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EDITORIAL

Ao publicar a nona edição, a Revista Diálogo Jurídico mantém firme o propósito inicial de 
materializar a efetiva produção interdisciplinar do conhecimento e concretização da cidadania, o 
mesmo compromisso anotado no Editorial assinado pelos editores da primeira revista, referente a 
Janeiro-Junho de 2002.

Muito foi alcançado na ainda jovem Faculdade Farias Brito: de alunos outrora iniciantes, já 
contamos com talentosos graduados, inclusive Francisco Clayton Brito Júnior, que publica artigo 
nesse número; o corpo discente conta com atividades de pesquisa e projetos de prática e extensão onde 
professores e alunos atingem o mundo extramuros; as práticas de cidadania surtem efeitos nas mais 
variadas localidades de Fortaleza, notadamente na firme parceria que conduz a conciliação e mediação 
comunitária na solução pacífica de conflitos e efetivo acesso à Justiça.

Hoje, a Revista atinge diversas localidades brasileiras e estrangeiras através do corpo editorial 
e da política de permuta, assim seguindo internacionalmente através da Profa. Dra. Nuria Belloso, 
Univ. Burgos – Espanha, do Prof. Dr. Alfonso de Julius Campuzano, Univ. Sevilla – Espanha, e do Prof. 
Dr. Paulo Ferreira da Cunha, Laurentian Univ., Univ. Porto e Univ. Lusófona – Portugal.  Na pátria de 
dimensões continentais, o diálogo chega em Santa Catarina através do Prof. Dr. Alexandre Morais da 
Rosa; pelos professores Dr. Ricardo Sayeg, Msc. Thiago Matsushita e Prof. Dr. Willis Santiago Guerra 
Filho atinge-se São Paulo, e ainda o Rio de Janeiro, pelo Professor Willis Guerra Filho; vai ao Planalto 
Central através da Profa. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e permea o Nordeste através 
do Prof. Dr. Flávio Sátiro (na Paraíba) e  Prof. Dr. Paulo Lopo Saraiva (no Rio Grande do Norte), 
irmanados no Ceará com o Prof. Dr. Paulo Bonavides, mestre de todos nós, do Mestrado em Direito 
da UFC, e Prof. Dr. Antônio Duarte Fernandes Távora, do departamento de Linguística, na UFC. 

Representando o Curso de Direito, estão a coordenadora Profa. Ms. Cecília Érika Lobo e a 
Profa. Dra. Lídia Valesca Bonfim Rodrigues, e representando a Organização Educacional Farias Brito, 
o Prof. Genuíno Sales. Particularmente, eu tenho a honra de habitar nestas cercanias acadêmicas desde 
o primeiro número, e dirigir este brilhante Corpo Editorial.

Neste número, há que se ressaltar uma licença ao verbo dogmático que orienta a pesquisa e 
as atividades acadêmicas. Ao virar desta página, a Revista Diálogo Jurídico traz uma poesia de ares 
constitucionais e de crítica sociológica da lavra do Professor Genuíno Sales, genuíno lavrador da 
palavra, palavra que corporifica alunos e professores do Curso de Direito na intenção de um diálogo 
jurídico com nossos leitores.

Haradja Torrens





TERRA MãE

Desvendaram-se os mistérios do mar tenebroso
e te descobriram como uma flor, nos Trópicos.
Hoje, do alto do Monte Pascoal,
muitos séculos te contemplam!

Vejo-te no passado – primitiva e bárbara!
Tua gente nua a desfilar na praia
diante dos olhos perplexos dos descobridores
que se encantaram na pureza selvagem
tão bem refletida nas ancas roliças 
das caboclas ciosas
de corpos tingidos e queimados de sol,
exalando perfumes puríssimos
emanados dos mistérios da terra
cheirosa de brisas e de auroras intermináveis!

Vejo-te na estreiteza limítrofe
do Tratado de Tordesilhas
rompido depois pelos sonhos das Entradas
e pela fúria inexcedível das Bandeiras
garimpeiras,
preadoras de índios,
paridoras de fazendas
e aniquiladoras de quilombos,
a flor despetalada das liberdades que morreram!

Vejo-te descrita
na carta poética de Pero Vaz de Caminha,
que vaticinou o teu destino
de terra de prosperidade!

Vejo-te virgem, em plena puberdade,
disputada pela concupiscência dos estrangeiros
que te violentaram as entranhas,
estupraram o teu ventre de esmeraldas
e arrancaram tuas riquezas primitivas,
carregando-as pelos caminhos do contrabando
no ar clandestino das costas abandonadas
ao destino incerto de terra desconhecida!

Vejo-te colônia submissa
a amargar o infortúnio do julgo colonial
que te consumiu por mais de trezentos anos,
segregando o teu povo,
sufocando os teus sonhos,
carregando o teu ouro
e debilitando os ideais sofridos
que inspiraram os primeiros sonhos 
de liberdade e independência!
Vejo-te colônia próspera
transformada em pátria da escravidão,
construindo o futuro

com o suor amargo do negro escravizado.
Vejo-te nas senzalas
como te vejo hoje, nas favelas
e me envergonho destas e daquelas.

Vejo-te estremecida no sentimento nativista
forjado no caldeamento das raças
que se misturaram para gerar o patriotismo
no ventre da liberdade
que seria o sonho supremo
das gerações de seus filhos,
dos nossos filhos
e dos filhos das nossas gerações!

Vejo-te sonhando lindos sonhos
pela estrada histórica de teu caminhar:
os sonhos da Independência
os sonhos da República.
E o teu solo ensanguentado
Sepultando as esperanças
dos heróis que te quiseram grande e livre
como o teu próprio ideal de liberdade e justiça.

Vejo-te na Conjuração Mineira
na Revolução Praiana
na Sabinada
na Balaiada
na Confederação do Equador,
na Guerra dos Mascates,
nos Emboabas,
enquanto choro os clamores surdos
da estupidez da Guerra do Paraguai.

Vejo-te nos Guararapes,
lá nos Palmares
e em