados ativos do art. 103 
da Carta Magna brasileira.
218 PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional, 2013, p. 151.
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Quanto à citada Representação de inconstitucionalidade, vale, de pronto, informar que é uma 
ação de competência dos Tribunais de Justiça (estaduais), em que haverá uma análise de lei ou ato 
normativo estadual e municipal que contrarie a Constituição do Estado-membro.

4. a vinculação das decisÕes e o poder leGislativo

As decisões de declaração de inconstitucionalidade, como analisado, possuem várias repercussões 
em diversos âmbitos. A seguir, será analisado como se dá a vinculação e não vinculação das decisões 
do Tribunal Constitucional e do STF, respectivamente, ao poder legislativo.

4.1. vinculação do leGislativo em portuGal

Como anteriormente tratado, a fiscalização abstrata ocorrerá em dois momentos, de forma 
preventiva e sucessiva. Na fiscalização a priori, o Tribunal Constitucional exercerá o controle de 
constitucionalidade sobre as normas emanadas pelo poder legislativo, funcionando como inibidor 
legislativo ao prevenir a entrada em vigor de normas inconstitucionais. Ao atuar na fiscalização sucessiva 
declarando a inconstitucionalidade de uma norma vigente, o Tribunal Constitucional funcionará como 
um legislador negativo. A função do controle de constitucionalidade das leis, nessas modalidades 
expostas, não pode deixar de implicar o reconhecimento a este órgão jurisdicional de um lugar de 
destaque perante o poder legislativo.219

Diante do que foi analisado, entende-se que a declaração de inconstitucionalidade com força 
obrigatória geral, suscita a vinculação do legislador à decisão proferida pelo Tribunal Constitucional. 
Acarretando, então, na anulação da norma e na proibição do legislador de reproduzir ou reeditar, 
nos mesmos termos, em atos legislativos futuros, a norma declarada inconstitucional, a não ser 
que razões particularmente poderosas relacionadas com a alteração das circunstâncias fáticas e 
jurídicas imponham novas soluções jurídico-legais220. A norma não poderá ser reproduzida com 
conteúdo exatamente igual, a não ser que a inconstitucionalidade seja baseada em um vício de forma 
ou competência, caso em que uma nova norma poderá ser produzida se não reincidir no mesmo vício.

Também é vedado ao legislador neutralizar ou contrariar a declaração de inconstitucionalidade 
(ou ilegalidade), através da convalidação retroativa, por ato legislativo, de atos administrativos 
praticados com base numa norma declarada inconstitucional sem restrição de efeitos.221

O que se busca com a proibição da reprodução da norma é a paz, certeza e a estabilidade 
das relações sociais, ensejando na segurança jurídica dos institutos. Pode-se também falar que, caso 
houvesse a possibilidade do legislador pôr em causa os acórdãos do Tribunal Constitucional que 
possuem força obrigatória geral, correr-se-ia o risco do surgimento de uma decisão interminável de 
decisões contraditórias do Tribunal Constitucional e do legislador, com a consequente frustração dos 
objetivos visados pela jurisdição constitucional222. 

219 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 132.

220 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 1050.

221 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 1010.

222 MEDEIROS, Rui, A decisão de inconstitucionalidade, 1999, p. 840. Ainda nesse ponto, o autor abre a possibilidade de 
uma ação de responsabilidade civil pelo ilícito legislativo - caso fosse admitida a reprodução pelo poder legislativo da 
norma declarada inconstitucional – no caso do legislador persistir insistentemente na regulamentação anteriormente 
declarada inconstitucional, ignorando sem motivo justificativo o sentido da jurisprudência constitucional.
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A maioria esmagadora dos doutrinadores portugueses adota a ideia de vinculação do legislativo 
às decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Tribunal Constitucional português, proibindo a 
reprodução das normas declaradas inconstitucionais, bem como, conforme jurisprudências adiante, o 
próprio Tribunal Constitucional não possui entendimento diverso do apresentado.

Porém, mesmo havendo um entendimento amplo da vinculação do legislativo, alguns 
doutrinadores (minoria) são taxativos ao afirmar que o poder legislativo não se submete à força 
obrigatória geral, expondo argumentos que possuem pouca aceitação no âmbito jurídico português. 

Segundo Rui Medeiros, o correto seria que a declaração de inconstitucionalidade não gerasse, para 
o legislador, qualquer tipo de proibição quanto à reprodução da norma que foi declarada inconstitucional, 
podendo reeditá-la, mesmo que com conteúdo idêntico, e até consolidar retroativamente atos praticados 
à sua sombra ou alterar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.223

Um dos argumentos utilizados pelo doutrinador diz respeito à possibilidade e temor de que, 
como consequência, haja uma fossilização da Constituição, travando a sua abertura para o futuro e 
para novas interpretações que possam surgir.224

Outro argumento utilizado diz respeito à reprodução pelo legislador de uma norma idêntica à 
declarada inconstitucional que, no entendimento do autor, seria um ato de colaboração ou apelo ao 
Tribunal Constitucional para que o mesmo reflita melhor sobre os fundamentos utilizados na anterior 
declaração de inconstitucionalidade. 

O referido autor relata, também, que a proibição de reprodução poderia causar desequilíbrio na 
relação existente entre Tribunal Constitucional e o legislador, onde o “criador das normas” se encontraria 
em uma posição de evidente subalternidade em relação ao Tribunal Constitucional, que se tornaria 
um verdadeiro órgão supraconstitucional, transformando o órgão legislativo não mais subordinado 
imediato à Constituição, mas sim subordinado mediato, pois seria através da interpretação vinculante 
do órgão constitucional.225

Ainda na defesa desse entendimento, Rui Medeiros afirma que essa vinculação poderia 
tornar-se especialmente perigosa, uma vez que reconheceria ao Tribunal Constitucional o poder de 
errar vinculativamente, já que a declaração de inconstitucionalidade, não poderia, ainda que estando 
errada, ser controlada por outros órgãos do Estado; e essa incorreção da decisão abriria caminho 
para uma adulteração implícita da Lei Fundamental, transformando o Tribunal Constitucional num 
quase-legislador constitucional ou numa espécie de intérprete autêntico da Constituição226, as quais 
seriam funções que não lhe competiriam.

Aqui, importa relatar que, diante das relações entre os órgãos da justiça constitucional e o poder 
legislativo há uma tensão no que concerne à legitimidade dos Tribunais Constitucionais, ao exercer o 
223 MEDEIROS, Rui apud, MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 2013, p. 76.

224 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade, 1999, p. 827. Na Alemanha, ao realizar a análise deste limite 
negativo por seus defensores, chegou-se à conclusão de que o perigo de estagnação não é real, pois essa vinculação 
não valeria para o Tribunal Constitucional, que pode sempre alterar sua jurisprudência. Mas no entendimento do 
autor, não se aplica o mesmo à Portugal, posto que só não haverá vinculação do Tribunal Constitucional se, também, 
não houver a força geral obrigatória, já que a mesma vale em relação ao próprio Tribunal Constitucional.

225 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade, 1999, p. 832.

226 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade, 1999, p. 831.
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poder de controle da constitucionalidade das leis, e a liberdade constitutiva do legislador, que também 
é constitucionalmente garantida e democraticamente legitimada. 227

Discorremos, então, da possibilidade do legislador emitir lei igual àquela declarada 
inconstitucional (observados os seus limites), através da revisão constitucional; mas não pode 
conferir-lhe eficácia retroativa, pelo mesmo motivo – o valor ou primado da Constituição – porque, 
por revisão constitucional, não se convalida lei contrária à norma por ela revogada.228

4.2. a não vinculação do leGislativo no brasil

No Brasil, ao contrário de Portugal, as decisões de declaração de inconstitucionalidade não 
vinculam o poder legislativo. Portanto, o legislador brasileiro poderá reeditar dispositivos legais que 
sejam materialmente semelhantes ou idênticos àqueles já declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal.

A Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 102, §2º dita que a vinculação 
da declaração de inconstitucionalidade atinge os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Implicitamente, isto significa que 
não vincula o poder legislativo na sua função típica (legislativa), porém será vinculado em suas funções 
administrativas e jurisdicionais (atípicas), assim como os demais órgãos da administração pública e 
poder judiciário. Ressalte-se que, embora não explícito no texto legal a “não vinculação”, o próprio 
Supremo Tribunal Federal, em sucessivas decisões, manteve o entendimento mencionado. 

Importa, aqui, tratar do princípio da separação dos poderes no Brasil, o qual é invocado para 
dar alicerce à argumentação da não vinculação do legislativo à declaração de inconstitucionalidade.

No Brasil, a divisão dos poderes encontra respaldo em todas as suas Constituições, tratando-a 
expressamente em quase todas as Cartas Magnas (exceto a de 1937, que só estabeleceu as respectivas 
competências). Aqui, cabe uma ressalva ao chamado “poder moderador”, incluído na Constituição 
Imperial de 1824 e vigente por 65 anos até à primeira Constituição da República. Essa separação, 
inspirada no pensador francês Benjamin Constant, é tida por muitos doutrinadores como um quarto 
poder, onde o imperador exercia duas funções: executivo e moderador, ou seja, havia demasiada 
concentração de poderes nas mãos de uma única figura, o rei.

O Brasil adota a teoria tripartite da separação de poderes até os tempos atuais com sua 
Constituição da República Federativa de 1988, que consagra em seu artigo 2º que são poderes da União 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.229

227 CORREIA, Fernando Alves. Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 2001, p. 131.

228 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 2013, p. 75.

229 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 1992, p. 110-111. Ao trazer ao texto constitucional 
o termo “independentes e harmônicos entre si”, José Afonso da Silva diz tratar-se de termo próprio da divisão de 
poderes no presidencialismo e explica de forma detalhada cada um deles: A independência dos poderes significa: 
a) que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do governo não depende da confiança nem 
da vontade dos outros; b) que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares 
consultarem os outros nem necessitam de sua autorização; c) que, na organização dos respectivos serviços, cada 
um é livre, observadas apenas as condições constitucionais e legais; assim é que cabe ao presidente da República 
prover e extinguir cargos públicos da Administração federal, bem como exonerar ou demitir seus ocupantes, 
enquanto é da competência do Congresso Nacional ou dos Tribunais prover os cargos dos respectivos serviços 
administrativos, exonerar ou demitir seus ocupantes; às Câmaras do Congresso e aos Tribunais compete elaborar 
os respectivos regimentos internos, em que se consubstanciam as regras de seu funcionamento, sua organização, 



DIÁLOGO JURÍDICO

102 CAMILA CARDOZO FONTINELE

O princípio em voga trata-se de uma das bases mais importantes do ordenamento brasileiro, 
sendo positivado e defendido pelo legislador constituinte originário, como cláusula pétrea no artigo 
60, §4º, III230.

Esse princípio possui aplicação no Brasil, através das funções típicas e atípicas, uma flexibilização 
na teoria de Montesquieu, onde cada órgão exerce sua função típica, de acordo com sua esfera de atuação 
(legislar, administrar e julgar), contudo não se manifestando de forma exclusiva, encontrando, também, 
respaldo e limites da Constituição para exercer funções que poderiam ser consideradas atípicas, fora 
das suas finalidades iniciais e essenciais. Fazendo-se presente, assim, a teoria dos freios e contrapesos, 
em que os órgãos estatais realizam uma cooperação e controle recíprocos.

Nesse ponto, invoca-se o respeito e acatamento ao princípio da separação dos poderes adotado 
pelo Brasil, pois credita-se que, se a decisão que é responsável por declarar a inconstitucionalidade de 
uma norma vincular o poder legislativo, impedindo que o mesmo, como o representante da população 
e legitimado democraticamente para exercer a atividade legiferante, volte a editar norma de conteúdo 
idêntico, haveria, então, usurpação da função típica do legislativo pelo STF que, por sua vez, também 
impediria o legislativo de exercê-la. 

Outro argumento também bastante utilizado por aqueles que são a favor da não vinculação do 
legislativo diz respeito à “canonização” da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional à declaração 
da inconstitucionalidade da norma, trazendo como consequência a fossilização da Constituição, em 
que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, no momento da declaração, corresponderia 
àquele período e, por conseguinte, com o passar do tempo, não acompanharia a realidade social e 
jurídica do país, sendo necessária uma pós interpretação do legislador ao reeditar a norma para que 
haja um desenvolvimento que permita a adaptação constitucional à evolução da sociedade.

Alega-se, então, que com a vinculação do legislativo, cumpre-se o respaldo à segurança jurídica, 
permitindo a constante atualização das Constituições e dos textos normativos pelo poder legislativo, 
não sacrificando a justiça aplicada que deve ser inerente às decisões.

4.3.  vinculação e a não vinculação do leGislativo, JurisprudÊncias do direito 
comparado brasil e portuGal.

Conforme tudo o que foi exposto no presente trabalho, observa-se que as normas declaradas 
inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional português vinculam o poder legislativo, não podendo, 
este, reeditá-las. Porém, o contrário ocorre no caso brasileiro, pois o poder legislativo não está vinculado 
a essa norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

direção e polícia, ao passo que ao Chefe do Executivo incumbe a organização da Administração pública, estabelecer 
seus regimentos e regulamentos. Agora, a independência e autonomia do Poder Judiciário se tornaram ainda mas 
pronunciadas, pois passou para a sua competência também a nomeação de juízes e tomar outras providências 
referentes à sua estrutura e funcionamento, inclusive em matéria orçamentária (arts. 95, 96 e 99).A harmonia entre 
os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e 
faculdades a que mutuamente todos tem direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções entre 
os órgãos de poder nem sua independência são absolutas. Há as interferências, que visam o equilíbrio necessário 
à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do 
outro e especialmente dos governados.

230 Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir (...) a separação de poderes.
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Uma vez que em Portugal a decisão do Tribunal Constitucional que declara a inconstitucionalidade 
de uma norma possui força obrigatória geral, essa decisão refletirá vinculando e interferindo não 
somente no ordenamento jurídico e administração pública, nesse caso, também estará vinculado o 
poder legislativo231.

No acórdão nº 93/84232, por exemplo, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade 
do nº 2 do artigo único do Decreto-Lei nº 413/78, enquanto norma retroativa, uma vez que este violava 
o princípio do Estado de direito democrático, previsto no artigo 2º da Constituição da República.  
Tal acórdão teve por fundamento as decisões dos acórdãos nº 20/83, 23/83 e 3/84, que já haviam sido 
apreciados e declarados inconstitucionais com força obrigatória geral. Importante tratar que, segundo 
o artigo 281, nº 3, da Constituição portuguesa: O Tribunal Constitucional aprecia e declara, com 
força obrigatória geral, a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer norma, desde que tenha 
sido por ele julgada inconstitucional ou ilegal em três casos concretos. Destarte, foi o que ocorreu 
no referido caso, o que ensejou a declaração de inconstitucionalidade do decreto-lei em discussão e, 
como consequência, a força obrigatória geral, a qual vinculou o legislativo, proibindo-o de reeditar a 
citada norma.

Outro exemplo seria o acórdão do Tribunal Constitucional nº 142/85233, o qual demonstra que 
o legislativo está restrito aos efeitos que o Tribunal definiu na declaração de inconstitucionalidade da 
norma, pois seus atos estão convalidados. No acórdão em estudo, o legislativo regulamentou os efeitos 
da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a Resolução nº 161/82 declarou inconstitucional, 
com força obrigatória geral, as normas da Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
que regulamentava o regime de disponibilidade dos funcionários diplomáticos. Porém, em 1983,  
o Decreto-Lei nº 78, tendo em consideração que essa disponibilidade era exigência da carreira 
diplomática, estabeleceu os novos moldes para esse caso, regularizando a situação dos funcionários que 
haviam passado pela circunstância de inconstitucionalidade da norma; assim, o legislador estabeleceu 
um regime de reintegração conforme requerimento destes, ou seja, se não houvesse requerimento, os 
funcionários estariam disponíveis. Nesse caso, o provedor de justiça observou uma violação do efeito 
ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, pois não era lícito o legislador regulamentar os efeitos 
de inconstitucionalidade de tal norma.   

Nesse sentido, ao analisar alguns desses julgados234 do Tribunal Constitucional, o qual declara a 
inconstitucionalidade com força obrigatória geral, observamos que não há discussão na jurisprudência 
portuguesa sobre a vinculação do legislativo. 

Todavia, na jurisprudência brasileira prevalece o entendimento de que o poder legislativo 
não está vinculado às decisões de inconstitucionalidade declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, 
podendo reeditar a mesma norma, que foi declarada inconstitucional, tendo como principal fundamento 
o princípio da separação de poderes. 
231 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição, 2003, p. 1010.

232 Fonte Diário da República - 1ª Serie, nº 266, de 16.11.1984.

233 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade, 1999, p. 842 – 843. 

234 Ver Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 96/00, 97/00, 197/00, 303/01, 208/02, 362/02, 363/02, 368/02, 81/03, 
404/03. Acórdãos citados nos comentários de Gomes Canotilho e Vital Moreira (cf. Constituição da República 
Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 2010, p. 972-973).
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Na reclamação 2.617/05235 o Supremo Tribunal Federal afirma que em ação de inconstitucionalidade 
ou de constitucionalidade de lei ou ato normativo, somente vincula os órgãos do Poder Judiciário e 
do Poder Executivo, contudo não alcança o Legislativo, isso significa dizer que não alcança a função 
típica legislativa, podendo este editar nova lei com o mesmo conteúdo normativo de uma norma já 
impugnada e declarada inconstitucional236. 

5. conclusão

Escrever esse artigo levou ao entendimento que o efeito vinculante no Brasil não se estende ao 
Poder Legislativo, podendo ele reeditar normas idênticas às já declaradas inconstitucionais, isto porque 
entende-se fortemente que o princípio da separação dos poderes estaria sendo violado, diminuindo 
assim a legitimidade do espaço democrático e representativo, bem como, a possibilidade de petrificação 
dos entendimentos constitucionais.

Ao contrário do que ocorre em Portugal, onde o efeito vinculante se estende ao Poder Legislativo, 
já que a declaração de inconstitucionalidade possui força obrigatória geral, refletindo em todos os 
poderes e, além disso, o discurso da doutrina majoritária nos remete ao argumento da segurança jurídica, 
enquanto o Tribunal Constitucional é o órgão legitimado para fazer a melhor análise da Constituição. 

O que se compreende após esse estudo é que, tanto na jurisprudência portuguesa quanto 
na brasileira, não há controvérsia acerca do assunto, somente uma minoria de doutrina diverge do 
pensamento das Cortes Constitucionais. Além disso, pode-se analisar que o argumento da segurança 
jurídica é tratada em ambos ordenamentos, porém sob perspectivas diferentes e moldadas à realidade 
de cada nação.

Outra conclusão se deu no mote brasileiro, em que, atualmente, a atuação do poder judiciário 
influindo no âmbito legiferante, encontra-se sendo exacerbada em razão da inércia do poder legislativo, 
ocorrendo o fenômeno do chamado “ativismo judicial”, sendo, aqui, o principal ponto de discussão 
com relação à atual interpretação do princípio da separação dos poderes.

Por fim, apesar de ambos os ordenamentos tratarem o tema com visões opostas, entendemos 
que há controvérsias nos dois países; porém, tanto o Tribunal Constitucional em Portugal, como o 
Supremo Tribunal Federal no Brasil, tem como objetivo a guarda da Constituição e de todos os seus 
princípios ali dispostos, independente do modo de interpretação do efeito vinculante, o que se deve 
buscar, acima de tudo, é que as decisões sejam feitas de forma coerente, ética e de maneira que a 
jurisprudência esteja sempre evoluindo. 
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Globalização e direito. necessidade da arbitraGem 
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GLOBALIZATION AND LAW. NEED FOR ARBITRATION 
IN CONTEMPORARY LEGAL RELATIONS

HenRique afonso PiPoLo237

ana caRoLine noRonHa GonçaLVes okazaki238

andeRson de azeVedo239

resumo:

A presente pesquisa, com a utilização do método dedutivo, analisou o meio extrajudicial de resolução 
de conflitos consistente na arbitragem frente às relações jurídicas estabelecidas ante ao fenômeno da 
globalização. Observou-se os reflexos desencadeados pela globalização para os indivíduos, sociedades 
e Estados-nação, pois, esta provocou uma aceleração nas sociedades, de modo que, para muitos 
pesquisadores pode ser considerada como algo negativo, visto que degenera a soberania estatal e coloca 
em posição de vulnerabilidade os indivíduos que vivem neste contexto social. Assim, é que levantou-se 
a necessidade de instituição da arbitragem para defender interesses e pacificar conflitos que possam ser 
existentes nas relações contraídas pelos indivíduos físicos e jurídicos dos mais variados continentes, 
pois, pelo fato desta não ser vinculada à análise estatal, logo, ser flexível e não adstrita a normas e 
regulamentos internos dos Estados-nação, é um meio de proteção de tais indivíduos, perfazendo, 
também, frente ao determinado pelo novo constitucionalismo. Não obstante, verificou-se suas vantagens, 
que, decorrem da instituição de um árbitro técnico e especializado no conflito existente ou que possa 
vir a existir, na não morosidade no proferimento das decisões, na possibilidade de instituição de regras 
que atenderão às necessidades das partes através das cláusulas compromissórias, enfim, das formas que 
a arbitragem detém que se mostram como uma alternativa real e efetiva para a resolução de conflitos 
e proteção para os indivíduos frente ao fenômeno da globalização.

palavras-chave:

Globalização. Relações Jurídicas. Arbitragem.

abstract:

This research, using the deductive method, analyzed through extrajudicial dispute resolution arbitration 
consistently ahead in the legal relationships established before the phenomenon of globalization. 
Observed reflections triggered by globalization for individuals, corporations and nation states, because 
this caused an acceleration in societies, so that many researchers can be considered as something 
negative, since degenerate state sovereignty, and places rendered vulnerable individuals living in this 
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social context. So is that arose from the need to defend the arbitration pacify conflicts and interests that 
may be existing in relations contracted by physical and legal persons from many different continents, 
therefore because of this analysis is not tied to state, so be flexible and not circumscribed to internal 
rules and regulations of nation states, is a means of protecting such individuals, comprising also 
determined by the front of the new constitutionalism. Nevertheless, we found advantages that derive 
from the establishment of a referee and coach specializing in the conflict that exists or can exist, not in 
the slow utterance of decisions, the possibility of imposition of rules that meet the needs of the parties 
through arbitration clauses, finally, the ways that arbitration has shown that as an alternative to real and 
effective conflict resolution and protection for individuals against the phenomenon of globalization.

Keywords:

Globalization. Legal Relations. Arbitration.

introdução

A globalização traduz-se num processo histórico advindo de longa data, que, pode ter tido 
como origem o início da mundialização do capitalismo oriundo das grandes navegações. Não obstante, 
segundo Sene (2004, p. 38), a globalização também pode ser interpretada como a atual fase da expansão 
do capitalismo, resultante em impactos na “economia, na política, na cultura e no espaço geográfico”. 
Logo, a globalização pode ser compreendida como sendo a aceleração de todos os setores da vida 
(SENE, 2004, p. 39).

Devido a esta aceleração, diversas mudanças passaram a existir na vida dos indivíduos, no 
meio social e, no Estado-nação. Sendo que, estas se deram em decorrência do aumento da velocidade 
do deslocamento de capitais, mercadorias, informações e pessoas, e, na enorme redução de custos, 
conforme aduzido por Stiglitz (2002, p. 36).

Assim, devido à globalização e à facilidade nas comunicações, as organizações e opiniões 
transcenderam as esferas nacionais, gerando o intercâmbio e difusão de valores que se consolidaram 
como universais.

Ocorre que, tais transformações resultaram em críticas para muitos pesquisadores, no momento 
que perceberam que estas contribuem para a diminuição da soberania dos Estados-nação que, para 
muitos constitui algo que deve ser controlado pelos governos como forma de proteção ao cidadão. Pois, 
em diversas situações este pode ficar à mercê das injustiças do mercado e do “mundo-globalizado”.

Nesse sentido é que se adentra a ordem jurídica, que, primordialmente deveria regulamentar 
acontecimentos decorrentes da vida, mas, infelizmente, ordens jurídicas internas, dificilmente com 
o exercício do seu papel conseguiria desempenhar e assim, oferecer soluções ou respostas técnicas 
funcionais eficazes.

Assim, percebe-se que o Direito necessita reorganizar-se frente aos diversos fatores econômicos 
e políticos decorrentes do fenômeno da globalização, para deter bases mais gerais, amplas e flexíveis, 
estabelecendo procedimentos para o atuar numa perspectiva indireta.

Desse modo, verificando que a globalização é algo existente, que não mais poderá ser revertida, 
ao contrário, somente desenvolver-se-á cada vez mais, ao invés de criticá-la frente às questões e normas 
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internas dos Estados-nação, é preciso buscar meios de proteção para os cidadãos que, visem acima de 
tudo a pacificação social, não somente nacional, como mundialmente aceitável.

Daí é que surge a necessidade do meio extrajudicial de resolução de conflitos consistente na 
arbitragem que, é um modelo alternativo não estatal, convencionado pelas partes envolvidas conforme 
suas necessidades e que, põe fim aos conflitos, protege interesses e, compreende-se na mais eficaz 
forma de acesso à justiça.

Portanto, diante das relações estabelecidas contemporaneamente e, dos conflitos de interesses 
das mais diversas espécies que estas podem resultar, como poderá ser visualizado na presente pesquisa, 
aconselhável é a utilização da arbitragem entre sujeitos e interessados dos mais diversos continentes, 
pois, este é o meio de resolução alheio a normatizações internas e a intervenção estatal de Estados-nação 
que, visa unicamente a pacificação e o fim dos conflitos da melhor maneira para as partes envolvidas. 
Assim, frente ao fenômeno da globalização é preciso repensar tais modelos e principalmente buscar 
a aplicação da arbitragem, pois, certamente os benefícios que esta concederá, serão imensuráveis e 
satisfatórios para os que necessitam de soluções para os conflitos que se encontram envolvidos.

da Globalização: histÓrico e oriGem

Para Eustáquio de Sene (2004, p.37) a globalização como fenômeno concreto é um processo 
histórico, que vem de longa data. Suas origens podem ser aduzidas na virada do século XV para o XVI, 
quando se iniciou a mundialização do capitalismo no cenário das Grandes Navegações, e instituiu-se 
a economia-mundo capitalista.

No aspecto do capitalismo comercial, a expansão colonialista do século XVI ao XVIII estimulou 
a acumulação primitiva, que fora fundamental para a entrada do sistema socioeconômico em sua fase 
reprodutiva partindo da primeira Revolução Industrial. Adentrando ao século XIX, com o esteio da 
Segunda Revolução Industrial, o capitalismo alcançou a etapa financeira. E assim, conquistou uma 
nova fase expansionista cujo desenvolvimento dos trustes, cartéis e o imperialismo foi caracterizador 
(SENE, 2004, p.38).

O Século XX foi marcado por conflitos entre Estados imperialistas, deslanchando na Primeira e 
na Segunda Guerras Mundiais. Não obstante, o capitalismo enfrentou nesse período uma grave depressão 
ao longo dos anos 1930 como consequência da crise de 1929. Todavia, mesmo com dificuldades e em 
ritmo lento, o capitalismo continuou se desenvolvendo. E assim, no pós-Segunda Guerra, este teve 
sua fase áurea, pois, consolidaram-se os grandes conglomerados multinacionais responsáveis pela 
mundialização da produção, traduzindo-se em uma eclosão de condições do fenômeno multidimensional 
denominado globalização (SENE, 2004, p. 38).

Diante disto, é possível compreender que “a globalização pode ser interpretada como a atual fase 
da expansão do capitalismo com impactos na economia, na política, na cultura e no espaço geográfico”. 
Assim, mesmo detendo características próprias e específicas, trata-se a globalização da continuidade 
do longo processo histórico de mundialização capitalista, de formação da economia-mundo. Logo,  
é a “atual fase da mundialização capitalista” (SENE, 2004, p. 38).
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Nesse sentido, Santos (2000, p. 23) defende que a “globalização é de certa forma, o ápice do 
processo de internacionalização do mundo capitalista”. Nesse contexto, Sene (2004, p.39) aduzindo 
o pensamento de vários pesquisadores destaca como aspecto central da globalização o fato desta ser 
“a aceleração em todos os setores da vida”, de modo que:

Essa aceleração, especialmente dos fluxos, tem provocado mudanças econômicas, sociais, 
culturais, políticas e espaciais, mudando mesmo a percepção das pessoas e das empresas 
em relação ao espaço geográfico local e mundial. Isto não seria possível sem os enormes 
avanços dos sistemas técnicos, como consequência da revolução técnico-científica ou 
informacional.

Quanto ao termo globalização, aduzindo as palavras de Eustáquio de Sene (2004, p.21), 
traduzido do inglês, globalization, este disseminou-se no correr da década de 1980, partindo de 
algumas escolas de administração de empresas – as business schools – de determinadas universidades 
norte-americanas. Ocorre que, com o aprofundamento da internacionalização capitalista e, com a 
advinda das multinacionais, fez-se necessário traçar estratégias de atuação global e mundial para essas 
corporações.

Nesta esteira, mister verificar o que seja “empresa global” que, conforme o aludido autor (SENE, 
2004, p. 22) é muito mais antigo, pois, data do final dos anos 1950. E, assim, aduz o citado autor o 
disposto na obra de Kenichi Ohamae (1989, p. 11) que, menciona o pensamento de Gilbert Clee, ao 
introduzir a expressão “empresa global” no artigo que escreveu em 1959 para a Harvard Business 
Review, ao colacionar que este se traduz no mercado mundial homogêneo que encoraja as companhias 
a comprar matéria-prima barata em qualquer lugar do mundo, produzindo nos países de baixo custo de 
mão de obra, e vendendo nos mercados mais atraentes. Assim, verifica-se que tal modelo se baseava 
no conceito de “otimização global”.

Não obstante tal consideração, Sene (2004, p. 23) também alude que o termo globalização possa 
ter advindo da comunicação, especificamente da obra de Marshall McLuhan, que muito aduziu sobre 
a crescente interconexão mundial como resultado dos avanços das telecomunicações.

Diante disto, verifica-se que a globalização é ampla, pois, tem repercussões no plano social, 
na cultura, na política, e, detém determinadas consequências importantes materializadas no espaço 
geográfico. Logo, ao contrário do que muitos imaginam, a globalização não está adstrita a economia 
(SENE, 2004, p. 31). 

Nesse sentido, a globalização encarada sob várias perspectivas pode ser vislumbrada como um 
fenômeno complexo e multidimensional, sem emocionalismos ou explícitas manipulações ideológicas. 
Ademais, é compreendida por determinados pesquisadores não como um fenômeno intrinsecamente 
novo, mas como um processo contínuo e histórico antigo e, ligado à expansão mundial do sistema 
capitalista. Assim sendo, nas palavras de Eustáquio de Sene (2004, p. 35) globalização é “aceleração”, 
que, conforme Milton Santos (1994, p. 29), compreende os “momentos culminantes na História, como 
se abrissem forças concentradas para criar o novo”. 

Com a denominada “aceleração” e com os ambientes de acirradas competições entre as grandes 
corporações multinacionais dos países industrializados, diversos avanços tecnológicos foram geridos 
na busca de uma maior competitividade, de custos reduzidos de produção e a consequente elevação 
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de lucros no mercado internacional. Assim, diversas tecnologias que tiveram seu desenvolvimento 
iniciado desde a Segunda Guerra tornaram-se popularizadas ou se incorporaram ao processo produtivo 
a partir dos anos 1970 e especialmente em 1980 e 1990.  Sendo este, o caso dos computadores, que, 
sem controvérsias proporcionaram grande agilidade no tratamento de informações, sendo, a base da 
era informacional; da robótica, que, proporcionou enorme crescimento da produtividade no interior 
das fábricas; das novas tecnologias de telecomunicações, a exemplo da Internet, que, passou a conferir 
maior agilidade na circulação de capitais e informações; dos avanços nos transportes terrestre, aquático, 
e aéreo, que comportaram maior velocidade na circulação de pessoas e mercadorias, além da maior 
efetividade no peso transportado, com o consequente barateamento dos custos (SENE, 2004, p. 40-41).

Dessa forma, Sene (2004, p. 42) citando o Relatório de Desenvolvimento Humano 1999, 
dedicado ao estudo da globalização, assim infere:

A tecnologia das comunicações diferencia esta época de globalização de qualquer 
outra. A Internet, os telemóveis e as redes por satélite reduziram o espaço e o tempo. 
A combinação da informática com as comunicações, no início dos anos 90, gerou um 
crescimento súbito e sem precedentes de formas de comunicar. Desde então, enormes 
ganhos de produtividade, custos sempre decrescentes e rápido crescimento das redes de 
computadores transformaram os sectores da informática e das comunicações. 

Nesse diapasão, Sene (2004, p. 41) ainda cita o questionamento levantado por Joseph Stiglitz 
(2002, p. 36), em que este traz a seguinte indagação: “Que fenômeno é esse da globalização que tem 
sido objeto, ao mesmo tempo, de tantas críticas e de tantos elogios?” E, respondendo tal inquirição o 
mesmo pesquisador aduz que:

Fundamentalmente, é a integração mais estreita dos países e dos povos do mundo que tem 
sido ocasionada pela enorme redução de custos de transportes e de telecomunicações e a 
derrubada de barreiras artificiais aos fluxos dos produtos, serviços, capital, conhecimento 
e (em menor escala) de pessoas através das fronteiras (STIGLITZ, 2002, p. 36).

No entanto, na busca de acrescer tal análise, Stiglitz (2002, p. 36) ainda questiona o que vem 
provocando a aduzida redução de custos, e, para tal, menciona que uma das mais importantes facetas 
da globalização consiste na aceleração, no aumento da velocidade do deslocamento de capitais, 
mercadorias, informações e pessoas e, na enorme redução de custos.

Ademais, no bojo dessa intensificação de fluxos, verifica-se a ocorrência de um maior 
intercâmbio cultural e uma difusão de determinados valores, alguns dos quais, tendem a se consolidar 
como universais: “democracia, desenvolvimento sustentável, respeito aos direitos humanos, entre 
outros”. Nesse contexto, com a facilidade de comunicação e organização, gesta-se uma opinião pública 
transfronteiras nacionais, globalizada (SENE, 2004, p. 43). 

Noutro diapasão, é importante aduzir o conceito de lugar, que, torna-se fundamental para enfocar 
a globalização. Isto porque as pessoas vivenciam apenas uma pequena porção do espaço geográfico, que 
consiste exatamente no lugar. Ou seja, pelo fato de ninguém viver na escala do mundo nem da nação ou 
da região, é que todos vivem no lugar. Pois, é no lugar que se instauram os fluxos da globalização e, como 
propõe Santos (1996, 272), uma resistência sendo que neste processo se encontra o lugar, mormente 
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nas cidades. Isto porque, “a ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade.  
E os lugares respondem ao Mundo, segundo os diversos modos de sua própria racionalidade”.

Todavia, mister expor quão fragmentadas podem ser as cidades. As grandes aglomerações e, 
as megacidades que não formam um lugar, mas, um conjunto de lugares. Isto porque não é possível 
vivenciar a metrópole por inteiro. Como nas palavras de Carlos (1996, p.20-22) apud (SENE, 2004, 
p. 137):

O lugar é a porção do espaço apropriável para a vida – apropriada através do corpo – dos 
sentidos – dos passos de seus moradores, é o bairro, é a praça, é a rua, e nesse sentido 
poderíamos afirmar que não seria jamais a metrópole ou mesmo a cidade lato sensu a 
menos que seja a pequena vila ou cidade – vivida/conhecida/reconhecida em todos os 
cantos.

Ainda nesse contexto, Santos (1996, p. 112) menciona que “na grande cidade, há cidadãos de 
diversas ordens ou classes, desde o que, farto de recursos, pode utilizar a metrópole toda, até o que, 
por falta de meios, somente a utiliza parcialmente, como se fosse uma pequena cidade”.

Ocorre que, é necessário ressalvar que a noção de rede urbana global e de cidades globais não 
exclui a continuidade da hierarquia existente entre os países e, a noção de centro-periferia que continua 
válida. E isto se dá pelo fato de não ser por acaso que, a maioria das cidades globais se encontra nos países 
desenvolvidos, ou seja, no centro do sistema capitalista, transparecendo sua posição de comando, e, as 
megacidades, localizarem-se majoritariamente nos países subdesenvolvidos, na periferia, mostrando 
sua marginalização (SENE, 2004, p. 138).

Globalização: crÍticas e suas tendÊncias no âmbito do direito

Diante de tantas expansões advindas por meio da globalização, críticas foram despertadas aos 
estudiosos do tema, dentre eles, Kostas Vergopoulos (2005, p.09) ao aduzir que, a globalização “mais 
que um fenômeno objetivo espontâneo, funciona principalmente como forma ideológica pela qual os 
poderes, durante as duas últimas décadas, procuram legitimar suas opções”. Ademais, o aludido autor 
ainda menciona que, mesmo que a globalização constitua um fenômeno “importante e irreversível”, 
os governos deveriam multiplicar as formas de controle e, exigências legais para proteger os cidadãos 
dos novos riscos.

Nesse sentido, Vergopoulos (2005, p.09) menciona que a globalização somente serve para 
justificar práticas contrárias: “liberalizações, desregulamentações, desinstitucionalizações infindáveis”, 
deixando, com isso, “as economias e as sociedades à mercê da irresponsabilidade, do desequilíbrio e 
da injustiça dos mercados”.

Por derradeiro, o globalismo foi acusado por seus efeitos negativos em extensão planetária e, 
atualmente pelo caráter contraproducente de seus resultados positivos. Pois, além de ter desestabilizado 
os sistemas produtivos do Planeta, o globalismo com sua contumácia sobre a flexibilidade ilimitada 
impossibilitou a noção de sistema produtivo e de estabilidade econômica e social, isto porque, “não se 
vai muito longe quando se atacam as estruturas econômicas e sociais” (VERGOPOULOS, 2005, p. 14).
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Não obstante, Vergopoulos (2005, p. 14-15) ainda colaciona que o risco do globalismo não se 
encontra no chocar entre o conservantismo e a sensibilidade das sociedades, mas sim os seus mais 
incipientes mecanismos de autodefesa. Isto porque, nos encontros em caráter de embates que se deram 
nas duas últimas décadas, as sociedades enfrentaram ataques provenientes de dogmas abstratos, 
sem suficiente contrapartida social. Logo, a globalização, que realizou suas reformas institucionais, 
mostra-se como vítima dotada de privilégios decorrentes da nova instabilidade internacional fruto de 
suas próprias reformas.

Noutro diapasão, Vergopoulos (2005, p. 186-187) menciona que o universo da globalização 
denota uma depreciação da democracia e constitui um complemento natural da ideia do declínio 
do Estado-nação e de noções como sociedade e povo. Isto porque, a ideia da globalização ameaça 
desvanecer os alicerces teóricos e históricos de onde se construiu a versão moderna de democracia.  
Aduz que atualmente os pesquisadores assustam a opinião pública mostrando apenas “gastos 
exorbitantes” e “contraprodutivos” realizados pelas instituições democráticas e, o “custo político” 
das contrarreformas que os políticos não se dispõem a assumir. Ou seja, as instituições políticas 
democráticas são apresentadas como obsoletas e superadas e, com uma imposição “sem alternativa” 
da desconstrução social no contexto da globalização.

Todavia, independentemente do grau de realidade da globalização existente na atualidade, 
diversas políticas globalistas fundamentalistas, extremistas e intransigentes são aplicadas em todos os 
países do mundo. Tais políticas visam o aceleramento da globalização pela “abertura, desregulamentação 
e desconstrução da economia nacional, a pretexto da inevitabilidade do fenômeno”. Ocorre que 
estas políticas de globalização não são submetidas a nenhuma avaliação por instâncias democráticas 
e populares e, a nenhuma forma de controle e procedimentos democráticos de decisão, de modo 
que, passam a ser aplicadas às cegas, concedendo pretextos questionadores das conquistas sociais 
(VERGOPOULOS, 2005, p. 208).

Diante de tais fatores, Vergopoulos (2005, p. 208) aduz que a globalização relacionada à 
economia torna decrépito o espaço autônomo do Estado-nação bem como da política, das instituições 
sociais e culturais, dos direitos e das competências dos quais o Estado-nação fora historicamente a 
garantia. Como consequência, finda-se o Estado-social do trabalho, da política, das ideologias e das 
liberdades democráticas, no qual a “humanidade estaria hoje mergulhada nas condições de um novo 
autoritarismo, de uma pós-democracia de fato antidemocrática, em nome do triunfo da globalização, 
do anonimato dos mercados e do dinheiro”.

Em semelhante sentido são as palavras de José Eduardo Faria (2004, p. 16) ao mencionar 
que o mapeamento das práticas normativas emergentes do fenômeno da globalização e o exame dos 
inúmeros desafios teóricos, problemas analíticos e questões metodológicas por esta interposta ao 
pensamento jurídico passam, pela questão da efetividade do princípio da soberania do Estado-nação, 
pois, “Nação, Estado e soberania” são conceitos relacionados com “processos econômicos, sociais, 
políticos e culturais que se implicam e se complementam”. De modo que, nação é identificada como
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fonte de soberania; ou seja, como a consequência concreta do direito de uma dada 
comunidade ou de um povo de se autodeterminar politicamente e de fazer valer, dentro de 
seu território, a universalidade de suas decisões, como o resultado objetivo da capacidade 
de uma sociedade historicamente integrada de se constituir livremente e de se organizar 
de modo independente (FARIA, 2004, p. 17).

Quanto ao Estado, Faria (2004, p. 17) aduz que este vem designado como “organização estável” 
e, seu conceito indica um padrão exato de ordenamento político que começou a adquirir corpo a partir 
do século XIII.

E por fim, quanto à soberania, Faria (2004, p. 17-19) menciona que:

Diz respeito a um poder de mando incontrastável numa determinada sociedade política; 
a um poder independente, supremo, inalienável e, acima de tudo, exclusivo. Ou seja, um 
poder sem igual ou concorrente, no âmbito do território, capaz de estabelecer normas 
e comportamentos para todos seus habitantes. A soberania está relacionada com o 
convívio regulado entre os súditos no âmbito na nação, mediante o recurso a engrenagens 
jurídico-processuais como um sistema singular de administração dos conflitos internos 
e neutralizações de seu potencial desagregador sobre as estruturas sociais; e com a 
delimitação e afirmação (defensiva) de um território frente ao inimigo estrangeiro ou 
ao próprio sistema de estados.

Todos estes fatores existentes em torno do Estado-nação e o pensamento jurídico constituído a 
partir dos “princípios da soberania, da autonomia, do político, da separação dos poderes, do monismo 
jurídico, dos direitos individuais, das garantias fundamentais, do judicial review e da coisa julgada” 
tem sido colocada em “xeque” pela “diversidade e complexidade do processo de transnacionalização 
dos mercados de insumo, produção, capitais, finanças e consumo”. E isto se dá porque à medida que 
os valores dos bens e serviços são transacionados em outros mercados, estes passam a ser formados 
fora do alcance das competências regulatórias estatais, de modo que, consequentemente, a economia 
impõe debate as agendas governamentais de todos os países (FARIA, 2004, p. 23).

Sobre isto, Faria (2004, p. 23-24) se manifesta do seguinte modo:

Nesse novo contexto socioeconômico, embora em termos formais os Estados continuem 
a exercer soberanamente sua autoridade nos limites de seu território, em termos 
substantivos muitos deles já não mais conseguem estabelecer e realizar seus objetivos 
exclusivamente por si e para si próprios. Em outras palavras, descobrem-se materialmente 
limitados em sua autonomia decisória. E, conforme o peso relativo de suas respectivas 
economias nacionais na economia globalizada, a dimensão de seu mercado consumidor, 
a capacidade de investimento dos capitais privados nacionais, o controle da tecnologia 
produtiva, a especificidade de suas bases industriais, o grau de modernidade de sua 
infraestrutura básica e os níveis de escolaridade e informação de suas sociedades já não 
mais dispõem de condições efetivas para implementar políticas monetária, fiscal, cambial 
e previdenciária de modo independente, nem para controlar todos os eventos possíveis 
dentro de sua jurisdição territorial.

Ou seja, há neste processo uma redefinição de soberania do Estado-nação e a fragilização de 
sua autoridade, exaurindo o equilíbrio dos poderes e acarretando na perda de autonomia do aparato 
burocrático que é revelado pela forma como se posiciona no confronto entre os diversos setores 
econômicos atingidos, em termos positivos ou negativos pela globalização (FARIA, 2004, p. 25).

Ora, com os sucessivos avanços da tecnologia, inéditos modos de comunicação e de transmissões 
culturais instantâneas surgem entre povos longínquos. Ocorre que, “em vez de propiciar a partilha 
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de algum senso de comunidade, de uma nova Gemeinschaft, os novos tipos de interação social são 
potencialmente segmentados e despersonificados”. Assim, tornam-se mais amplas as possibilidades de 
“encontros sociais” alheias as esferas públicas tradicionalmente constitutivas da cidadania, e próximas ao 
espaço virtual entre quem jamais se encontrou ou falou pessoalmente, logo, há uma desterritorialização 
e uma introspecção e isolamento social.

Faria (2004, p. 39-40) ainda questiona de qual forma os conceitos e categorias construídos 
em torno do princípio da soberania como “monismo jurídico, norma fundamental, poder constituinte 
originário, hierarquia das leis, direito subjetivo e segurança do direito” podem captar o dinamismo e 
interdependência existente no funcionamento da economia globalizada? Não obstante, de que forma tais 
conceitos e categorias podem ser utilizados para “identificar, compreender, avaliar e instrumentalizar 
o pluralismo normativo inerente a mercados transnacionalizados, cujos distintos agentes destacam-se 
por criar as regras de que necessitam, quando querem e como querem”? A partir de tais premissas, o 
autor expõe a ideia da crise que surge quando as racionalidades parciais já não mais se articulam uma 
com as outras, acarretando assim, em graves distorções ou disfunções estruturais para a realização do 
equilíbrio social. Ou seja:

Cada instituição aparece como independente em relação às demais, de modo que a crise 
representaria a sociedade como eivada de incoerências e invadida por contradições. 
Assim considerada, essa ideia de crise configura um conceito analítico que serve para 
opor uma ordem ideal a uma desordem real, na qual a ordem jurídica é contrariada por 
acontecimentos para os quais ela não consegue oferecer soluções ou respostas técnica 
e funcionalmente eficazes.
A crise hoje vivida pelo direito positivo e pelo pensamento jurídico, em face das 
transformações provocadas pelo fenômeno da globalização econômica, guarda alguma 
semelhança com esse tipo de diagnóstico. No entanto, ela o transcende em muito, a ponto 
de expressar o descrédito da própria noção de fronteira do conhecimento.

O Estado visto como uma instância jurídica neutralizadora e superadora dos conflitos ou como 
um conjunto de normas que prescrevem de forma organizada as sanções, muitas vezes sob a forma 
de figuras metafóricas com a existência de potencial persuasório, trata-se de uma ordem que, não 
apenas disciplina e rege o emprego da força nas relações sociais, como “monopoliza” toda a produção 
legislativa. No entanto, toda essa técnica é posta em questão pelo fenômeno da globalização econômica, 
envolvendo a um mesmo momento “uniformidade e diferenciação, integração e fragmentação, 
continuidade e ruptura, codificação e deslegalização, controles diretos e controles indiretos, 
formalismo e informalismo, disciplina e punição, acumulação de riquezas e regulação privada, ordem 
jurídico-positiva estatal nacional e ordens normativas autônomas infranacionais e supranacionais etc”. 
Ou seja, desde a eclosão de tal questionamento, cada vez mais a forma de reflexão jurídica se mostra 
insustentável e incapaz de interpretar, em seus termos próprios, fatos inéditos e de rescrever, em sua 
própria linguagem, teorias de âmbito “crítico” (FARIA, 2004, p.45-46).

Sobre tal o aludido autor (FARIA, 2004, p. 46-47) assim colaciona:

As dificuldades atualmente enfrentadas pela dogmática jurídica parecem configurar 
uma situação onde as várias alternativas à ela propostas, (a) ou retornam importantes 
controvérsias e posicionamentos de um passado que se julgava inteiramente superado, ou 



DIÁLOGO JURÍDICO

116
HENRIQUE AFONSO PIPOLO 
ANA CAROLINE NORONHA GONÇALVES OkAZAkI 
ANDERSON DE AZEVEDO

(b) propõem questões inéditas que somente podem ser enfrentadas por meio de análises 
a um só tempo sociológicas, políticas e econômicas – tão interdisciplinares que correm 
o sério risco de acabar perdendo a própria especificidade do Direito. É isto que explica o 
ressurgimento do interesse, até pouco quase inteiramente confinado ao campo de atuação 
dos especialistas em filosofia, pelas questões epistemológicas no universo jurídico e 
pelas discussões sobre a própria cientificidade do Direito. Períodos históricos como esse, 
quando passa a ser trivial lamentar a ausência de regras e questionar o conteúdo, a forma, 
o alcance e a fronteira da ciência, são também momentos bastante ricos e criativos de 
catarse e de autocrítica. São, em outras palavras, momentos de revolução paradigmática.

Exprimindo uma visão de mundo articulada sob o modo de explicações científicas,  
“os paradigmas determinam os problemas investigados, os dados considerados pertinentes, as técnicas 
de investigação que devem ser utilizadas e os tipos de soluções admitidos”. Assim, no momento em 
que os paradigmas são aceitos em unanimidade pelos cientistas, a ciência adentra num período de 
“normalidade” e o trabalho intelectual se torna limitado a resolução dos problemas e a eliminação 
das impropriedades em conformidade com os esquemas “conceituais, teóricos e metodológicos 
universalmente aceitos” (FARIA, 2004, p. 49).

Ocorre que, como expõe Faria (2004, p. 50-51), há momentos em que os paradigmas entram 
em crise e, somente terminam quando um novo consenso se impõe na comunidade científica. Ou seja, 
quando a comunidade de pesquisadores passa a aceitar no plano instrumental aspectos parciais de teorias 
alternativas, abre-se uma evidente descrença nos paradigmas vigentes e uma gradual aceitação dos 
novos paradigmas, acelerando e conformando o desenvolvimento científico, sendo a “própria tensão 
interna do ethos  subjacente à estrutura institucional da ciência”.

Uma das tendências do pensamento jurídico referente ao fenômeno da globalização consiste na 
utilização de conceitos do Direito Internacional, para então, iniciar a identificação do perfil cultural,  
de regulações e das instituições jurídicas surgidas com a “transnacionalização dos mercados de insumo, 
produção, capitais, finanças e consumo”. Outra tendência incide no tratamento das cadeias normativas 
da “economia mundo”, nas formas legais transnacionais e na interseção das regras autoproduzidas pelas 
corporações financeiras e empresariais com o direito positivo dos Estados-nação a partir do pluralismo 
jurídico (FARIA, 2004, p. 150).

Todavia, devido aos procedimentos constituídos sob a égide do princípio da soberania, o Direito 
Internacional e o pluralismo jurídico sempre foram tratados de “modo não prioritário (quando não 
ignorados ou desprezados por sua natureza “metajurídica”)”. De forma que:

O primeiro, como decorrência de seu baixo grau de coercibilidade, da indiferenciação 
hierárquica de suas normas e da polêmica em torno da viabilidade ou possibilidade 
de um poder formal soberano em nível supranacional. O segundo, pelo seu potencial 
corrosivo ou por sua disfuncionalidade no âmbito da dogmática, na medida em que 
revela a heterogeneidade do direito estatal e a existência de várias ordens jurídicas num 
mesmo espaço geopolítico, relacionando-se em complementariedade, confrontação ou 
desarticulação (FARIA, 2004, p. 150-151).

Não obstante, em sábias lições ainda acrescenta o aludido autor (FARIA, 2004, p. 151):
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A valorização do Direito Internacional Público – aquele que regula e disciplina as relações 
entre os Estados – reside no fato de que, justamente pela decantada debilidade de seu 
poder de coerção organizada, seus conceitos e suas categorias evoluíram na perspectiva 
da valorização de técnicas legislativas voltadas muito antes à composição dos interesses, 
à garantia da coexistência e a estratégias de cooperação do que propriamente à imposição 
de uma determinada vontade jurídico-política. É por esse motivo que seus conceitos e 
suas categorias são analiticamente bastante ricos para o mapeamento e para a análise 
desse processo simultâneo de (a) “internacionalização” de ramos significativos do direito 
nacional estatal, de (b) intersecção de formas legais oficiosas no plano infranacional.

Diante disto verifica-se a importância do Direito Internacional para a identificação, análise 
e compreensão das instituições jurídicas provenientes da globalização, pois no cenário existente de 
“policentrismo mundial”, de relaxamento dos princípios da soberania, de “dispersão do poder normativo 
entre governos, organismos multilaterais, instituições financeiras internacionais e conglomerados 
transnacionais e de interpenetração crescente entre os domínios público e privado” o direito privado 
do Estado-nação não mais detém condições para a realização de uma organização “unilateral”, de 
modo “imperativo”. Ou seja, com a globalização cada vez mais o Direito se obriga a assumir feições 
relativas a atos “multilaterais”, de onde seu conteúdo expressa vontades “concordantes e objetivos 
comuns” (FARIA, 2004, p. 154).

Assim, devido aos diversos fatores econômicos e políticos existentes no fenômeno da 
globalização é que o Direito vem sendo reorganizado, buscando bases gerais, amplas e flexíveis, de 
modo que estabelece procedimentos para o atuar numa perspectiva indireta, visando a formulação de 
negociações e acordos, podendo, desse modo, ser comparado “às normas e às soft laws utilizadas pelo 
Direito Internacional para assegurar a coexistência e a cooperação entre as nações” (FARIA, 2004, 
p. 154-155).

Diante disto, trazendo tais perspectivas à ótica do novo constitucionalismo latino-americano, 
aduzido por Roberto Viciano Pastor e Rubén Martínez Dalmau (2012, p. 15) como um fenômeno surgido 
em decorrência das reivindicações dos movimentos sociais, que se preocupa não exclusivamente com a 
dimensão jurídica da constituição, mas incorre especificamente sobre a legitimidade democrática desta, 
percebe-se que a ordem do constitucionalismo é servir como meio tradutor da vontade constituinte, 
mediante o estabelecimento de mecanismos de relação entre a soberania e a constituição compreendida 
em seu sentido amplo como a fonte de poder que se sobrepõe aos demais ordenamentos, as relações 
políticas e sociais. Assim, exatamente sobre esta sobreposição inerente aos ordenamentos que se 
encontram no novo constitucionalismo é que se verificará adiante com o instituto da Arbitragem. 

a arbitraGem e a Globalização

Diante de todo exposto, é possível de antemão vislumbrar a importância e até mesmo a 
necessidade da arbitragem frente ao novo constitucionalismo e o fenômeno da globalização vivenciado 
por todas as sociedades dos mais diversos Estados-nação.

Primeiramente, mister aduzir as lições de Dinamarco (2003, p. 119) ao mencionar Niceto 
Acalá-Zamora y Castillo ao trazer a ideia da “autocomposição” e da “heterocomposição” como modelos 
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de soluções indicadas socialmente oportunas e juridicamente legítimas. Pois, desde que observados os 
limites decorrentes da lei e da ordem pública, tais meios podem ser legitimamente impulsionados sem a 
instauração de processo, ou, no trâmite de algum, perfeitamente findado. Não obstante, a autocomposição 
e a heterocomposição contemplam as modalidades “extraprocessual” e “endoprocessual”.

Conforme é possível compreender das menções de Dinamarco (2003, p. 119-122), tais modelos 
de pacificação e resolução de conflitos podem ser perfeitamente aplicados, e ou devem até ser eleitos, 
no contexto atual em que o fenômeno da globalização é predominante em diversas relações jurídicas 
pactuadas entre as pessoas. No que tange a “autocomposição”, esta pode se dar quando os próprios 
indivíduos integrantes do conflito, ou um deles apenas, descobre caminho capaz de pacificação.  
De forma que pode ser propagada em: “autocomposição unilateral (nas modalidades de “renúncia ou 
submissão”), “autocomposição bilateral (na modalidade de “transação”), e “autocomposição espontânea 
ou induzida”. 

Adentrando-se a “heterocomposição”, encontra-se o meio alternativo do juízo arbitral ou 
“arbitragem”, que consiste no julgamento da demanda por um indivíduo escolhido de modo consensual 
pelas partes (árbitro). Nesse sentido, são as palavras de Dinamarco (2003, p. 124):

As vantagens dessas soluções alternativas consistem principalmente em evitar as 
dificuldades que empecem e dificultam a tutela jurisdicional, a saber: (a) o custo financeiro 
do processo (taxas judiciárias, honorários de advogados, perícias, etc.; (b) a excessiva 
duração dos trâmites processuais, que muitas vezes causa a diluição da utilidade do 
resultado final; (c) o necessário cumprimento das formas processuais, com a irracional 
tendência de muitos a favorecer o formalismo. Indicam-se também, em prol da arbitragem, 
(d) o melhor conhecimento do ‘thema decidendum’ pelos árbitros especializados, além 
(e) do menor apego à rigidez da lei, dada a possibilidade de optar pelo juízo de equidade 
(CPC, art.1.075, inc. IV) e (f) da ausência de publicidade, que favorece a preservação 
da privacidade ou mesmo de segredos empresariais (Dinamarco, 2003, p. 124).

Ora, analisando todo o exposto acima, em que o fenômeno da globalização é integrante ao 
meio social, e que, os Estados-nação já não mais contam com a soberania que dispunham de séculos 
passados devido às novas relações estabelecidas entre os indivíduos com o “mundo globalizado”, 
inevitáveis são os conflitos que surgem e podem surgir em meio a tantas relações que se estabelecem 
contemporaneamente. Assim, imprescindível é o pensamento e instituição de modelos de resolução 
para tais conflitos, uma vez que, em se tratando de relações inerentes à ordem global, advindas do 
fenômeno da globalização, normas de direitos internacionais nem sempre serão suficientes para a 
resolução de tais conflitos de forma satisfatória para os sujeitos nele envolvidos, que dirá então, de 
ordens jurídicas internas de Estados-nações, que, como em tópico próprio fora explanado, é motivo 
até para que muitos critiquem o fenômeno da globalização.

Ocorre que, tal fenômeno já é existente nas sociedades, e deste os sujeitos não mais conseguem 
viver sem o tal. Portanto, diferentemente de criticá-lo e ver suas negativações para as sociedades internas 
como Estados-nações, importante é disseminar meios de resoluções de conflitos que poderão trazer 
soluções justas, a contento e satisfatórios, em bom tempo e principalmente que visem os direitos e 
interesses de ambos os polos, para que assim, seja concretizada a mais necessária ordem jurídica justa.
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Por isso é que, por ser a arbitragem um modelo alternativo de resolução de conflitos, no 
cenário atual de um mundo globalizado, esta deve ser em muito exaltada. Pois, como Cintra, Grinover 
e Dinamarco (2004, p. 25-29) colacionam em sua obra, esta é uma via que vem sendo apontada há 
tempos pela doutrina como meio alternativo eficaz de solução de conflitos, visto que, produz resultados 
de maneira mais célere e mais econômica, alem de possuir um procedimento que, via de regra, é mais 
simples e menos formal.

Para Carmona (1993, p. 27) a arbitragem consiste numa técnica capaz de solucionar litígios 
“através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada 
decidindo com base nesta convenção sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir 
eficácia de sentença judicial”.

Já Cappelletti e Garth (2002, p. 82) fundamentados em prenunciados dos ordenamentos jurídicos 
europeus aduzem que o juízo arbitral é uma instituição antiga, detendo entre outras tais características: 
“procedimentos relativamente informais, julgadores com formação técnica ou jurídica e decisões 
vinculatórias sujeitas à limitadíssima possibilidade de recurso. Seus benefícios são utilizados há muito 
tempo, por convenção entre as partes”.

No Brasil a arbitragem encontra-se regulamentada e disciplinada pela Lei nº. 9.307/96, de 
modo que é facultada aos indivíduos capazes de contratar a resolução dos litígios inerentes a direitos 
patrimoniais disponíveis. Ademais, por ser a arbitragem um meio facultativo e não obrigatório, não 
existe qualquer ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 
XXXV, da Constituição Federal.

Importante ainda aduzir o disposto por Rodrigues Pinto (1998, p. 269) ao mencionar que a 
arbitragem tem da heterocomposição o “elemento característico da intervenção de terceiro investido 
de autoridade decisória para a solução do conflito”. Contudo, preserva da autocomposição o “elemento 
consensual da escolha do árbitro na busca dessa solução”.

Paulo Furtado (1995, p. 63) traz em sua obra que a instituição do juízo arbitral tem como 
finalidade a busca de uma justiça “pronta” e “econômica”. Não obstante atentar-se que o recurso é uma 
garantia capaz de eliminar o erro ou detectar a má-fé do julgador, contempla dilatações e protelamentos 
do desfecho da lide. Assim, tal argumento é o que justifica a irrecorribilidade das decisões, pois, nesta 
visa-se a necessidade social de impedir a durabilidade dos litígios.

Desse modo, verifica-se quão imensurável identificação que detém a arbitragem com o 
fenômeno da globalização, pois, vai muito além de regramentos internos, contando com uma justiça 
célere, econômica e justa. Assim, em se tratando de relações jurídicas internacionais, empresariais, 
consumeristas e tantas outras mais que são existentes e surgidas com a interação global proveniente do 
fenômeno da globalização, a arbitragem é um eficaz meio alternativo de resolução de conflitos, pois, 
supera tais obstáculos e atende às necessidades existentes nas relações contemporâneas.

Quanto ao sistema brasileiro, especificamente no que tange ao jugalmento arbitral, insta 
mencionar que, não existe controle estatal deste para que não haja comprometimento dos fundamentos 
e objetivos, além, do enfraquecimento à probidade deste meio alternativo que é escolhido pelos 
interessados (PAROSKI, 2006, p. 442). Neste sentido, são as menções de Dinamarco (2003, p. 19-23), 
ao citar em parte o monografista La China:
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Como é notório, no sistema brasileiro as decisões arbitrais jamais se sujeitam ao controle 
jurisdicional estatal no que se refere à substância do julgamento, ou seja, ao meritum 
causae e possíveis errores in judicando; não comportam censura no tocante ao modo 
como apreciam fatos e provas, ou quanto à interpretação do direito material ou aos 
pormenores de sua motivação. A definitividade dos pronunciamentos dos árbitros é 
efeito do livre exercício da autonomia da vontade pelos litigantes, manifestada quando 
optam por esse meio alternativo. Essa singela e óbvia constatação vale como reflexão 
destinada a advertir contra os exageros em provocar o controle judicial das sentenças 
arbitrais. A liberalização desse controle pelos juízes estatais, quando levada a patamares 
de abuso, seria um perigosíssimo fator de esvaziamento do instituto da arbitragem, 
pois comprometeria os fundamentos e objetivos deste – alongando litígios no tempo, 
encarecendo a produção da tutela definitiva, conferindo publicidade a assuntos que 
se pretendia tratar com discrição, renunciando aos conhecimentos especializados dos 
árbitros […].

Mister salientar as dissensões existentes na doutrina quanto à natureza jurídica da arbitragem, 
pois, há teorias que sustentam a natureza privatista, outras, a natureza publicista e ou híbrida. De modo 
que os defensores da “natureza privatista” aduzem deter a arbitragem característica contratual, através da 
qual as partes conferem poderes ao árbitro e, o laudo arbitral representa nada mais que a representação 
de suas vontades. Já quanto aos defensores da “natureza jurisdicional”, a arbitragem se realiza num 
real processo, no qual a jurisdição o ampara como exercício da vontade da lei, não necessitando ter 
sua edição prolatada unicamente pelo Poder Judiciário, pois, é cabível ao árbitro proferir a decisão 
que entender ser mais justa. Finalmente, ainda é existente a corrente “híbrida”, na qual há um processo 
privado para solucionar litígios, com uma sentença proferida por um particular (árbitro), mas que se 
mostra com a mesma força de solução estatal (jurisdicional). Todavia, pelo fato da sentença arbitral 
se tratar de um acordo cuja solução da disputa se dá por um terceiro escolhido pelas partes e, por esta 
colocar fim à controvérsia, possibilita sua observância e cumprimento da mesma forma que ocorre 
com as sentenças jurisdicionais condenatórias (FERNANDES DA SILVA, 1988, p. 165).

Nesse contexto, Paroski (2006, p. 445) aduz as palavras de Paulo Furtado (1995, p. 42-45) que 
detém a seguinte redação: 

Temos assentado como características da jurisdição: a) poder de aplicar o direito;  
b) autoritativamente; c) em caráter substitutivo; d) em caráter subsidiário; e) relativamente 
aos titulares de interesses em conflito. (…) ao proferir o laudo, outra coisa não faz o 
árbitro senão dizer o direito, e, portanto, autoritativamente. O caráter de substitutividade 
está, aqui, no Juízo Arbitral, tão presente como o é na jurisdição exercida pelos órgãos 
estatais. Em verdade, a atividade do árbitro substitui à dos particulares em conflito. 
É igualmente atividade subsidiária, porque completa, ou integra, algo que faltou, 
precisamente, a aplicação voluntária da norma. Uma das partes não concordou com a 
sujeição de seu interesse ao interesse da outra e, portanto, o conflito de interesses se 
dinamizou, reclamando solução. Quanto à última característica da jurisdição (interesses 
em conflito), nada mais presente no Juízo Arbitral. A lei rotulou de pendências ‘judiciais 
e extrajudiciais’ esses conflitos, admitindo que as partes se louvem em árbitros para 
resolvê-las. Assim, é patente que a atividade do árbitro é verdadeira atividade jurisdicional, 
surgindo o Juízo Arbitral como substitutivo da jurisdição (como função estatal). (…) 
Consideramos, pois, assentado que a jurisdição arbitral é jurisdição contenciosa, embora 
exercida por particulares, surgindo apenas como substitutivo da jurisdição ordinária.

Professor Carlos Alberto Carmona (1993, p. 7-8) sustenta a natureza jurisdicional da arbitragem, 
e assevera que: “se o poder estatal é exercido, sub specie jurisdictionis, com o objetivo de pacificar 
pessoas e eliminar conflitos com justiça, e se afinal a arbitragem também visa a esse objetivo, boa parte 
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do caminho está vencida, nessa caminhada em direção ao reconhecimento do caráter jurisdicional da 
arbitragem”.

Já Dinamarco (2003, p. 3-8) com um posicionamento um pouco mais contido que os autores 
que afirmam a arbitragem ter uma natureza jurisdicional, sustenta que as atribuições do árbitro detêm 
natureza “parajurisdicional”, partindo do princípio de que “embora ele não as exerça com o escopo 
jurídico de atuar a vontade da lei, na convergência em torno do escopo social pacificador reside algo 
muito mais forte a aproximar a arbitragem da jurisdição estatal”.  

Quanto aos princípios, a lei de arbitragem em seu artigo 21, parágrafo 2ª, traz expressos quais 
deverão ser observados no procedimento arbitral: 

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção 
de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou 
entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao 
tribunal arbitral, regular o procedimento § 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento 
arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do 
árbitro e de seu livre convencimento.

Ora, diante da verificação de tais princípios, percebe-se que existe plena incidência das garantias 
constitucionais relativas à tutela constitucional do processo sobre o processo arbitral. Assim, quanto 
ao modelo arbitral de resolução de conflitos em meio ao fenômeno da globalização, constata-se que 
além dele ser um eficaz modelo de pacificação, consiste na sintetização dos princípios e das garantias 
constitucionais do processo, logo, em momento algum feriria normas de direito interno do sistema 
brasileiro. Portanto, é uma alternativa das vias estatais que ocorre de forma justa, que compreende a 
pacificação social e que, acima de tudo, acompanha as necessidades do “mundo globalizado”.

Não obstante, a arbitragem como instrumento não estatal de resolução de controvérsias 
em relação à tutela jurisdicional prestada pelo próprio Estado, vem apresentando as seguintes 
características favoráveis: ”celeridade, informalidade do procedimento, confiabilidade, especialidade, 
confidencialidade e flexibilidade” (PAROSKI, 2006, p. 446).

Assim, conforme citação realizada por Paroski (2006, p. 446-447) do aduzido por Arenhart 
(2005):

A arbitragem surge como forma alternativa de resolução dos conflitos, colocada ao lado 
da jurisdição tradicional. Sua tônica está na tentativa de ladear o formalismo – muitas 
vezes exagerado – do processo tradicional, procurando mecanismo mais ágil para a 
resolução dos problemas. Mais que isso, a arbitragem pode representar caminho para 
solução mais adequada para muitas situações concretas de litígio. Com efeito, o fato de 
que o árbitro pode ser pessoa de outra área, que não a jurídica, pode contribuir para que se 
obtenha decisão mais adequada e com maior precisão. Realmente, em temas que exigem 
conhecimento específico em determinada área, será em regra muito mais apropriada 
uma decisão proferida por um especialista naquele campo do conhecimento, do que 
por um juiz, que – ainda quando auxiliado por um perito – não detém o conhecimento 
aprofundado a respeito do tema, ou não conhece de particularidades e práticas de 
determinada situação concreta.

Por fim, cumpre mencionar que independentemente da postura adotada sobre a natureza jurídica 
da arbitragem (jurisdicional ou não), é certo que diante dos conflitos jurídicos de interesses que são 
existentes e que se dão diante do fenômeno da globalização, proveniente de tantas relações jurídicas 
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oriundas entre indivíduos dos mais diversos Estados-nação e considerando o objetivo pacificador 
deste, percebe-se que esta constitui um instrumento que pode ser utilizado pelas partes de forma 
voluntária, como via alternativa à tutela jurisdicional estatal, e que, certamente produzirá um resultado 
final de forma veloz, econômico, informal, e sobretudo, que atende às necessidades provenientes do 
“mundo globalizado” o que, contribui para a diminuição de demandas perante os órgãos jurisdicionais, 
proporciona maior celeridade, real satisfação dos envolvidos ao obterem uma decisão e a mais concreta 
forma de acesso à justiça. 

conclusão

Com o presente estudo analisou-se o contexto histórico da globalização, verificou-se sua 
complexidade e, acima de tudo as influências que esta exerce nas relações pactuadas entre os sujeitos 
e indivíduos físicos e jurídicos no contexto contemporâneo.

Constatou-se que tais influências decorreram da necessidade de uma aceleração que o “mundo 
globalizado” propõe aos sujeitos que nele se encontram, pois, as relações entre estes que a tempos 
passados eram dificultadas pela distância, linguagem, fatores sociais e econômicos, foram facilitadas 
por meios que o fenômeno da globalização trouxe aos mais variados Estados-nação, aproximando, 
assim, sujeitos e indivíduos com meios virtuais, eletrônicos e, proporcionando uma interligação, 
comunicação e, sem dúvidas, a celebração de negociações.

Ocorre que tais formas de aproximação em muito é criticada por diversos pesquisadores sob o 
fundamento de que, por se tratar de relações de âmbito externo aos Estados-nação, desampara e incorre 
em situações de vulnerabilidade os sujeitos envolvidos em tais inclusões. Pois, a falta de regramentos, 
ordenamentos e normatizações positivas para proteger, defender interesses e solucionar controvérsias 
que venham a existir em tais relações contraídas com sujeitos dos mais variados continentes, é algo 
que desperta aos pesquisadores a busca por fatores que extingam tal modo de desproteção.

No entanto, como as normas internas de cada Estado-nação não consistem num todo nesta forma 
de proteção, uma vez que estas podem regulamentar fatores idênticos com regulamentações colidentes 
entre si, a ponto de que, ao invés de assegurar direitos, causar mais conflitos que as próprias relações 
já podem ocasionar, é que vê-se a necessidade de um ordenamento flexível e abrangente, que possa 
dar suporte a estas relações existentes nas sociedades e que, não mais podem ser retiradas, pois, frutos 
do “mundo globalizado” e, do fenômeno da globalização.

Assim, diante da dificuldade em estabelecer normas com tais características e, principalmente 
dos fatores de soberania de cada Estado-nação é que a Arbitragem é a forma de suprir esta necessidade 
existente nas relações contraídas entre os sujeitos em âmbito global. Visto que, esta é um modelo de 
resolução de controvérsias amplo, e, principalmente alheio a um julgamento estatal, pois, é estabelecida 
com base nos anseios e necessidades dos sujeitos através da convenção de arbitragem. Não obstante, 
há a possibilidade de constituição de árbitros técnicos-especializados na área objeto de análise, para 
que, em havendo precisões, profiram soluções céleres, eficazes, justas e que, colocarão fim ao conflito.

Diante disto, constata-se que não mais é possível voltar no tempo e, desfazer o fenômeno da 
globalização que as próprias sociedades instituíram, aceitaram e em muito visualizaram benefícios 
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e sim, é o momento de encontrar meios a amparar todos os contextos que tal fenômeno desenvolve 
entre os sujeitos nele envolvidos. Por isso, diante do fato de ser praticamente impossível a instituição 
de normatizações entre os Estados-nações que atendam a todos os preceitos de tais estados e ainda 
assegurem os direitos de tais indivíduos é que, a Arbitragem é o meio de solução de controvérsias 
totalmente eficaz para as relações contraídas contemporaneamente, pois, ela é a forma de assegurar 
direitos, solucionar controvérsias, amparar e assegurar interesses, caracterizando, a mais concreta 
forma de ordem jurídica justa.
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por que os/as assistentes sociais em formação 
devem ler os clássicos da socioloGia?

WHY SOCIAL WORKERS IN TRAINING SHOULD READ THE CLASSICS OF SOCIOLOGY?
camiLa HoLanda maRinHo240
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resumo:

Esse artigo tem a intenção de promover uma reflexão sobre a importância da teoria sociológica clássica 
na formação dos(as) assistentes sociais. Para tanto, utilizaremos como objetos empíricos analíticos os 
casos de discriminação social e preconceito racial alardeando recentemente pela mídia brasileira como 
exemplos para a construção de uma reflexão pautada na criticidade e autenticidade do pensamento de 
autores como: Marx, Durkheim e Weber. Compreendemos que a “imaginação sociológica” é importante 
para a produção de conhecimento sobre a realidade por proporcionar a tomada de consciência sobre a 
relação entre o indivíduo e a sociedade em um aspecto mais amplo. Sendo assim, consideramos que 
os argumentos e as reflexões enunciadas pelos autores da sociologia clássica contribuem para uma 
compreensão e postura crítica, desconsiderando os juízos de valores, que muitas vezes, eivados de 
emoções imediatas e análises superficiais sobre a complexa realidade social, podem produzir reflexões 
equivocadas e preconceituosas.

palavras-chave:

Sociologia Clássica. Discriminação Social e Preconceito Racial.

abstract:

This article is intended to promote reflection on the importance of classical sociological theory in 
the training of social workers. For that, we use as analytical empirical objects instances of social 
discrimination and racial prejudice recently trumpeted by the Brazilian media as examples for the 
construction of a reflection based on criticality and authenticity of the thought of authors such as Marx, 
Durkheim and Weber. We understand that the “sociological imagination” is important for the production 
of knowledge about reality by providing the awareness of the relationship between the individual and 
society in a broader aspect. Thus, we consider that the arguments and considerations set out by the 
authors of classical sociology contribute to an understanding and critical stance, disregarding the value 
judgments that often permeated by immediate emotions and superficial analysis of the complex social 
reality, can produce reflections misleading and biased.

Keywords:

Classical Sociology. Social Discrimination and Racial Prejudice.

Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer.

Ítalo Calvino. Por que ler os clássicos, 1993.
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1. introdução

Marx, Durkheim e Weber são os autores clássicos da sociologia que escolhemos para refletir 
sobre a importância da sociologia clássica na formação dos(as) estudantes de serviço social. De modo 
geral, são eles os escolhidos pelos(as) professores(as) ao ministrarem essa disciplina, geralmente 
localizada no primeiro semestre do curso de serviço social e de outros cursos de graduação que 
possuem a referida disciplina em sua grade curricular. A sociologia é uma ciência que surgiu em tempos 
de transformações sociais, de mudanças, de crises advindas das Revoluções Industrial, Francesa e 
Científica no decorrer dos séculos XVIII e XIX. Com isso, cada um dos autores clássicos formulara 
um conjunto de conceitos e teorias para explicar e compreender as mudanças sócio-históricas em curso 
e as interações produzidas na vida cotidiana das sociedades na era moderna. 

Diante disso, Marx, Durkheim e Weber consagraram-se como intérpretes do mundo moderno 
e como fundadores de teorias sociais que influenciaram e ainda influenciam muitos estudiosos das 
expressões da Questão Social. Maria Lucia Martinelli na obra Serviço Social Identidade e Alienação 
(2003) apresenta a Questão Social em duas faces. A primeira representa a face da “pobreza de massa”, 
da “miséria exagerada” e a segunda diz respeito ao processo de “amadurecimento político da classe 
trabalhadora”. Vale ressaltar que as características da primeira face [as mazelas sociais] não são 
exclusividades do sistema capitalista, já que as mesmas antecedem o mesmo, por isso que Martinelli 
considera que para que essas mazelas sejam consideradas expressões da Questão Social é necessário 
que haja a resistência daqueles que sofrem com elas, ou seja, é necessário que se apresente a segunda 
face. Outra obra que traz a definição de Questão Social é Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: 
esboço de uma interpretação histórico-metodológica (2007) de Marilda Vilela Iamamoto e Raul de 
Carvalho, segundo eles a questão social:

não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária 
e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como 
classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida 
social, da contradição entre o proletariado e a burguesia (2007: p. 77).

Portanto, a contribuição dos autores clássicos da sociologia para os/as assistentes sociais em 
formação se dá quando exercitamos a compreensão dos fenômenos relativos à “Questão Social” com 
o exercício da “Imaginação Sociológica”, conforme indica o sociólogo Wright Mills, sendo assim, 
significa olhar para as coisas de uma maneira diferente daquela a que estamos habituados na vida 
cotidiana, percebendo-a em uma perspectiva mais vasta, considerando outros olhares e novas formas 
de olhar. Mills descreve o pensamento sociológico como uma prática criativa, situando a imaginação 
sociológica como a tomada de consciência sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade em um 
aspecto mais amplo. Trata-se da capacidade de conectar situações da realidade, como os interesses em 
disputa, percebendo que a sociedade não se apresenta de determinada forma por acaso. Possui como 
elemento chave a capacidade de poder visualizar a sociedade com um certo sentido de distanciamento, 
em vez de fazê-lo apenas da perspectiva das experiências pessoais e das pré-concepções culturais. 
Sendo assim, lições de compreensão sobre as expressões da questão social são importantes para a 
prática de trabalho do serviço social.
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Isso posto, destacamos a relevância de refletirmos sobre a contribuição do pensamento dos 
autores clássicos da sociologia no entendimento das questões sociais, em especial, aquelas que compõem 
o cotidiano de trabalho do(a) assistente social, como nos casos de violência urbana, de violência 
doméstica, de desigualdade social, de participação e produção de espaços de cidadania no Brasil, sobre 
a corrupção política e institucional, o papel do Estado e das políticas públicas, a convivência familiar 
e comunitária, entre tantos outros acontecimentos da vida em sociedade. Os argumentos e as reflexões 
enunciadas por esses autores auxiliam nossa compreensão e postura crítica, desconsiderando os juízos 
de valores, que muitas vezes, eivados de emoções imediatas e análises superficiais sobre a complexa 
realidade social, faz-nos produzir reflexões equivocadas e preconceituosas. 

O escritor Ítalo Calvino nos inspira nesse artigo, pois segundo ele a obra de um autor clássico não 
necessariamente nos ensina algo que não sabíamos. Na verdade, às vezes descobrimos algo que sempre 
soubemos ou acreditávamos saber ao realizarmos uma leitura, mas desconhecíamos que esse autor o 
dissera primeiro. Mesmo assim, esta é uma surpresa que dá muita satisfação ao leitor, pois é a descoberta 
de uma origem, de uma relação, de uma pertinência, que nos empolga e nos torna mais curiosos.  
Por isso, Calvino na obra Por que ler os clássicos, publicada a primeira vez em 1991, considera que 
“os clássicos devem ser lidos porque ‘servem’ para qualquer coisa. A única razão que se pode apresentar 
é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos” (1993: p. 22). Consequentemente, nas 
(re)leituras dos autores considerados “clássicos” que são apresentados pelos(as) professores(as) na fase 
de formação dos estudantes, nada melhor do que, (re)descobrirmos que os primeiros pensadores de um 
determinado tema podem elucidar questões que já tinham sido deixadas de lado, que aparentemente 
encontram-se “desatualizadas”, mas que na verdade são o cerne de problemas ainda não resolvidos, 
não compreendidos ou de difícil solução.

E para provocar o exercício da análise crítica à luz da sociologia clássica convidamos os eleitores 
desse artigo a refletirem sobre as diversas formas de discriminação social e preconceito racial alardeados 
nos dias atuais. A sociedade brasileira possui uma herança histórica de desrespeito à diversidade 
étnico-cultural desde os tempos da colonização portuguesa (como a escravidão, a aculturação, a 
exploração do trabalho etc.) até os dias atuais (exemplificados nos casos de linchamentos públicos, 
violência institucional, ofensas pessoais, discriminação estético-cultural). O que observamos hoje sobre 
esse fenômeno são relações que enunciam um estado anômico da vida em sociedade (Durkheim), onde 
as relações de dominação (Weber) se perpetuam, especialmente em virtude das contradições de classes 
(Marx) oriundas das diversas formas de se viver em sociedade. Com isso, a discriminação social e o 
preconceito racial sinalizam que antigas questões ainda não foram superadas, pois na atualidade esses 
fenômenos são cada vez mais delineados por formas cada vez mais perversas de preconceito, injustiça 
e desigualdade social. 

2. marX e as contradiçÕes de uma sociedade de classes

Karl Marx nasceu em Trier na Alemanha em 05 de maio de 1818. Em 1835 ingressa na 
universidade e começa a estudar Direito até 1836 quando se transfere para Berlim e passa a se dedicar 
ao estudo da filosofia. Conclui em 1841 o doutorado em Iena defendendo uma tese sobre o pensamento 
de Hegel, que irá influenciar seus debates intelectuais, assim como provocará uma perseguição por 
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parte do governo alemão, que considerava os estudiosos da chamada “esquerda hegeliana” polêmicos 
demais e prejudiciais ao governo da época. Diante dessas perseguições que impossibilitaram sua carreira 
acadêmica, Marx em 1842 vira editor de um jornal que pautava os problemas sociais e logo chamou 
novamente a atenção do governo alemão que fechou o jornal. Diante disso, Marx decide mudar para 
Paris com sua família dando continuidade aos seus estudos críticos, mas em 1844 é expulso da França 
e muda-se para Bruxelas na Bélgica, onde começa a participar de atividades políticas ligadas aos 
movimentos dos trabalhadores. Em 1848 ele escreve um de seus livros mais conhecidos O Manifesto 
do Partido Comunista, um panfleto encomendado por uma organização política de trabalhadores. 
A partir daí Marx passa a atuar nos movimentos organizados da classe trabalhadora e a redigir uma 
vasta literatura sobre as contradições da sociedade capitalista que influenciou áreas diversas como 
a filosofia, a sociologia, a política, a história, a economia, o direito, o serviço social, entre outros.  
Em 1850, ele mudou-se para Londres, onde vive até seus últimos dias em março de 1883. 

Mesmo sem ter a intenção de formular pressupostos teóricos e metodológicos para a fundação 
de uma ciência da sociedade, o alemão Karl Marx é reconhecido pelos cientistas sociais como um 
autor clássico da teoria sociológica. Esse arremate aconteceu devido Marx ter elaborado uma teoria 
social ampla sobre a modernidade e a sociedade capitalista em suas dimensões socioeconômicas, em 
especial sobre as relações de exploração e alienação que marcaram suas reflexões sobre o entendimento 
da sociedade moderna. A situação de submissão e exploração que se encontrava a classe trabalhadora, 
definida por Marx como a classe proletária ou o proletariado, frente às ordens dadas pelos seus patrões, 
portanto, os proprietários de todos os meios de produção, ou seja, a burguesia capitalista inquietava 
Marx. E dessa forma, podemos considerar as “classes sociais” como o objeto de estudo do autor.  
Em virtude do fato de que a vida em sociedade é apresentada através da luta entre as classes sociais, 
que vivem em permanente conflito, Marx estabeleceu como uma de suas metodologias de investigação 
a “Dialética”. Portanto, a dialética é uma forma de pensar a realidade em constante mudança por 
meio de termos contrários que dão origem a um terceiro, que os concilia (Tese (A) é uma afirmação; 
antítese (B) é uma afirmação contrária, e síntese (C), como o nome indica, é o resultado da síntese 
entre as duas primeiras). Marx fala da dialética sempre em um contexto de luta de classes, diferentes 
interesses, que geram a contradição. 

Os conflitos ocasionados pelas relações sociais de produção estabelecidas pelo modelo 
capitalista de produção ocasionavam formas desiguais de redistribuição do capital, pois a burguesia 
capitalista apropriava-se de todo o excedente da produção, especialmente do capital excedente, que o 
autor chamou de mais-valia. Segundo ele era a mais-valia que produzia as mais perversas formas de 
exploração entre as classes sociais, sendo assim, ela era produtora das contradições que a sociedade 
capitalista produzia e ainda produz até os dias atuais. Por isso, Marx não reconhecia o Estado como 
um representante legítimo de todos os integrantes de uma sociedade, pois essa estrutura institucional 
de organização das relações de poder e da burocracia governamental defendia os interesses específicos 
de uma classe dominante, portanto, os interesses da burguesia. Embora compreenda a sociedade como 
“o produto da ação recíproca dos homens”, sua estrutura depende do estado de desenvolvimento das 
forças produtivas (as matérias-primas, as tecnologias, os instrumentos de trabalho, as habilidades,  
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os conhecimentos utilizados na produção, enfim, a ação dos indivíduos sobre a natureza) e das relações 
sociais de produção (as formas como os indivíduos se organizam para produzir, estabelecendo formas 
de divisão social do trabalho, a organização da produção, a distribuição dos meios de produção e dos 
produtos).

As relações sociais de produção são a base das desigualdades sociais, pois possibilitaram 
a existência de homens proprietários de meios de produção (burgueses) e os não proprietários 
(proletários), conforme enuncia Marx. Na organização das estruturas e formas de organização e 
produção da sociedade capitalista, o trabalho possui uma posição central, pois segundo o autor ele é 
a principal atividade humana que produz e reproduz a vida social, política, econômica e intelectual. 
Para Marx (1993):

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; isto é, a classe 
que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual 
dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe, 
ao mesmo tempo, dos meios de produção espiritual, o que faz com que à ela sejam 
submetidas, ao mesmo tempo e em média, as ideias daqueles aos quais faltam os meios 
de produção espiritual. As ideais dominantes nada mais são do que a expressão ideal 
das relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes concebidas como 
ideias; portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante; 
portanto, as ideais de sua dominação (1993: p. 72).

Essas expressões de dominação citadas por Marx são percebidas através do lugar que a 
mercadoria possui na vida em sociedade criada pelo modo de produção capitalista. A mercadoria para 
Marx é um produto das atividades orquestradas pelo trabalho. Ela é símbolo da riqueza capitalista 
que possibilita a satisfação das necessidades humanas. Possui um valor de uso realizado no ato do 
consumo, além de um poderoso valor de troca quando circula no mercado. A experiência capitalista 
demonstra, aos longos dos anos e ao longo dos séculos, que “a desvalorização do mundo humano cresce 
na razão direta da valorização do mundo das coisas”, conforme analisa Karl Marx. Com isso, o mundo 
das coisas nos dias atuais possui um “santuário”, um “templo” característico da sociedade capitalista 
que são os chamados “shopping centers”. Observamos como esses empreendimentos comerciais de 
compra, de venda e de circulação de mercadorias revelam nas diversas formas de uso de seus espaços 
as contradições de uma sociedade de classes. 

O ano de 2014 alardeou nas manchetes midiáticas um movimento representativo da mobilidade 
dos jovens pela cidade, os denominados “rolezinhos”. Muitas notícias sobre esse movimento juvenil 
foram divulgadas pelos mais diversos veículos de comunicação. Deparamo-nos com interpretações 
distintas sobre o fenômeno dos “rolezinhos”. De um lado estavam as notícias que classificavam essa 
aglutinação juvenil, com destaque aos encontros protagonizados em shoppings centers, como atos 
de violência e de vandalismo, onde os tais jovens eram classificados pela mídia como oriundos das 
periferias das cidades, grande parte deles eram negros, usavam adereços da cultura hip-hop, funk ou 
Black music, portanto, sujeitos ameaçadores da “ordem” e incômodos socialmente. Os rolezinhos 
também ganharam destaque nos noticiários brasileiros devido a supostos delitos cometidos por alguns 
participantes, como tumultos, furtos e agressões. 
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Colunistas de uma revista de grande circulação no Brasil consideraram que esse tipo de 
manifestação é uma “irresponsabilidade” e que há criminosos se aproveitando dos “rolezinhos” para 
cometer delitos, que são esses jovens “selvagens que cospem na civilização”, “bárbaros incapazes 
de reconhecer a própria inferioridade” e que são pessoas que “morrem de inveja da civilização”. Por 
outro lado, colunistas de veículos menos conservadores afirmaram que a aversão aos “rolezinhos” seria 
uma evidência de que a elite brasileira quer “manter os de pele marrom confinados na senzala” e que, 
ao proibi-los a Justiça mostrava ser “muitas vezes conivente com a desigualdade social”. Para esse 
grupo de jornalistas, eventos como estes revelam também “uma faceta complicada e extremamente 
preconceituosa da classe média brasileira”, pois os jovens querem participar da “festa de consumo” 
e questionam quem de fato provocou a correria das pessoas durante os dias em que os “rolezinhos” 
aconteceram nos shoppings: os jovens ou a ação dos seguranças e da polícia?  Em Fortaleza, prevendo 
um “rolezinho” marcado pelas redes sociais em um dos shoppings da cidade, os empresários conseguiram 
expedir uma liminar na Justiça para proibir qualquer prática que tendenciava “à turbação ou esbulho 
da posse mansa e pacífica do Shopping em sua área interna, externa, estacionamento e entorno sob 
sua responsabilidade”, sobre pena de multa no caso de descumprimento, conforme notícia publicada 
em um dos jornais locais.

Portanto, para compreendermos os “rolezinhos” como um fenômeno da vida social, considerando 
o pensamento de Marx, é importante destacarmos as contradições de uma sociedade de classes. O que 
observamos é uma expressão contemporânea das contradições de classe e do perpetuado conflito inerente 
a sociedade capitalista que divide as pessoas entre aquelas que são donas das propriedades privadas 
(lojistas e empresários dos shoppings) e os não proprietários (os jovens moradores das periferias da 
cidade). Sendo assim, um código moral se consolida na sociedade, estabelecendo os lugares que os “não 
consumidores”, portanto, a classe pobre pode circular. Vale destacar que esses jovens pobres moradores 
das grandes periferias, sem espaços de lazer e de cultura, penalizados por serviços públicos ausentes 
ou precários de saúde, educação, saneamento, transporte, lazer e segurança, assistem televisão cujas 
propagandas sedutoras os convidam para o consumo e para “rolés” ou passeios em shoppings utilizando 
as redes sociais como uma importante ferramenta para marcar encontros.  Contudo, podemos perceber 
como as contradições de classe e a desigualdade social na contemporaneidade, fenômeno observado 
por Karl Marx no século XIX, possui uma nova configuração e atualização em meados do século XXI.

3. Émile durKheim: da defesa ao ataque

Émile Durkheim compõe a tríade, já citada anteriormente, dos autores clássicos da sociologia, 
também foi responsável por tornar a mesma, propriamente, uma ciência. Nascido em 15 de abril de 
1858 na cidade de Épinal na França, iniciou seus primeiros estudos em sua cidade natal e lhes deu 
continuidade em Paris, formando-se em 1882 em filosofia e ingressando logo após sua formação na 
carreira de professor universitário. Em 1887 é nomeado professor de pedagogia e de ciências sociais 
na faculdade de Bordeaux, no sul da França, o que faz de seus cursos os primeiros cursos de sociologia 
ofertados em uma universidade. Em 1893 ele defende sua tese de doutorado (A divisão do trabalho 
social), e por adquirir grande notoriedade é convidado em 1902 para assumir a disciplina de ciência 
da educação na Universidade de Sorbonne em Paris. No ano de 1913 torna-se titular da disciplina de 
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ciência da educação e sociologia dessa instituição. Além de um dos principais fundadores do pensamento 
sociológico, Durkheim também foi responsável pela fundação da sociologia como uma ciência da 
sociedade, portanto do ingresso da ciência no meio acadêmico, reunindo em torno de si um grupo de 
pesquisadores e acadêmicos importantes do cenário francês da época. Com isso liderou a formação da 
Escola Sociológica Francesa em Paris, celeiro de importantes pensadores e pesquisadores de questões 
relacionadas à religião, ao direito e à moral, à economia, à criminalidade, à família, questões essas 
que também foram investigadas por ele. Em 15 de novembro de 1917, Durkheim faleceu em Paris 
aos 59 anos de idade.  

Sempre buscando objetividade em suas observações, Durkheim comparou a sociedade a um 
organismo vivo, concluindo que para o bom funcionamento, a mesma deveria apresentar harmonia 
entre seus diferentes órgãos e essa harmonia seria controlada, pelo o que, em termos sociológicos 
chamamos de “coesão social”, portanto, uma pressão coletiva frente a um determinado comportamento 
que objetivava estabelecer uma ordem. Com essa preocupação Durkheim estudou as instituições 
responsáveis pela manutenção da ordem social, sem deixar de atentar para as estruturas sociais e o 
comportamento individual. Suas reflexões foram apresentadas em obras que retratam o seu empenho 
em compreender a sociedade, entre elas estão: Da Divisão do Trabalho Social (1893), O Suicídio 
(1897) e As Formas Elementares da Vida Religiosa (1912).  E na perspectiva de definir a sociedade 
e as relações sociais com critérios científicos, Durkheim formulou, entre outros, os conceitos de 
Anomia que representa um momento onde as regras e normas da sociedade estão desregulamentadas, 
e desenvolveu também, como sendo o seu objeto de investigação o conceito de Fato Social, que consta 
na obra “As regras do método sociológico” publicado em 1895. O autor definiu o conceito como: 
“maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de 
coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele.” (1995: p. 04) Com isso, Durkheim estabelece 
o fato social como seu objeto de investigação científica e anuncia que é necessário produzir uma 
ciência concreta e exata que pensa o mundo através da observação e da experimentação, definindo 
leis que estabeleçam relações com os fenômenos sociais, assim como, conceitos capazes de regular, 
padronizar e a ordenar a vida social utilizando um saber científico. A partir dessa percepção científica 
e, influenciado pelo pensamento de sua época, Durkheim estabelece o “Positivismo”, como o primeiro 
método de investigação das ciências sociais. 

Para Durkheim, os pesquisadores “devem considerar os fatos sociais como coisas”, ou seja,  
é preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, afastando pré-noções e rompendo com 
representações, ideias e conceitos do senso comum. Essa regra vale para todo(s) aquele(s) que 
estudam os indivíduos em sociedade. Os [futuros e futuras] assistentes sociais estão entre eles e como 
profissionais que buscam eliminar toda e qualquer forma de preconceito, propondo ações respaldadas 
pela promoção da garantia dos direitos sociais, devem orientar sua conduta seguindo o pensamento de 
Durkheim, na perspectiva de salientar que diferenças sociais, econômicas e raciais não podem estar 
relacionadas às desigualdades e descriminações.

Assim, podemos entender a relação entre Durkheim e Serviço Social partindo do fato de que ao 
se desvincular das práticas de voluntarismo os/as profissionais dessa profissão precisaram dar respostas 
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rápidas e eficientes às demandas postas, além de terem conseguido legitimidade de suas atuações. 
“Acabaram privilegiando-se da ótica da harmonia, da solidariedade no ornamento das relações sociais”. 
(IAMAMOTO. 2011, p. 174). No entanto, o imediatismo requerido dos assistentes sociais, contribuiu 
para o que José Paulo Netto (1992) chama de “tara histórica do Serviço Social”; a superficialidade 
teórica e a não ida [dos profissionais] aos textos originais. Por isso, consideramos justo e necessário 
traçar uma linha de defesa do pensamento de Durkheim, pois segundo Verdès-Leroux (1986, apud 
NETTO, 1947, p.144): os “[…] elementos da elaboração durheimiana foram arrancados do seu contexto 
original e resolvidos numa ótica ainda mais restauradora e moralista do processo social.” Pode-se ter 
uma ideia de como a profissão e seus profissionais se tornaram frágeis e vulneráveis ao ficar a mercê de 
interpretações, dos comentários e de outros estudos sobre a obra original de um autor(a), trata-se nesse 
caso da necessidade de reforçar um dos pontos trazidos por Ítalo Calvino em sua obra Por que ler os 
clássicos (1993); o de que “nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos originais”, isso 
se justifica pelo fato de que ao lermos sob o olhar de terceiros tendemos a pensar e/ou nos posicionar 
a partir de suas compreensões, opiniões e posicionamentos a respeito das ideias de uma obra, tirando 
conclusões não do texto original, mas das interpretações que já fizeram dele.

Dessa forma, tomamos como objetivo desse momento de nossa reflexão sobre a importância da 
sociologia clássica para a formação do assistente social traçar uma linha de “defesa” para Durkheim, 
no sentido que consideramos necessário que antes de o julgarmos façamos uma releitura de suas obras, 
visto que podemos realizar descobertas e desfazer conceitos que dificultam o estudo de seu pensamento 
na atualidade. De fato, por ser esse o primeiro autor que muitos estudantes geralmente acessam nas 
disciplinas de sociologia clássica no primeiro semestre dar-se a ele certo “estigma” que o torna um 
autor “incompreendido”. Conforme Durkheim explica: “a ciência pode esclarecer o mundo, mas deixa 
corações na obscuridade”. É com as palavras do próprio autor que analisamos a atualidade repleta de 
simbolismos, seja nos “atos, pensamentos ou omissões” algo que nos parece significante na medida em 
que concordamos com a frase do filósofo Confúcio: “uma imagem fala mais que mil palavras”. Sendo 
assim, o que dizer sobre uma piada ou mesmo uma brincadeira com outras pessoas? Elas também não 
possuem um valor simbólico, ou seja, não representam algo além do que parece querer representar? 
O que dizer então de piadas, comentários ou expressões que provocam impressões de discriminação 
social e preconceito racial? 

As diversas formas de discriminação social e preconceito racial observados cotidianamente 
parecem em determinados momentos que se apresentam adormecidas ou camufladas, mas outras vezes, 
despertam, e nos fazem promover um debate sobre o enfraquecimento de uma consciência coletiva, ou 
seja, conjunto de crenças e sentimentos comuns à media dos membros de uma sociedade, elaborada a 
partir de noções fragilizadas de cooperação, inter-relações e de laços sociais.  Observa-se que nos casos 
de desrespeitos às diferenças, como no que aconteceu com a definição dada por um apresentador de 
televisão, autointitulado como “branco”, pertencente das classes dominantes, do sexo masculino, ao 
se referir a uma jovem mulher, dançarina de um grupo de funk, afrodescendente. O fato aconteceu em 
abril de 2014, mais precisamente no dia 20 desse mês, o apresentador do programa dominical líder de 
audiência, fez uma “piada” a respeito do cabelo da bailarina comparando-o a uma “vassoura de bruxa”. 
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Fato despercebido ou ignorado pela mídia, mas que não passou “em branco” nas redes sociais e foi 
definido em um de seus espaços como “o racismo cordial dos brasileiros”. Compreendemos que esse 
acontecimento pode ser compreendido como uma forma de preconceito e discriminação, pois a forma 
jocosa de tratar a diferença designa que há um “padrão de beleza” socialmente aceito e reconhecido, 
sendo, portanto, os demais, desprezados.

Posto isso, podemos compreender esse fenômeno descrito como um caso que deve ser analisado 
como um fato social, conforme a definição durkheimiana. Reconhecer um “padrão de beleza” como o 
aceito socialmente está subsidiado pelo fato de que muitas pessoas legitimam e generalizam essa forma 
de beleza, sendo assim, muitas mulheres terminam orientando seu modo de se comportar em virtude 
de uma coerção social imposta pela sociedade. A luta contra o preconceito torna-se uma relevante 
discussão para o serviço social, uma vez que, seja explícita ou implicitamente, essa discussão sempre 
vem à tona. É nesse momento que podemos perceber como Émile Durkheim deixa a posição defensiva 
e passa ao ataque, pois destaca que a violência, a intolerância e o desrespeito às diferenças podem 
ocasionar um estado de anomia, onde as regras de regulamentação da vida em sociedade apresentam-se 
sem uma moralidade orientadora e disciplinadora das condutas individuais. Para o autor, da mesma 
forma que a modernidade inaugura um tempo de enfraquecimento da consciência coletiva e o aumento 
da autonomia pessoal representa uma conquista para o indivíduo, por outro lado, o individualismo 
coloca em risco os processos de coesão e de integração social. 

A sensação é de que na sociedade do “cada um por si” presenciamos a fragilidade dos valores, 
normas e regras de conduta social. Em meio a isso temos um país que é o sexto mais violento do 
mundo, cujas maiores vítimas são pessoas negras e pobres que além de enfrentar as desigualdades 
socioeconômicas, têm que enfrentar as consequências das rupturas dos valores morais. Portanto, 
convidamos os(as) assistentes sociais em formação a revisitar a obra de Durkheim, repensando esse 
autor que, na tentativa de entender e explicar a sociedade do século XIX, acaba nos instigando a pensar 
questões tão contemporâneas que alardeiam o estado anômico da sociedade do século XXI, onde 
determinadas questões, com destaque aos casos de discriminação racial e preconceito social, evidencia 
uma ausência de regras na sociedade fazendo com que o individualismo reverbere uma forma perversa 
de desigualdade social expressa de diferentes maneiras.

Os(as) assistentes sociais em formação podem colocar em pauta essa discussão, uma vez que, 
a profissão apresenta uma luta contra e um debate sobre esses problemas que representam expressões 
da questão social. Esses acontecimentos devem ser estudados e analisados na sua totalidade.  
É relevante ressaltar esse dever profissional, uma vez que o Código de Ética do/a assistente social de 
1993 traz como princípio fundamental da profissão o “Empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados 
e à discussão das diferenças”. Nessa perspectiva, entender o contexto em que as manifestações de 
preconceito social e discriminação racial acontecem é fundamental para intervir de forma eficaz, 
tornando-se necessário produzir uma objetividade em suas posturas profissionais e um afastamento 
das ideias do senso comum por parte dos(as) assistentes sociais, sejam eles “em formação” ou aqueles 
já “atuantes no campo de trabalho”. 
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4. maX weber: o tipo ideal e a dominação como ferramentas de compreensão 
da sociedade contemporânea

Diante de tantas expressões da questão social em que os assistentes sociais se deparam 
constantemente no campo de trabalho e as dificuldades encontradas por esses profissionais, Iamamoto 
(2011) ressalta: 

[…] para garantir uma sintonia do Serviço Social com os tempos atuais, é necessário 
romper com uma visão endógena, focalista, uma visão “de dentro” do Serviço Social, 
prisioneira em seus muros internos. Alargar os horizontes, olhar para mais longe, para 
o movimento das classes e do Estado com suas relações com a sociedade (2011: p. 20).  

Para materializarmos formas eficazes de abordagens e intervenção, mediante tantas adversidades 
que se apresentam em meio a uma sociedade contraditória e norteada por situações de desigualdade 
social expressadas em formas cada vez mais complexas, é importante destacarmos a questão da formação 
e dos referenciais teóricos e metodológicos que orientam as reflexões no campo do serviço social. 
Quais os mecanismos de intervenção estão sendo desenvolvidos e aprimorados na prática cotidiana 
de trabalho do assistente social? Por essas e outras questões estamos refletindo nesse artigo sobre a 
importância da sociologia clássica para a formação do assistente social.  

Apesar dos avanços tecnológicos e sociais (uso de sistemas e de legislações em redes) que a 
sociedade vem passando, ainda existem “feridas” na sociedade que persistem em não cicatrizar. Essas 
“chagas abertas” dentro do processo histórico da formação da sociedade refletem a imensidão do campo 
de trabalho que assistentes sociais têm para promover uma transformação que seja significante do ponto 
de vista dos avanços tecnológicos e sociais. De todo modo, o que estamos propondo é uma exposição 
transparente de como na contemporaneidade, com todas suas especificidades que individualizam e que 
caracterizam a sociedade, a desigualdade e a exclusão fazem parte do nosso cotidiano. Essa desigualdade 
gera um problema social muito grave no que diz respeito às diversas formas de discriminação social e 
preconceito racial que contribui para aumentar ainda mais o abismo existente entre as classes sociais.

Uma das ferramentas analíticas enunciadas por Max Weber que nos auxilia a compreender 
o fenômeno citado acima é o conceito de tipo ideal. A utilização desse conceito que possui não só 
uma identidade teórica como também metodológica é importante, pois os tipos ideais representam 
uma maneira do pesquisador aproximar-se da realidade, tentando compreendê-la de forma objetiva.  
São instrumentais de análises científicas que buscam conceituar fenômenos através do estabelecimento 
de hipóteses, ideias, de recortes da vida social, de construções parciais de uma realidade global.  
Sendo assim, Weber nos orienta que para compreender os fenômenos relativos à discriminação 
social e ao preconceito racial precisamos isolar um aspecto da realidade para assim analisarmos sua 
singularidade e identificarmos elementos convergentes com a globalidade do fenômeno analisado.  
A produção sociológica de Weber dará destaque ao conceito de tipo ideal como uma ferramenta 
importante de compreensão da realidade social.

Max Weber (1864-1920) nasceu em Erfurt na Alemanha no dia 21 de abril de 1864. Filho de 
um advogado, seguiu inicialmente a carreira do pai, sempre dando atenção aos estudos relativos à 
filosofia, teologia, história e economia. Formou-se na Universidade de Heidelberg em 1889 e defendeu 
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sua tese de doutorado em direito em 1891. Foi nomeado professor de direito em Berlim (1891-1893) 
e de economia política em Freiburg (1895) e em Heidelberg (1896). Entre 1897 e 1902, ficou afastado 
do magistério em consequência de um colapso nervoso. No período que ficou afastado, colaborou em 
diversos jornais alemães e realizou diversas pesquisas. Max Weber é considerado um dos fundadores 
da sociologia moderna, ao lado de Conte, Marx e Durkheim. Suas obras principais são Economia e 
Sociedade e A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse último livro, o sociólogo realizou 
importante estudo sobre como a religião, especialmente o protestantismo nos EUA, considerando-o 
um aspecto importante para a consolidação do capitalismo. Em contrapartida, Weber achava que 
o catolicismo tradicional poderia ser um fator impeditivo para o desenvolvimento e prosperidade 
econômica de países que praticavam aquela religião. Isso se devia ao fato do ideário católico pregar a 
condenação do lucro. Já a religião protestante possuía maior identificação com a produção de riquezas, 
justamente, por valorizar o mérito pessoal e o trabalho como meios de valorização espiritual. Em 1907 
Weber recebeu uma herança que permitiu que ele se dedicasse apenas às suas atividades de pesquisa, 
e diante disso, sua casa se torna um reduto de intelectuais importantes como Georg Lukács e Georg 
Simmel. Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1917) ele atua administrando alguns hospitais da 
região de Heidelberg, e ao ser transferido para Munique para assumir uma cátedra na Universidade de 
Viena, Weber participa da redação da nova Constituição Germânica que funda a República da Alemanha 
(chamada de Constituição de Weimar). Max Weber morreu em Munique, vítima de pneumonia, no 
dia 14 de junho de 1920.

Em virtude de sua ampla formação em diferentes áreas das ciências humanas, Weber estabelece 
que o entendimento dos fenômenos da sociedade deva ser investigado a partir de uma ciência que 
compreende, interpreta e explica a ação social, ou seja, os significados construídos pelo homem sobre 
suas condutas sociais. Essa metodologia ele chamou de “Sociologia Compreensiva”, destacando 
que, qualquer que seja a perspectiva adotada pelo cientista, ele sempre terá uma explicação parcial 
da realidade. Um mesmo acontecimento pode ter várias causas, pois o tipo ideal é a construção de 
um modelo para permitir a comparação entre diferentes situações da realidade empírica observável.  
Weber estabelece que a sociedade pode ser compreendida a partir do conjunto das ações individuais. 
Estas são todo tipo de comportamento dotado de sentido que o indivíduo faz, orientando-se pela ação 
de outros. Portanto, a “ação social” é definida pelo autor como seu objeto de estudo. 

Diante do exposto, escolhemos um acontecimento recente referente à discriminação social e 
ao preconceito racial para colocarmos a teoria do autor em movimento. Um episódio que aconteceu 
em abril passado fez com que refletíssemos sobre as condições e situações de discriminação social e 
preconceito racial, que apesar de muitos avanços e campanhas de conscientização, ainda acontece com 
frequência. No dia 27 de Abril de 2014, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves foi vítima de um 
episódio de racismo no futebol espanhol. No segundo tempo do jogo, o lateral-direito se preparava 
para cobrar um escanteio quando a torcida rival de seu time atirou uma banana em sua direção.  
O brasileiro apanhou a banana, descascou-a e comeu sem parar a sua jogada e na frente de todas as 
lentes e câmeras da mídia que o filmava naquele momento. As cenas rodaram o mundo fazendo com 
que muitos brasileiros postassem nas redes sociais fotos ingerindo o alimento. Uma grande empresa de 
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marketing lançou uma campanha publicitária com o slogan: “#somostodosmacacos”. Esse não foi um 
caso isolado, assim como não foi o primeiro vivido por jogadores de futebol brasileiros. Envolvidos 
em situações constrangedoras que expressam o preconceito racial nos campos de futebol europeus, 
muitos outros brasileiros já passaram por situações semelhantes. Nesse caso específico houve mais 
repercussão, mas independente do motivo ou outro da repercussão o que estamos questionando é o 
porquê esse tipo de atitude ainda acontece? Vivenciamos tempos em que já temos muitos avanços 
em discussões referentes às formas de compreensão e respeito às diferenças de gênero, raça, credo, 
cultural e sexualidade, entre outras. Essas atitudes podem estar relacionadas às formas de dominação 
onde umas pessoas tentam submeter outras, de acordo com o que esses dominadores entendem como 
aceitável e compreensível. Para Max Weber o conceito de dominação significa:

… a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de 
determinado grupo de pessoas. Não significa, portanto, toda espécie de possibilidade 
de exercer “poder” ou “influência” sobre outras pessoas. Em cada caso individual.  
A dominação (“autoridade”) assim definida pode basear-se nos mais diversos motivos de 
submissão: desde o hábito inconsciente até considerações puramente racionais, referentes 
a fins. Certo mínimo de vontade de obedecer, isto é, de interesse (externo ou interno) na 
obediência, faz parte de toda relação autêntica de dominação (2000: p.139)

Portanto é a probabilidade de encontrar obediência a uma determinada ordem sendo legitimada 
por diversos motivos de submissão. Para Weber, pode depender diretamente de uma constelação de 
interesses, ou seja, de considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes por parte daquele que 
obedece. Pode também depender de mero “costume”, do hábito cego de um comportamento inveterado. 
Ou pode fundar-se, finalmente no puro afeto, na mera inclinação pessoal do súdito. No caso em questão 
relativo à discriminação social e ao preconceito racial, observamos que há também a utilização de 
atitudes preconceituosas como tentativas de desestabilização de um outro que pode vir a dominar.  
O futebol é um jogo de poderes, seja físico-esportivo ou econômico-empresarial, onde formas diversas 
de agir e estratégias são estabelecidas para derrotar o adversário. A ofensa oriunda da discriminação 
social e do preconceito racial é equivocadamente usada com frequência, seja entre os adversários em 
campo ou entre as torcidas que também utilizam expressões ofensivas e preconceituosas em seus duelos. 

5. consideraçÕes finais

Consideramos importante que os/as assistentes sociais em formação devam ler os clássicos da 
sociologia, não só como anunciamos no início desse artigo, para o exercício da imaginação sociológica, 
como também em virtude da função hermenêutica que a teoria social clássica apresenta. É o exercício 
permanente da teoria interpretativa e da arte de interpretar a vida dos indivíduos em sociedade mediante 
a complexidade de acontecimentos, representações e comportamentos orientados pelo movimento de 
tempos e lugares. Só assim, a ação interventiva do(a) assistente social terá eficiência e criatividade.  
A leitura de autores clássicos também é importante, pois são eles formuladores de teorias-modelo das 
quais utilizamos continuamente para compreender a realidade e até mesmo as diversidades sociais. Não 
devemos desconsiderar que os clássicos nos provocam a repensar e reinterpretar suas teorias, pois elas 
não são atemporais e eternas, sendo, portanto, reinventadas, criticadas, atualizadas ou inadequadas para 
a compreensão de um fenômeno contemporâneo. Portanto, uma de suas lições é produzir conhecimento 
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em movimento, sendo eles sinalizadores de reflexões e problematizações permanentes que alimentam 
a ciência moderna. 

Sobre as diversas formas de discriminação social e preconceito racial apresentadas nesse artigo 
percebemos como a teoria se movimenta para proporcionar um entendimento desse fenômeno social. 
Cada autor, em virtude da expressividade do seu pensamento frente ao assunto tratado contribui de 
uma forma, considerando, todavia, a atualização de seu pensamento. Assim, como os fenômenos 
que sinalizam as expressões da questão social transformam-se em virtude dos tempos, espaços e 
contingências, as teorias e conceitos científicos também possuem essa característica mutante, mesmo 
porque, as teorias científicas são frutos da observação empírica, ou seja, são formulações originadas de 
uma dada realidade que por ser uma manifestação social está em constante transformação. Portanto, ao 
analisarmos situações relativas à discriminação social e ao preconceito racial percebemos as diferentes 
formas nas quais essa modalidade histórica de desigualdade se perpetua na sociedade brasileira.

Por fim, fica o convite aos leitores e leitoras desse texto para revisitarem os autores clássicos, 
seja da sociologia ou do serviço social, pois como insinua Ítalo Calvino“ os clássicos são livros que, 
quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, 
inesperados, inéditos” (1993: p. 09), assim como, “é clássico aquilo que persiste como rumor mesmo 
onde predomina a atualidade mais incompatível” (1993: p. 20). Sendo assim, a leitura é um portal 
de informação que estimula a imaginação e a criatividade, portanto, ferramentas que reinventam até  
mesmo o cotidiano de trabalho do assistente social.
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eXpressÕes visuais da (in)seGurança

VISUAL EXPRESSIONS OF (IN)SECURITY

Renata teixeiRa faRias243 
HeLena steLa samPaio244

resumo

Este artigo tem por fim tratar da transformação visual dentro do contexto urbano em consequência do 
sentimento de insegurança da sociedade contemporânea e o uso de artifícios urbanos e arquitetônicos 
para suprir as necessidades de “proteção” sem a preocupação dos prejuízos causados à harmonia 
urbano-ambiental. Além disso, discorre sobre a sociedade contemporânea e seus conceitos já formados, 
bem como a influência da “alma” de cada sociedade em relação à cidade nela inserida. Discute-se sobre 
o real direito à cidade, pautado pela origem precípua da atividade urbana e as expressões visuais de 
hoje na cidade de Fortaleza. Apesar de muitos já estarem acostumados ou mesmo não visualizarem/
identificarem tais expressões, espera-se que exista sempre o incômodo daqueles que as enxergam para 
a busca de uma melhoria... Quiçá, de soluções belas. 

palavras-chave:

Direito Ambiental. Expressões visuais. Poluição Visual. Expansão Urbana. Insegurança. Direito à 
Cidade.

abstract:

This article aims to deal with the visual transformation within the urban context  as a result of the 
feeling of insecurity of contemporary society and the use of architectural and urban devices to fulfill 
the need of “protection” without worrying about the harm caused to urban environmental harmony. 
Therefore, the article talks about the contemporary society and its formed concepts, as well as the 
influence of the “soul” of each society in relation to the city that is inserted in it. Thereby, we argue 
about the real right to the city, ruled by the origin of the urban activity and current visual expressions 
in the city of Fortaleza. Although many people are already used to these expressions or even do not 
see them, it is expected that there is always the discomfort of those who can visualize them and search 
for improvement… perhaps even beautiful solutions.

Keywords:

Environmental Law. Visual Expressions. Visual Pollution. Urban Sprawl. Insecurity. Right to the City.  

eXpressÕes visuais da (in)seGurança

“As grades dos condomínios são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é 
você que está nessa prisão” (O RAPPA)

243 Arquiteta e Urbanista – UNIFOR/2006, concludente do curso de Direito na Faculdade Farias Brito 2014.2. 

244 Professora e coordenadora do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito. Mestre em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente – PRODEMA/UFC, Doutora em Sociedade, Território e Meio Ambiente pela Universidade das Ilhas 
Baleares – Espanha.
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um pouco de sentimento e resGate

Uma preocupação ambiental da atualidade relaciona-se ao crescimento exponencial da 
transformação visual que ocorre em consequência das novas soluções urbanas e arquitetônicas para 
suprir as necessidades contemporâneas. Chama muito a atenção aquelas destinadas a evitar o sentimento 
de insegurança.

Em passado próximo os muros eram vistos como meros delimitadores físicos para salvaguardar 
a propriedade, também como segregação sócio-político-cultural, como foi o muro de Berlin e sua 
queda. Naquela época, 1989, não foi simplesmente alvenaria e concreto indo ao chão, havia uma 
simbologia por ser o ano do bicentenário da Revolução Francesa, conjugando o fim do comunismo e 
o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS. Uma situação sócio-político-cultural 
que foi além da “simbologia” de um grande muro erguido/derrubado.

Com o aumento populacional245 os fenômenos da violência e consequentemente o sentimento 
de insegurança passaram a atingir a todos, fazendo com que a segregação social, ao mesmo tempo em 
que se intensifica, menos importa para impedir o alvo desses fenômenos, os homens. A segregação 
social continua a ser evidente. Urbanisticamente falando, pelas funções e embelezamento da cidade, 
fazem contraste os prédios de estilo requintado com as janelas gradeadas, casas com cercas elétricas 
e esfarpadas, escritórios com seguranças armados, condomínios com cães de guardas, prédios das 
Forças Armadas com cerca espiral e muros alteados, entre outros diversos tipos de proteção, ou a 
expressão de sua falta.

A (in)segurança é tema analisado, debatido, objeto de embate eleitoral, fonte de riqueza, em 
razão do crescimento, desorganização espacial e social da cidade. Restou a inquietude de reflexão 
sobre um dos elementos consequentes do sentimento de insegurança e a visível falta de preparo do 
Estado em promover a vida segura na realidade contemporânea, revelados esses sentimentos pelas 
expressões visuais que nos mostram a urbe como ela é em sua consequência; da concretude do estado 
de insegurança.

Os diversos sujeitos responsáveis pela produção do espaço urbano bem como a problemática 
ambiental nesses espaços, muitas vezes por não saber da comunicação e relação com o espaço rural, 
oriunda de uma situação social com a ausência de segurança, faz repensar o viver justo de características 
equânimes e de atributos confinantes.

um pouco de conceito e sentimento de (in)seGurança

De acordo com o dicionário de português, a insegurança prende-se com estado, condição ou 
característica do que é inseguro, a falta ou ausência de segurança, ou seja, significa a existência de um 
perigo ou de um risco ou reflete uma certa ponderação a respeito de determinada coisa. O desconhecido 
nos remete a esse sentimento de insegurança. Em um ato corriqueiro no mundo trabalhista, por exemplo: 
como contratar um profissional se nunca trabalhei com ele ou não o conheço? Isso é a demonstração 
que o cotidiano pode nos remeter a um sentimento de medo, de insegurança. 

245 Em 1950, cinco anos após a criação das Nações Unidas, a população mundial era estimada em 2,6 bilhões de pessoas. 
De acordo ainda com a ON, a população mundial chegou a 5 bilhões em 1987, atingiu a marca de 6 bilhões de pessoas 
em 1999 e 7,2 bilhões em 2013, apontado pelo seu relatório de 13 de junho 2013, com estimativa de 9,6 bilhões para 
2050. Em menos de cinquenta anos a população mundial dobrou, em cem anos, quase que quadruplicou. O Brasil, 
segundo o IBGE, censo 2010, participa desse fenômeno mundial com um salto de 17,4 para 169,6 milhões de pessoas 
entre 1901 e 2000, chegando a quase 191 milhões de pessoas no final de 2010.
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Existem distintos tipos de segurança, uma delas é a que se aplica à segurança diária ou dos 
cidadãos, que diz respeito à possibilidade de sofrer um delito na via pública ou mesmo na tranquilidade 
do seu lar, ou em seu negócio. Nesse sentido, a insegurança tem-se combatido com a presença de forças 
policiais nas ruas, na superproteção dos edifícios, em carros blindados, civis com porte de armas, 
com a cautela/medo de sair de casa, com a restrição do ir e vir; diversas situações que todos nós já 
conhecemos, passamos ou sabemos de alguém que já passou.

Com a correria do dia a dia muitas vezes não observamos a cidade, apenas passamos por ela 
para resolver os nossos compromissos e nossa vida. Mas é bem verdade que o meio em que vivemos 
influencia na qualidade de vida que temos. Estarmos rodeados de grandes muros e grades nos dá a 
sensação de mais segurança ou insegurança? Se precisamos de muros tão altos, estamos seguros por 
tê-los ou inseguros por não poder não tê-los?

A paisagem urbana é o conjunto de tudo o que forma o espaço público urbano: ruas, calçadas, 
praças, equipamentos, vegetação, rios. Não é possível definir com precisão a qualidade de uma paisagem, 
já que não se pode afastá-la de avaliações subjetivas, mesmo que se queira. Mas sabermos que nossa 
paisagem urbana está transbordando o sentimento de nossa insegurança é possível. E isto é perceptível 
em nosso meio contemporâneo.

Qualquer concepção de paisagem urbana deve considerar fatores como a questão ambiental 
e o bem-estar da população. Será que a melhor solução para bastar o sentimento de insegurança é 
simplesmente se fechar numa gaiola, colocar vidros blindados e contratar seguranças armados? Bem, 
sentimento é algo que tentamos explicar, mas não é possível traduzi-lo completamente… O fato é 
que, em muitas situações em que achamos que estamos mais seguros, menos seguros estamos. Termos 
direitos garantidos constitucionalmente e facilmente vilipendiados e/ou constantemente confrontados, 
é constatação de insegurança. Exemplo disso é estando um edifício (direito de propriedade/direito de 
moradia/direito de habitação/direito de vizinhança) rodeado por muros de 4 m de altura, e um violador 
adentra nessa construção, molestando direitos, muito dificilmente alguém saberá o que está ocorrendo 
ali dentro. O direito somente pode ser concretizado no reconhecimento social, o isolamento de sua 
concreção ou violação pertence ao sentimento de insegurança, mas muitas pessoas preferem estar por 
trás desses altos muros por se sentirem “mais seguras e protegidas”.

Então, artefatos da construção civil, como muros, grades e cercas, e seus demais análogos, 
previnem o imprevisível? Não! Acreditamos que a problemática é multidisciplinar, passando pela 
segurança pública, pela educação de base, pela diminuição da desigualdade social e consequente 
diminuição da criminalidade, do sentimento de urbanidade etc. Por isso também sabemos que 
necessitamos, urgentemente, de uma cidade mais bela, sentimental e fisicamente. Consideramos, 
neste caso, que estarmos bem fisicamente demonstraria algo do nosso estado de espírito e isso eleva a 
urbanidade. Espaços públicos bem usados e conservados indicam a forma de constituição do espaço 
privado.

A psicologia demonstra que um banheiro público bem cuidado e bem tratado, por exemplo, faz 
com que os usuários desse equipamento zelem muito mais por seu patrimônio:
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“Em seus primórdios, a Psicologia Ambiental (PA) examinava principalmente a influência 
do ambiente sobre a percepção e o comportamento dos indivíduos (como no caso da 
psicologia arquitetural no Reino Unido). À parte a Psicologia Ecológica de Barker, 
que é uma notável exceção, os psicólogos ambientais examinavam a relação entre o 
indivíduo e o ambiente predominantemente nos termos da lógica “estímulo-resposta”. 
Mesmo quando os psicólogos ambientais consideram que os indivíduos reagem em seus 
ambientes de acordo com a maneira pela qual eles individualmente o percebem, o nível 
de análise se concentra basicamente no impacto de determinados aspectos do ambiente 
físico” MOSER (2003)246 

Infelizmente, o contrário também se concretiza, quando nos deparamos com uma cidade 

poluída fisicamente (visualmente), consequentemente, não nos sentimos bem e não a cuidamos como 

deveríamos, enquanto cidadão, visitante, usuário. A insegurança tem o mesmo efeito negativo, quanto 

mais inseguros nos sentimos menos zelo temos com a nossa cidade. Parece que abandoná-la é o remédio 

mais óbvio para curar-se do sentimento de insegurança. Enquanto isso, tomamos paliativos na tentativa 

de nos sentir protegidos, mesmo que isso custe nossa própria prisão dentro de gaiolas gigantes e até 

mesmo pequenas, que ainda são nossos lares.

alGo sobre os artefatos e obras para a seGurança urbana 

Os artefatos e obras utilizadas no decorrer da história de nossa sociedade demonstram a cultura, 

os valores e seguimento à época em que é avaliada.

Segundo Pierre Colombel (2004), pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica na 

França, “as primeiras muralhas foram construídas não para brecar os bárbaros do Norte, mas para 

proteger cada Estado de seus próprios vizinhos. Com o advento das incessantes guerras, cada “reino”, 

na tentativa de evitar ataques de quem vivia nas proximidades, começou a erguer fortes barreiras”.

Assim,

“Para se protegerem ou separarem, os homens constroem muros desde a Antiguidade.  
O exemplo mais ancestral é o da Grande Muralha da China, com seus 3.460 quilômetros 
de extensão, mais outros 2.860 quilômetros de ramificações. Formidável obra de defesa 
militar, em alguns pontos com 16,5 metros de altura (o que equivale aproximadamente 
a um prédio de seis andares) e torres invariavelmente erguidas a cada 60 metros, ela 
serviu de fronteira durante mil anos. Seus primeiros sinais remontam ao século VII antes 
de nossa era”. (COURAU, 2004).

A origem do nome da nossa cidade também está intimamente relacionada com a sua fortificação 

secular, já que a povoação cresceu junto às muralhas do Forte de Nossa Senhora da Assunção: 

246 Doutor em Psicologia Ambiental pela Université René Descartes Paris 5, é professor titular nessa mesma universidade 
e diretor do CNRS Laboratoire de Psychologie Environnementale.
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Figura 1. Forte de Nossa Senhora da Assunção. Fortaleza – Ceará - Brasil

Fonte: Chico Veloso. Acervo do IPHAN 4ªSR-CE, 2006.

Fortaleza, que pelo nosso dicionário significa a qualidade ou caráter de forte, proteção, foi 
erguida e batizada em razão da necessidade de se proteger e se sentir protegida, como faziam as antigas 
cidades e reinos que se constituíam. Mais uma vez o homem (a sociedade) demonstra, através de 
monumentos arquitetônicos, que precisou e que sempre precisará se sentir segura para viver melhor. 
Destarte, a busca em se sentir segura por ser forte, e não apenas por estar protegida entre grandes 
grades e muralhas, continua como desafio das cidades.

alGo sobre as eXpressÕes visuais da (in)seGurança

Expressões são manifestações, o que pode ser revelado de diversas formas. Para a nossa cidade, 
o PERIGO parece estar dentro de nossas casas, já que as placas assim o anunciam.

Figura 2. Edificação com cerca espiral no tradicional Bairro de Fátima.

Fonte: SAMPAIO, 2014.

A cidade representa, na argumentação socioeconômica, diversas características de uma sociedade 
em seu tempo, como bem defende LEFEBVRE (1991), que a cidade pode representar o Estado, a 
organicidade, a arena de luta de classes, o sistema urbano complexo, o mercado, dependendo da época 
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e da cultura onde esteja inserida, mas independentemente disso é na contemporaneidade que a cidade 
(projeção da sociedade sobre um local) representa as funções de moradia, trabalho, transporte e lazer.

Assim, devemos ter em mente que, independentemente das características de cada sociedade, 
a função precípua da cidade é representar o local de afirmação dos direitos, com os movimentos 
significativos que ela traz para a sociedade, quais sejam: moradia, trabalho, transporte e lazer. Não 
podemos deixar que esses movimentos do dia a dia se tornem tão mecânicos e artificiais ao ponto de 
não mais enxergarmos o que está ocorrendo com a nossa cidade. Deixar de agir para somente reagir 
ao sentimento de insegurança, de um lado grade e cerca elétrica, de outro cerca elétrica e câmeras:

Figuras 3 e 4: Edificações confrontantes (residência e serviço) em rua de uso misto em Fortaleza 
– Ceará – Brasil.

 
Fonte: SAMPAIO, 2014.

As imagens não metem, mas nós preferimos fugir da realidade que nos confronta todos os dias. 
São imagens como essas que nos deparamos na cidade de Fortaleza, não dessa forma estática, mas 
impedindo nossos movimentos urbanos. Será que estamos tão acostumados, ou mesmo concordamos 
com essa “prática de proteção”, que não nos questionamos sobre a nossa qualidade de vida frente a 
essa agressividade visual que nossa cidade está sofrendo?

Grades em todas as janelas seja qual for o uso da edificação residencial, comercial ou misto. 
Não importa, todas janelas e entradas PRECISAM ser gradeadas, as edificações DEVEM ter cercas 
nos muros, faz-se necessário VIGIAR por quantas câmeras consigamos instalar, pois só assim podemos 
conseguir a nossa segurança. Será que, com todos esses instrumentos e aparatos, temos essa segurança 
tão almejada? Nós enxergamos tudo isso como o transbordamento do sentimento de insegurança. 
Expressões visuais da (in)segurança.

A segurança em si continua sendo utopia para a nossa realidade, posto que apesar de todos os 
artefatos continuamos o caminho temendo a própria sombra, quando não, desviamos para um atalho 
ainda mais perigoso. Colocar grades, simplesmente, não é prevenção como muitos pensam, prevenção 
é algo bem anterior à colocação de proteções em nossas casas, escritórios, consultórios, empresas, 
colégios, enfim em nossas vidas. Colocar aparatos de proteção é consequência da falta de prevenção 
que vivenciamos.
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Segundo LEFEBVRE (1991, p.100/101):

“Forças muito poderosas tendem a destruir a cidade. Um certo urbanismo, à nossa 
frente, projeta para a realidade a ideologia de uma prática que visa à morte da cidade.  
Essas forças sociais e políticas assolam “o urbano” em formação. Pode esse embrião, 
muito poderoso à sua maneira, nascer nas fissuras que ainda subsistem entre essas massas: 
o Estado, a Empresa, a Cultura, que deixa a cidade perecer, oferecendo sua imagem e 
suas obras ao consumo […]
Mudariam a realidade se entrassem para a prática social: direito ao trabalho, à instrução, 
à educação, à saúde, à habitação, aos lazeres, à vida. Entre esses direitos em formação 
figura o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à vida urbana), à centralidade 
renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo 
que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais etc.”.

A prática social é exatamente a base do que é necessário ser desenvolvido para a modificação 
de nossa realidade. Protegermos como reação não nos afastará das consequências que a ausência da 
prestação dos direitos fundamentais nos traz e nos realça com o sentimento de insegurança. 

É necessário universalizar o direito ao trabalho digno, à educação efetiva, à saúde acessível,  
à habitação normal, ao lazer, à vida com qualidade. Consequentemente, poderíamos falar em direito 
à cidade com sustentabilidade, pois é o resultado real da concretização dos demais direitos. Sem isso 
é só sentimento que nos invade, e o da insegurança nos assola.

um pouco de tratamento urbano-ambiental das eXpressÕes de (in)seGurança

Existe uma legislação adequada específica para o caso do tratamento urbano-ambiental quanto 
ao que chamamos de expressões visuais da (in)segurança na cidade?

A Constituição Federal de 1988 confere à União a competência legislativa para editar normas 
gerais sobre o meio ambiente. Embora não tenha definido o que se deve entender por “normas gerais”, 
pode-se entender que, dentre elas, estão aquelas definidoras de políticas nacionais, conceitos e padrões 
a serem observados, em caráter uniforme, em todo o território nacional. E assim deve ser, posto que se 
não houvesse a possibilidade de a União estabelecer padrões gerais, a produção de normas de controle 
ambiental, em caráter apenas regional, estadual e municipal, ocasionaria uma disputa perigosa entre 
os entes federados.

A Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre Política Nacional do Meio Ambiente, prevê 
expressamente em seus princípios a proteção e recuperação das áreas ameaçadas de degradação. 
Define o meio ambiente, a degradação e a poluição de modo geral, fazendo inserir a estética além do 
bem-estar e saúde, na proteção que previne e recupera a degradação.

Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente: 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.

Define poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta 
ou indiretamente por atividade causadora de degradação. Prevê pena administrativa aos causadores da 
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degradação independente da responsabilização civil e penal de seus agentes. Trata do licenciamento 
prévio das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras: 

“Art. 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
…

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
…”

E reverencia o princípio do usuário-pagador e sua responsabilidade objetiva:

“Art.14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 
inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 
transgressores:
…
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União 
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, 
por danos causados ao meio ambiente.

O caso em questão é: por se tratar de matéria tão subjetiva – poluição visual, de quem pratica 
o ato e de quem sente visualmente o impacto do ato praticado, os conceitos aplicáveis da referida 
lei teriam os mesmos efeitos? Relacionar-se-iam os mesmos responsáveis pela poluição visual pela 
instalação desmedida de grades, cercas, câmeras, dentre outros artefatos? Parece que a resposta não 
é tão simples se diferenciamos anteriormente a responsabilidade do Estado em prestar segurança e a 
reação dos administrados em expressar seu sentimento de insegurança.

O compêndio dos Crimes Contra o Meio Ambiente, Lei Federal nº 9.605/98, que dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em 
sua Seção II - Da Poluição e outros Crimes Ambientais – tipifica:

“Art. 54.causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flora”. 

E em sua Seção III Seção IV – Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural:

Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: (Redação 
dada pela Lei nº 12.408, de 2011) 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Redação dada pela Lei 
nº 12.408, de 2011) 
§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção 
e multa. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.408, de 2011)
§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o 
patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida 
pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, 
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no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das 
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis 
pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. (Incluído 
pela Lei nº 12.408, de 2011)

Bem como o Decreto Federal nº 6.514/08, regulamentador da Lei de Crimes Ambientais, na 
Subseção III – Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais, em seu artigo 61, 
traz: “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
biodiversidade: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais)”. 

Será que está dentro da subjetividade a proteção à vida, a incolumidade física, sua existência 
digna? Será que teremos que “sujar” nossas edificações com artefatos para nos proteger? Ou será que o 
motivo segurança seria excludente criminal como foi a valorização do patrimônio público pelo grafite? 

Sabe-se que o bem-estar (qualidade de vida) é matéria de saúde, o que não poderia ser diferente, 
e entendemos que a colocação de tantas “barreiras” poluidoras são crimes impunes, praticados por 
pretensos inimputáveis, contra o meio ambiente, em sua esfera mais intangível, o visual. A questão 
fica ainda maior: o controle desses “crimes” praticados em consequência direta da ausência do próprio 
Estado em diversos setores compete a quem? A geração de tanta violência e criminalidade, indicando a 
insegurança e a busca por proteção à vida e ao patrimônio, destruirão a cidade? Poderíamos alegar, então, 
legítima defesa? E como fica a função social da propriedade no cumprimento das políticas urbanas? 

Esses questionamentos são reflexões alicerçadas no que estamos vivendo, mas com análise no 
passado e um desejo para o futuro próximo: a concretização do direito à cidade, do direito à fortaleza, 
do direito à cidade de Fortaleza.

A causa maior das questões relacionadas às políticas de meio ambiente é a falta de planejamento 
ou mesmo a falta de pensamento em relação a esse tema. As políticas públicas geralmente não se 
preocupam, ou se preocupam minimamente, com esses pontos críticos. Então ficamos sempre em 
segundo plano, que significa dizer que não existem estratégias políticas para a proteção ao meio ambiente 
como um todo, pois, como justificado está, não é prioridade frente à saúde, à educação, como se não 
fosse o meio ambiente provedor de todas as necessidades. 

A nossa Política Nacional do Meio Ambiente tem que ser efetiva, como já bem fundamenta 
a Lei Complementar Municipal Nº 062/09 – Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza 
– PDP-FOR. Em seu artigo 9º fica claro quais as diretrizes da política de meio ambiente e, no inciso 
VII traz claramente: “redução dos níveis de poluição sonora, visual, do ar, das águas e dos solos;”. 

O aspecto visual do meio ambiente, em especial o urbano, é tão importante que valiosos 
instrumentos, como o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá analisar a geração de poluição 
visual, como trata o Estatuto da Cidade e o Art. 291 do PDP-FOR.

A arrogância deve dar passagem, mas não conseguimos enxergar muito bem o que é prioridade 
afinal nas políticas públicas! Educação? Moradia? Saúde? É preciso parar por aqui, dando vez a 
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sua atuação, porque já deu pra perceber que, na verdade, não se trata de prioridade e sim desvio de 
foco ou questão de interesse diverso quando se tem algo substancial para se discutir, ou a educação, 
moradia e saúde são temas que estão sendo discutidos e sendo levados em consideração efetivamente?  
Não, pois o reflexo da melhoria destes transformaria o nosso sentimento de (in)segurança.

consideraçÕes finais

Em que pese considerar que expressões visuais da (in)segurança andam de mãos dadas com os 
temas de bem-estar, qualidade de vida e necessidades de nossa urbanidade, a (in)segurança é disciplina 
multidisciplinar que deve ser vista de maneira macro para entendermos o quanto o preciosismo no 
cuidado com as “miudezas sociais” são necessárias para refletir no todo. O que eu sou reflete no que 
a sociedade é e pode se tornar. Assim, necessitamos adotar uma perspectiva mais inclusiva, quebrar 
barreiras quanto a conceituações ultrapassadas quanto à criminalidade, quanto ao perigo e quanto à 
segurança. 

Sabendo que atitudes nem sempre são bons espelhos de comportamento, também podemos 
supor que aquilo que as pessoas dizem a respeito do ambiente e de suas ações em relação a ele pode 
ser na realidade contestado por extensas evidências vindas do próprio ambiente. O conceito formado, 
que geralmente a sociedade tem que determinado local é perigoso, por exemplo, pode ser real, mas 
também pode não ser. 

O mais importante é assumirmos que o ambiente exerce um efeito direto sobre as ações humanas. 
Ou seja, o que hoje nos deparamos é com a materialização do que sentimos e atribuímos significado. 
Fortaleza é uma cidade que está demonstrando, visualmente, na sua identidade o sentimento da 
insegurança generalizada das pessoas.

Nossas ruas não podem se tornar “de ninguém”, quem deve ocupá-las somos nós, não o medo ou 
expressões dele. Não são os adornos arquitetônicos que irão resolver as questões de insegurança, não 
podemos continuar transformando nossos lares em muralhas: a Idade Média ficou pra trás, os fossos 
da época são hoje nossos espelhos d’água, torres de vigia nossas guaritas, agora vamos aguardar a 
invasão inimiga? Não, devemos agir mais e não apenas reagir. 

A história sempre ensina a formação do ser humano, que por sua vez somente aprende por um 
ato unilateral de vontade247. Desistir de aprender pode ser fatal à natureza humana.
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espiritualidade, cidadania e educação para os direitos humanos

SPIRITUALITY, CITIZENSHIP AND EDUCATION FOR THE HUMAN RIGHTS

anGeLa maRia bessa LinHaRes248 
Lidia VaLesca PimenteL249 

maRia neuRiLane Viana noGueiRa250

resumo:

A educação para os direitos humanos é um tema que mantém interface com a Paideia, traduzida para os 
propósitos desse trabalho como formação do cidadão e educação para a ética. A presente pesquisa desvela 
a busca de compreensão dos sentidos de cidadania e direitos humanos experimentados pelas crianças 
e jovens no Lar Fabiano de Cristo, instituição de educação social espírita situada em Fortaleza/CE, 
que desenvolve uma práxis calcada nas dimensões da cidadania e dos direitos humanos, mediada por 
oportunidades formativas que atuam de modo interdisciplinar e fora da escola, mas articulada com 
ela, com instituições e fóruns sociais situados no bairro onde insere suas práticas. A partir de base 
multirreferencial, a reflexão em pesquisa nos levou a concluir que a liberdade e o empoderamento de 
crianças e jovens podem ser laborados, mediados por ação educadora que atua no sentido de dar lugar 
às experienciações de capacidades e potenciais em ética e direitos humanos. O trabalho da vivência 
reflexiva e brincante na infância, realizado em contextos artísticos e expressivos, revelou-se de extrema 
relevância no que concerne, em especial, às possibilidades de superação das realidades opressivas 
vividas nos seus contextos de vida. O trabalho com as formas expressivas da arte e as expressividades 
brincantes das crianças, como também o espaço de escuta e fala coletivas, ensaiados na vida de grupo 
vivenciada no Lar Fabiano de Cristo, revelaram a potência dessas mediações para o exercício da 
aprendizagem significativa em ética e em direitos humanos, compreendida de modo prático como 
vivência de valores humanos em educação.  

palavras-chave:

Cidadania. Educação em Direitos Humanos. Espiritualidade 

abstract: 

The education for human rights is closely related to the Paideia, referred as the education for ethics, 
which leads the individual towards the development of good values, tolerance and active citizenship. 
This research is based on the case of the Lar Fabiano de Cristo, an institution of Spiritualist social 
education in Fortaleza, Brazil. The study looks at how the children and youths from the Lar Fabiano 
de Cristo perceive the dimensions of citizenship and human rights, and argues that both dimensions 
are keys for the well being of society. Following a multidisciplinary perspective, the study suggests 
that freedom and empowerment of children and youths, as well as the development of their capacities 
and potentials, are essential to overcome their oppressive realities and experience full democracy and 
citizenship.

Keywords: 
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introdução

O presente trabalho é um recorte produzido a partir da pesquisa desenvolvida no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, no eixo Educação e Espiritualidade. 
Em uma das discussões fundamentais da pesquisa articulamos a educação, a espiritualidade e os direitos 
humanos a partir de um olhar ao trabalho realizado na instituição educativa Lar Fabiano de Cristo251. 

A partir de uma práxis educadora reflexiva, que trabalha com as crianças o empoderamento 
dos educandos e labora uma formação em direitos humanos, vimos que a referida instituição se 
concretiza como um lugar em que se busca a consecução das tarefas desenvolvimentais no contexto 
de uma ambiência de problematização de questões sociais, mediadas, em especial, por aprendizagens 
artísticas e brincantes. 

A partir do estudo realizado no período de 2011 a 2013 pudemos refletir sobre um modelo 
educativo embasado na perspectiva espírita, que toma o sujeito da educação como ser espiritual, em 
sua multidimensionalidade, conjugando o trabalho com a cidadania, desenvolvido na instituição como 
um todo, com uma convivialidade baseada no trabalho em valores humanos. 

O modelo pedagógico utilizado pelo Lar Fabiano de Cristo labora, portanto, através da 
problematização de questões do mundo vivido, reflexões que implicam a afetividade nas relações 
sociais, e, neste lugar, desenvolve-se uma ação em ética, que surge do chamado “chão do cotidiano” 
das práticas concretas de vida experienciadas dentro e fora da instituição.

 A experiência educativa, então, resulta por estar mediada em uma vivência em valores humanos, 
onde acontecem suspensões críticas nas quais se discute as questões do mundo de vida. Isso se dá 
pari passu com uma formação educadora e reflexiva, cujos objetivos envolvem praticamente um 
(re)significar permanentemente sua (auto)formação enquanto sujeito crítico, autônomo e capaz de 
crescente reflexão sobre sua ação educativa no mundo. 

Promovendo diálogos intergeracionais vividos em situações de formação também de adultos, 
os processos de aprendizagens reflexivas, quando medram no seio de ações concretas de formação 
profissional, inclusive, ou de ação formativa em saúde, são potentes para levar os sujeitos a repensarem 
suas relações e seu papel interventivo nos fóruns do bairro e em outros espaços sociais. A reflexão 
sobre espiritualidade, então, viceja no contexto mesmo do esperançar advindo das transformações 
concretas no mundo relacional e nos contextos dos grupos sociais familiares e de trabalho cooperativo, 
estimulado pelos desenhos de ações do Lar Fabiano de Cristo. 

Nesse sentido, a experiência desenvolvida no Lar Fabiano de Cristo está em consonância com 
o Plano de Educação em Direitos Humanos quando o define no eixo à educação básica que: 

Não é apenas na escola que se produz e reproduz conhecimento, mas é nela que esse 
saber aparece sistematizado e decodificado. Ela é um espaço social privilegiado onde 
se definem a ação institucional e a prática e a vivência dos direitos humanos. (BRASIL, 
2009). 

251 Lar Fabiano de Cristo é uma instituição para fins não econômicos, mantida pela Capemi (Caixa de Pecúlio dos 
Militares), prestadora de assistência social de âmbito nacional, voltada para o desenvolvimento de ações que visam a 
promoção e inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade social, através de uma proposta própria de educação 
transformadora intitulada Educação do Ser integral, cujos princípios norteadores são: a família; a fraternidade; a 
democracia; a reforma íntima, a caridade e a autotranscedência. (LAR FABIANO DE CRISTO, Estatuto, 2014, p.3). 
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A partir da questão geradora, qual seja: a articulação existente entre espiritualidade, como ação 
reflexiva e autopoieses, que demanda do sujeito uma práxis autoformadora e uma alteridade fraterna 
no plano coletivo, traduzida como cidadania, problematizamos a questão do conviver humano no seio 
de demandas concretas da vida singular de cada um e do bairro. Na verdade, conecta-se as demandas 
que cada um traz – por exemplo, ao educar um deficiente físico; ao prover um idoso em seu grupo de 
parentesco etc. – aos fóruns sociais e outras estratégias de reflexão e ação coletivas promovidas pela 
instituição e/ou fora dela. 

A partir de autores que buscam refletir os direitos humanos como dimensão do direito 
contemporâneo, conjugada com o princípio da igualdade social e democracia participativa, impulsiona-se 
uma leitura analítica dessa experiência que se ergue apontando um modelo de educação voltada para 
o ser humano integral – sujeito de múltiplas dimensões e que é um ser espiritual.

A construção dos valores da cidadania, da solidariedade nos contextos educativos estudados 
no Lar Fabiano de Cristo, levaram-nos a constatar a importância da reflexividade no campo das ações 
intergeracionais e, na infância, levaram-nos a constatar que os saberes gestados em uma cultura 
educacional podem fazer gerar em seu seio uma cultura de direitos humanos.

Assim que tem-se como referência o pensamento de Paulo Freire e sua proposta de educação 
baseada no empoderamento e na liberdade como ato político capaz de mudar a sociedade, começando 
pelos atos-limites – atos de pessoas singulares que realizam e apontam na direção de transformações 
de opressões. Desse modo, o objetivo central da educação deve ser o de formar um indivíduo crítico 
e criativo de contextos mais solidários, através da ação-reflexão coletiva permanente, para isso uma 
educação da consciência devendo envolver a dimensão política, sem a atrofia das dimensões desejantes 
e da própria espiritualidade, que também inclui uma práxis centrada no trabalho com valores.

Nessa direção, pôde-se ver que educar em direitos humanos significa dar profundidade à reflexão 
sobre a convivialidade que se dá nos espaços formativos diversos do mundo social dos sujeitos, 
sem deixar que esse movimento imploda em guetos, mas levando-o a alcançar grupos em conexão  
(Família-Lar Fabiano de Cristo-Fóruns Sociais), desse modo alçando o labor com a consciência crítica 
à altura do engajamento concreto junto aos outros em tarefas coletivas significativas e formadoras do 
novo sujeito coletivo. 

1. cidadania e educação para os direitos humanos 

Conforme nos pontua Herkenhoff, (2001), a cidadania significa qualidade de cidadão e, ao 
mesmo tempo em que funciona como objeto de direito fundamental das pessoas, é instrumento prático 
para a participação do indivíduo na vida política do Estado, conferindo aos sujeitos a defesa e promoção 
dos direitos abarcados por cada sociedade.

Guerra (2013) conceitua cidadania como a:

Formação para a vida e para a convivência democrática no exercício cotidiano dos 
direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e 
cultural, tanto no nível regional, quanto nacional e planetário (GUERRA, 2013, p. 397). 
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Nesta visada, comparece a ideia de convivência democrática, no exercício cotidiano dos 
direitos humanos, visto como fundante da experiência de cidadania. Para o autor, portanto, a cidadania  
“é um corolário do princípio democrático, pois reforça a dimensão do poder emanado pelo povo e nele 
fundamentado, como fonte de sua legitimação” (GUERRA, 2013, p. 321).

O conceito de cidadania, dentro do pensamento de Amartya Sem (2003, p. 35-36/297), é 
compreendido como a própria expansão das liberdades fundamentais do cidadão. Dessa maneira, a 
expansão das liberdades é compreendida concomitantemente como: 1) tendo um fim em si mesmo 
(lembre-se da assertiva de que nenhuma pessoa pode ser um meio para outro fim, ela deve ser um fim 
em si mesmo); 2) o próprio significado maior do desenvolvimento. 

Na prática dos direitos humanos, o universo local, onde a cultura humana evidencia sua 
singularidade, relaciona-se intimamente com o aspecto cosmopolita dos direitos humanos. Observa 
Flores (citando inclusive o pensamento de Celso Lafer, em seu livro Comércio, desarmamento, Direitos 
Humanos: Reflexões sobre uma experiência diplomática. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1999, 
p. 145) que, contemporaneamente, “transita-se de uma concepção ‘hobbesiana’ de soberania do Estado 
para uma concepção `kantiana´ de soberania centrada na cidadania universal” (FLORES, s/d; p.06). 

Como observa mais Flores (s/d, p. 03), no mesmo texto:

Sob esta perspectiva manifesta-se uma aguda crítica e repúdio à concepção positivista 
de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos, confinado à ótica meramente 
formal – tendo em vista que o nazismo e o fascismo ascenderam ao poder dentro do 
quadro da legalidade e promoveram a barbárie em nome da lei. Há um reencontro com 
o pensamento kantiano, com as ideias de moralidade, dignidade, Direito cosmopolita 
e paz perpétua. Para Kant, as pessoas, e, em geral, qualquer espécie racional, devem 
existir como um fim em si mesmo e jamais como um meio, a ser arbitrariamente usado 
para este ou aquele propósito. Os objetos tê, por sua vez, um valor condicional, enquanto 
irracionais, por isso, são chamados ̀ coisas´, substituíveis que são por outras equivalente. 
Os seres racionais, ao revés, são chamados `pessoas´, porque constituem um fim em si 
mesmo, têm um valor intrínseco absoluto, são insubstituíveis e únicos, não devendo ser 
tomados meramente como meios.

Tem-se, então, esta tendência, hoje, de se desenvolver mais e mais um sistema normativo 
internacional de proteção aos direitos humanos, embora se saiba o quanto a acumulação capitalista 
globalizada, cuja ética centrada no lucro, junto ao armamento nuclear, corre na contramão disso. 

É que a ótica da dignidade da pessoa humana e da dimensão moral já dá sinais, no Direito 
Internacional, no Direito Constitucional e nos Direitos Humanos, de ultrapassar os limites de 
compreensão de cada Estado, em sua visão localizada, a partir da perspectiva da humanidade. 

Nessa direção, podemos considerar que na contemporaneidade o conceito de Direitos Humanos 
é constantemente tensionado com as ideias de cidadania, liberdade, justiça social, igualdade de 
oportunidades e solidariedade a que se vinculam.

Historicamente, estas categorias se modificaram e compareceram diferentemente, ao longo do 
tempo. Herkenhoff (2001, p. 19-20) pontua que, na verdade, o conceito de cidadania se amplia com 
o passar do tempo. Ultrapassando o conteúdo civil e político de sua formulação original, atualmente 
comporta também as dimensões: social, econômica, educacional e existencial. 



DIÁLOGO JURÍDICO

155ESPIRITUALIDADE, CIDADANIA E EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS

Dessa forma, ser cidadão significa ter garantida a participação efetiva na vida política, com 
a preservação da autodeterminação pessoal, seja impondo abstenções ao Estado (não fazer), seja 
exigindo-lhe prestações das garantias e direitos fundamentais. 

Portanto, na contemporaneidade, a condição de ser cidadão exige uma participação mais direta 
nos destinos da comunidade à qual pertencemos. Conforme preceitua Bernardes (2008):

É na participação e na mobilização que se cria um novo repertório de ações condizente 
com os ideais e com as instituições da democracia, que se toma consciência das injustiças, 
e que se vocalizam as necessidades de grupos antes reprimidos (BERNARDES, 2008, 
p. 207).

Aqui se evidencia o aspecto educacional da cidadania – cidadania como um devir, um telos 
que se vai construir – para a ideia de uma cultura de direitos humanos. De fato, para a construção de 
uma cultura de direitos verdadeiramente efetiva, precisamos pensar em garantir através da educação a 
inclusão política e social, bem como o empoderamento dos sujeitos e dos grupos sociais historicamente 
excluídos do usufruto e da fruição de tais direitos. Isto porque a cidadania não é um favor, algo dado, 
mas algo que se constrói pelos próprios cidadãos que, na verdade, são os detentores originários do 
poder, que apenas é exercido por seus representantes. 

Nesse contexto, emerge a necessidade de uma educação pautada na ética e capaz de laborar 
uma cultura de direitos humanos como condição elementar para uma transformação dos contextos 
sociais nos quais estamos imersos, e de onde parece ser tão comum a usurpação e violação de direitos 
fundamentais da pessoa humana. Como adverte Guerra (2013): 

Existem deveres a serem cumpridos perante a grande massa de despossuídos, tanto 
de bens materiais quanto de bens morais, e, nesse sentido, a conscientização pública 
forçosamente refaz o caminho individualista para reconstruir uma estrada ideológica 
oposta (GUERRA, 2013, p. 324).

Evidencia-se, no texto supracitado, a ideia de que existem bens materiais e bens morais e que 
há formas sociais lesivas, que negam ambos. Dessa maneira, urge acrescentar ao conceito de cidadania 
elementos humanísticos, rumo à construção da autonomia dos sujeitos através de uma educação que 
proporcione a formação de cidadãos mais conscientes de sua atuação no meio social, (re)significando 
os conceitos de liberdade, igualdade, solidariedade, respeito e dignidade nos contextos concretos dos 
mundos de vida dos sujeitos em formação.

A esse respeito, MORIN (2000, p. 117), afirma que a dinâmica atual da sociedade globalizada, 
em sua violenta acumulação/exclusão de povos e de classes sociais, tem caminhado no sentido oposto 



DIÁLOGO JURÍDICO

156
ANGELA MARIA bESSA LINHARES
LIDIA VALESCA PIMENTEL
MARIA NEURILANE VIANA NOGUEIRA

ao da anticidadania, embora as populações de excluídos tenham resistido a isso e o estado brasileiro 
avançado em construção e políticas públicas. E é preciso entender que atualmente a ideia de cidadania 
nos remete, apesar de todas as ambiguidades e do que nos falta viver dela, à responsabilidade pelo 
destino do outro, à consideração dos vínculos entre pessoas e grupos. Também, o exercício dos direitos 
humanos implica o exercício de autoformação que se fez em meio aos outros – em meio aos grupos 
onde vivenciamos valores humanos e ética como “a moral em marcha”, como assegura Kant. 

2. direitos humanos e educação como práXis libertadora 

Partindo da ideia dos Direitos Humanos como amálgama de dimensões jurídicas políticas e 
educativas, pensar em uma Educação em Direitos Humanos que promova o empoderamento252 dos 
sujeitos que são violados em seus direitos humanos é também atuar na transformação de realidades 
sociais que se evidenciam como problemas jurídicos. E isso é atuar no nível da cultura em direitos 
humanos e, portanto, na esfera educativa. Tal estado de coisas exige medidas urgentes de justiça 
social e tarefas amplas que comportem a dimensão educacional do ser e dos direitos humanos – mas 
também uma práxis formadora que se dá nos grupos primários onde vivemos nossa experiência de si 
– família, escola e grupos institucionais que trabalhem ações formadoras em desenhos diversos (arte, 
profissionalização, fóruns, práticas grupais de reflexão intergeracionais, saúde coletiva, aprendizagens 
de valores humanos mediada por grupos cooperativos, que envolvem geração e renda, economia 
sociosolidária etc.). 

Neste aspecto, educar envolve processos de tornar-se sujeito de sua própria vida – processos 
que incluem o empoderamento, através do qual as pessoas e as comunidades auferem ferramentas que 
lhes proporcionem visibilidade, influência, atuação efetiva traduzida pela ação e decisão de transformar 
mundos, com vistas à promoção e garantia da cidadania, servindo, portanto, para a ampliação do que 
Sen (2013) denomina “liberdades substantivas”253.

No dizer de Friedmann, o que se pretende com o empoderamento é:

Reequilibrar a estrutura de poder na sociedade, tornando a ação do Estado mais sujeita 
à prestação de contas, aumentando os poderes da sociedade civil na gestão dos seus 
próprios assuntos e tornando o negócio empresarial socialmente mais responsável.  
Um desenvolvimento alternativo consiste na primazia da política para proteger os 
interesses do povo (FRIEDMANN, 1996, p. 32-3).

Mas como se empoderam os sujeitos? Para a teoria crítica, preconizada por FLORES (2010), 
isso somente se dará a partir de ações sociais afirmativas. Empoderar significa conceder poder, abrir 
caminho, permitir que o indivíduo, reconhecendo sua potencialidade, saia de uma postura passiva e se 

252 A definição de empoderamento aqui utilizada se refere à capacidade dos indivíduos e dos grupos de poderem decidir 
sobre as questões que lhes dizem respeito, em diferentes esferas – política, econômica, cultural, psicológica, entre 
outras. Desse modo, define-se como atributo, mas também como um processo pelo qual se concede poder e liberdade. 
Portanto, o empoderamento comparece como resultante de processos políticos no âmbito dos indivíduos e grupos.

253  Sen define liberdades substantivas como aquelas que garantem aos indivíduos a plena participação nas decisões dos 
destinos da sua comunidade. Assim, essas liberdades implicam verdadeiros direitos a uma vida digna por meio da 
segurança econômica e física, proteção contra a fome e doenças tratáveis, mecanismos de combate a diversas formas 
de discriminação, transparência nas relações sociais. Mas para alcançar tais direitos é imprescindível combater as 
causas das usurpações: a pobreza econômica, a carência de serviços públicos e de assistência social e a negação de 
liberdades políticas e civis.
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autorize a agir como sujeito autônomo, construtor de si e dos contextos onde atua, sendo ator social de 
sua própria vida. É assim que as ações sociais possibilitam a emancipação de grupos marginalizados, 
retirando-os da invisibilidade, e estas ainda funcionam como redes de apoio social que potencializam 
a ação dos sujeitos e experiências de si mediadas pelo conviver em grupos.  

O intuito de uma cultura dos direitos humanos é construir um novo modo de produzir e distribuir 
cultura e bens, com vista à consolidação de uma sociedade que, baseada em relações solidárias, faça-se 
democrática e promova a educabilidade cidadã.

É nesse sentido que Freire (2000, p.79) propõe uma pedagogia em que as pessoas deixam de 
ser “depósito” de comunicados e se tornem capazes de realizar diálogos, para isso devendo ser sujeito, 
que vai se apropriando de sua emancipação. Na proposta de educação libertadora e transformadora 
freireana, a liberdade passa a ser uma conquista e não algo que é doado, mas sim, uma busca da sua 
humanização permanente – na verdade, um processo formador do indivíduo – projeto – de si. 

Freire indignava-se com a violação e negação “do direito de ser mais, inscrito na natureza dos 
seres humanos”. Por não admitir essa usurpação, incentivava a denúncia de qualquer tipo de violência, 
e de violação contra a falta de:

[…] escola, de casa, de teto, de terra, de hospitais, de transporte, de segurança, ou ainda, 
contra a falta de esperança da ideologia neoliberal e da insensatez dos poderosos, que 
tentam a todo custo, todos os dias, em todos os espaços da sociedade, neutralizar a 
miséria, a pobreza, e, disfarçadamente, impedir a briga em favor dos Direitos Humanos, 
onde quer que ela se trave (FREIRE, 2000, p. 130).

O educador, considerando o indivíduo como ser histórico, propõe através da educação o 
desenvolvimento da consciência crítica e o exercício da capacidade de “ser mais”, em experiências 
concretas que humanizam o ser. Esse processo de humanização se dá a partir do exercício da vocação 
ontológica de ser mais. Vocação esta que torna os sujeitos capazes de conquistar e manter sua 
própria liberdade, e que os leva a se constituírem sujeito de direitos sociais, no contexto de sua ação 
transformadora no mundo. 

Nessa medida, para a pedagogia freireana o ser humano é um ser histórico, constrói-se 
processualmente, é inconcluso e consciente de sua inconclusão. E por sua “vocação ontológica de 
ser mais” (2005) está em constante busca de sua humanização. Vocação esta que é permanentemente 
negada pela injustiça, exploração e violência dos opressores, e afirmada no anseio de liberdade,  
de justiça e na luta dos oprimidos que se concretiza em prática de convivialidade cotidiana. 

Vocação para ser que implica desenvolver capacidades e potenciais humanos que possam levar 
à superação das realidades opressivas da ordem capitalística global. É a expressão da própria natureza 
humana e é algo que o homem vem construindo ao longo da história da humanidade. “Esta vocação 
para ser mais que não se realiza na inexistência de ter, na indigência, demanda liberdade, possibilidade 
de decisão, de escolha, de autonomia” (FREIRE, 2000, p. 10). 

Quer dizer, todas essas situações – indigência, pobreza, insuficiência de recursos materiais – 
limitam a liberdade de decisão e, por conseguinte, limitam a autonomia, que por sua vez, limitam o 
exercício da cidadania.  Por isso, desenvolver a capacidade de ser mais significa desenvolver uma 
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educação que busque formar o educando para a autonomia justamente para lhes dar ferramentas que 
lhe possibilite transformar as situações de usurpação das quais é objeto.

Neste sentido, o grande objetivo da educação de matriz crítica, proposta por Freire, deve ser 
proporcionar que os indivíduos em relação uns com os outros vivenciem a experiência de assumir-se 
como seres históricos e sociais, como seres pensantes, criadores e realizadores de sonhos. É exatamente 
o anseio de liberdade, de justiça e de luta dos oprimidos que impulsiona a conquista do “ser mais” 
(FREIRE, 2005, p. 46). 

Em Freire (2005, p.45), a educação é plena do exercício de libertação, conduzindo-nos a concluir 
que o ato de educar é um ato eminentemente político, uma vez que sua prática é fundamental para a 
libertação dos oprimidos na construção de justiça social. Assim é que, a educação não pode se tornar 
discurso vazio, algo que se possa jogar, depositar ou transferir para o outro. Ela pressupõe reflexão 
e prática, neste sentido, uma práxis reflexiva (FREIRE, 2005), onde cada ação gera reflexão, que 
proporciona uma nova ação, para outras reflexões, de forma contínua e dinâmica que se dá mediatizada 
por uma cultura humana em transformação.

Nesse processo educativo, é fundamental que o ser que se educa possa sair da posição de objeto 
para a de sujeito lutando pela sua libertação; pelo direito de assumir e direcionar sua transformação 
e este é um devir dos Direitos Humanos. Saber que o futuro não é algo preestabelecido, uma sina ou 
destino, não é inexorável implica uma aposta nos devires coletivos. 

Por toda a história de negação do oprimido, este é levado a acreditar que essa situação é imutável 
e deve por isso ser aceita de forma resignada e dócil, negando-se a possibilidade natural de ser livre. 
A dimensão educativa dos Direitos Humanos deve trabalhar sobre este limite, não só com denúncias, 
mas propondo um processo educativo capaz de engendrar o “inédito viável” em seus anúncios do novo.

É empoderando os sujeitos oprimidos que conseguiremos estabelecer o verdadeiro estado de 
humanidade em nossa sociedade, e isso acontece nos interstícios das ações educativas cotidianas, em 
seus potenciais de transformação.

O que Freire (2000) denominou educação bancária ressalta o apassivamento dos sujeitos e tem 
ajudado a perpetuar o sentimento de incapacidade das classes oprimidas. É preciso romper com esse 
modelo e perceber a ação educativa como instrumento de libertação, como essa arte que transforma, 
que desperta, que gera consciência e faz de homens e mulheres seres éticos, capazes de operar grandes 
intervenções no mundo e em si mesmos. Isso supõe uma cultura nova, a se gestar no cotidiano das 
ações educativas que envolvem os Direitos Humanos como processo.

Contribuindo com a evolução histórica dos direitos da pessoa humana, a pedagogia freireana 
propõe um avanço na compreensão do que é a humanidade dos sujeitos e a ação educadora que aqui 
pensamos como caminho de construção de uma socialidade capaz de nutrir em seu bojo uma cultura 
de direitos humanos. 

Nessa perspectiva se inclui também a consolidação dos direitos já adquiridos. Pensa-se, portanto, 
que essa consolidação também possui sua educabilidade, na medida em que considera o sujeito não 
mais como mero “assistido”, digno de compaixão e piedade, mas agente atuante, ator de sua própria 
conquista, responsável direto pela sua libertação. Temos um ser que faz sua assunção à consciência 
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histórica, ao contrário da visão fatalista, onde o destino dos seres está traçado como algo imutável. 

Constatar esta preocupação implica, indiscutivelmente, reconhecer a desumanização, 
não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também, 
e talvez sobretudo, a partir desta dolorosa constatação que os homens se perguntam 
sobre a outra viabilidade – a de sua humanização. Ambas, na raiz de sua inconclusão,  
os inscrevem num permanente movimento de busca.  Humanização e desumanização, 
dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos 
homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Mas, se ambas são 
possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens, 
vocação do ser mais (FREIRE, 2005, p. 32).

Boaventura Santos (2006), em seu estudo sobre a sociologia das ausências e das emergências, 
observara que em uma concepção emancipatória dos direitos humanos será importante estimular ou 
oportunizar a organização de “redes de referências normativas capacitantes”. Estas redes deveriam 
tentar realizar ou fomentar a articulação e o elo de trocas intersubjetivas entre os participantes dos 
diversos grupos e movimentos sociais emancipatórios que investem na liberdade e igualdade humana, 
concretizada em justiça social. 

É nesse sentido que a valorização das experiências vividas no cotidiano, a troca, o diálogo, o 
respeito às diferenças, o multiculturalismo, que Figueiredo (2007) definiu como “saber parceiro”, que 
vai implicar uma espécie de supra-alteridade, possibilitando o exercício de cidadania que uma vez 
vivenciado, reflete-se no respeito ao direito do outro como legítimo outro. 

Dialogar com o saber do outro implica em supra-alteridade, no reconhecimento do outro 
como legítimo outro, em relação entre conteúdos e saber vivido, em conexão entre o 
individual e o coletivo, em democracia, em acoplamento estrutural, em formação,  
em libertação, em palavra-ação, em ensinar-aprender, em transformação, em busca da 
razão de ser, em criticidade, em compartilhamento. Dialogicidade é compartilhar palavra 
plena de sentido, de vida, de experiência derivada da práxis social. Isto implica em diálogo 
sobre atividades criadoras, contextualizadas, em novas leituras, saberes construídos em 
parceria, pretendendo a utopia (FIGUEIREDO, 2007, p. 7)

Moscovici (1978, p. 49), por seu turno, já nos auxilia a pensar na articulação de aspectos 
múltiplos em uma concepção de cidadania, quando afirma:

A cidadania não é uma intenção primária e por isto é adquirida no convívio e precisa 
ser cultivada, […] supõe valores éticos e um nível de afeto, de razão, de vontade, […] 
se articula com a solidariedade e com a igualdade, […] implica em reduzir os seus 
próprios espaços para oportunizar ao outro ocupar um espaço que é de todos. Isso é 
responsabilidade de uma prática cidadã. 

Retomando Freire, temos que a busca do ser mais não pode se dar no isolamento, ela deriva 
da comunhão dos saberes, daí uma nova visão dos processos de conhecimento dever calçar-se na 
valorização da produção de saber das lutas sociais e de suas necessidades.

Nessa perspectiva, o papel do educador deixa de ser o de quem doa ou deposita todo o saber, 
para o de quem estabelece uma relação de sujeito para sujeito, tendo em mira um horizonte utópico 
de sociedade. 



DIÁLOGO JURÍDICO

160
ANGELA MARIA bESSA LINHARES
LIDIA VALESCA PIMENTEL
MARIA NEURILANE VIANA NOGUEIRA

Entende Freire (2005) que “onde existam homens e mulheres, sempre há o que ensinar, sempre 
há o que aprender” e, portanto, o diálogo inscreve-se como condição para o exercício da dimensão 
educativa dos Direitos Humanos em suas ações afirmativas e, é nessa direção que podemos afirmar 
que uma cultura do direito pode (deve) se inscrever nos processos de educação em sua positividade. 

Isto porque, ao nosso ver, as grandes violações dos Direitos Humanos aconteceram em escalada 
mundial, devida à ausência da alteridade das relações entre grupos e culturas. A centralidade dos 
interesses capitalistas e a hipertrofia da lógica de mercado vêm monopolizando (e minimalizando) o 
poder da resistência no âmbito do Estado e fazendo cooptar a racionalidade das ciências, violando o 
direito do outro e negando-o como sujeito de direito. 

É condição, pois, para a compreensão da fraternidade humana, a construção de movimentos 
capazes de consolidar uma cultura de Direitos Humanos, baseada no respeito ao outro. Se eu reconheço 
o direito do outro, sou mais capaz de respeitar sua forma de pensar, de agir, de se relacionar, de se portar 
no mundo que o outro me traz, com sua diferença, em um exercício de alteridade, base da cidadania 
e da democracia, porque o sujeito humano e, portanto, o sujeito que se educa, é inacabado. Seremos 
capazes de construir a consciência de que o outro tem tanto direito quanto eu, e enquanto tal merece 
ter a condição humana respeitada. 

Admitindo a Educação como ação humana libertadora e transformadora da realidade opressora, 
do sofrimento pessoal e social, encontramos nela um poderoso instrumento de reflexão sobre os 
Direitos Humanos. É dessa forma que a educação em direitos humanos aqui pensada, deve estimular 
o desenvolvendo da ética, da estética, da alegria, da criticidade, do diálogo, da liberdade. 

Se é certo que é preciso construir uma cultura de direitos, nada é mais legítimo que se pense em 
um lugar na educação que seja capaz de oportunizar formação em Direitos Humanos. Partindo desse 
pressuposto, Viola (2011, p. 149) aponta para necessidade de

[…] compreender a democracia e os Direitos Humanos como uma construção que se faz 
ao longo da história e que tem diante de si, o futuro. Pressupõe atribuir à educação um 
lugar indispensável de formação em e para os Direitos Humanos, na medida em que, 
através do ato educativo, pode-se, senão transformar a sociedade, construir a cultura 
indispensável para essa transformação.

Seguindo o mesmo raciocínio, Freire afirma que se a educação por si só não muda o mundo, 
mas sem educação não se pode mudar a sociedade. É que Freire pensou em uma educação voltada para 
a liberdade, com fortes implicações no desenvolvimento dos Direitos Humanos que, para ele, devem 
impulsionar a reinvenção do mundo e em especial, a reinvenção do poder:

A educação para os Direitos Humanos, na perspectiva da justiça, é exatamente aquela 
educação que desperta os dominados para a necessidade da “briga”, da organização, da 
mobilização crítica, justa, democrática, séria, rigorosa, disciplinada, sem manipulações, 
com vistas à reinvenção do mundo, à reinvenção do poder (FREIRE, 2001, p. 99).

Segundo o pensamento freireano, desenvolvendo a criticidade dos educandos, estes se tornam 
capazes de defender seus próprios direitos, ao mesmo tempo em que auxiliam na defesa dos mais 
oprimidos, que ainda não possuem condições para tal.
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A educação em Direitos Humanos, que defendemos, é esta, de uma sociedade menos 
injusta para, aos poucos, ficar mais justa. Uma sociedade reinventando-se sempre com 
uma nova compreensão do poder, passando por uma nova compreensão da produção. 
Uma sociedade que a gente tenha gosto de viver, de sonhar, de namorar, de amar, de 
querer bem. Esta tem que ser uma educação corajosa, curiosa, despertadora de curiosidade 
(FREIRE, 2001, p. 101).

Para essa proposta, o objetivo central da educação deve ser o de formar o indivíduo crítico 
através da ação-reflexão, despertando sua consciência para o seu papel político no mundo, ao mesmo 
tempo em que proporciona o desenvolvimento das capacidades humanas.

Ser crítico é desvelar a realidade, é fazer uma leitura política de mundo, é perceber a causalidade 
existente por detrás dos fatos, e é acima de tudo, saber que a realidade posta não é fatal, mas mutável. 
O ser crítico pensado por Freire, jamais teme a realidade que lhe é imposta. Antes, mobiliza-se, com 
toda sua força para romper com o sistema que o oprime; encara a luta com vigor e coragem porque 
sabe que é na luta que se fará a liberdade, e na luta é que se garantem os direitos, que se promove o 
bem comum de todos e todas. E é assim que o sujeito crítico, através do processo formativo promovido 
pela educação, escreve sua história no mundo, a partir de ações emancipadoras, que são processos de 
uma cultura dos direitos humanos. 

Dessa forma, o ato educativo deve aguçar no educando o gosto pela transformação social, bem 
como o compromisso com a luta pelos direitos de todos e todas. Um compromisso com os Direitos 
Humanos capaz de constituir-se no cotidiano como cultura em direitos humanos – processo, pois.

Assim é que a Educação em Direitos Humanos se articula com o desenvolvimento da cidadania, 
na medida em que forma sujeitos autônomos e atuantes politicamente, unindo o particular das culturas 
ao universal. Nessa mesma linha de pensamento, Viola afirma que a autonomia seria um lugar a partir 
do qual sujeitos mediados pelas realidades que transformam constroem emancipação na intersecção 
do coletivo com o individual:

[…] a educação em Direitos Humanos entende que o conhecimento é um bem de todos e 
possui dimensão universal; o ato pedagógico deve ser constituído a partir dos princípios 
dos direitos humanos, o que pressupõe o reconhecimento de que educador e educando 
são seres emancipados e construtores de autonomia (VIOLA, 2011, p. 151).

O que se percebe atualmente é a necessidade urgente de se eleger uma outra forma de se organizar 
socialmente, caminhando na direção de uma consciência universal, capaz de idealizar e concretizar uma 
humanidade plural, mais sensível às questões vinculadas aos Direitos Humanos, mas que se articule 
também aos processos de singularização das pessoas, grupos e culturas. .

Este caminhar deve de dar por meio de uma educação de matriz crítica, que se perfaça por meio 
da consecução de políticas que se encaminhem para garantir tratamento digno às questões humanas. 
Pensa-se nos Direitos Humanos e na educabilidade dos sujeitos sociais como capazes de se reinventar, 
de criar um caminho novo. 

Ao considerarmos a educação como “prática de liberdade” e exercício dialógico, pensa-se que 
através da interação uns com os outros, os sujeitos sociais possam ser capazes de construir perspectivas 
emancipatórias, em direção à solidariedade e fraternidade. A perspectiva da Educação em Direitos 
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Humanos em sua positividade, portanto, pode ser um eixo importante neste trajeto processual. 

3. conclusão

Face ao exposto, por cidadania compreendemos um percurso de autopoiesis firmado, onde 
temos de pensar conexão (e não desconexão de direitos humanos e de dimensões do ser); diferença, 
em que as singularidades de cada sujeito não devem ser razão de opressão, devem mudar a opressão;  
e igualdade (respeitando a diferença de pessoa e culturas), onde não se permite que se negue diferenças, 
mas que se lute para que elas modifiquem quadros de violência e exploração humanas. 

Daí que, se esse campo de transformações envolve a esfera humana mais íntima (intrapsíquica), 
ele deve ser trabalhado através da educação sem desconectá-la da ação nas esferas sociais de 
transformação das condições que produzem desigualdades sociais gigantescas e exploração humana 
entre etnias, sexos etc.

A Educação como Direito Humano sabe-se ser fundamental como base para o acesso e a 
realização de outros direitos. Podemos observar isso, ao ouvir os scripts das chamadas “lutas sociais”. 
É que além da educação possibilitar maior compreensão de si como sujeito de direitos, vivenciar 
processos educativos possibilita maior inserção em outros ambientes que valorizam e levam à busca 
de efetivação dos outros direitos como os econômicos, sociais e culturais, além dos civis e políticos.

As pessoas podem dar conta de suas fomes, sim. Fome de ser, fome de mudar, de ser cidadão,  
de vivenciar direitos e deveres, em uma construção continuada, que faz reviver a esfera pública de outro 
modo, refazendo sistemas de pensamento compartimentalizados, estanques, cindidos em sua unidade, 
redutores do humano. Assim, nessa direção, as pessoas vão acabar “com a escravidão a velhos padrões”.

Concluímos que para isso, uma nova forma de pensar subjetividade em relação com lutas sociais 
deve emergir das experiências educacionais contemporâneas – as formas da vida comum, calcadas 
também na espiritualidade e nas dimensões ético-morais que ela chama irão compondo, assim, uma 
nova racionalidade emancipatória.
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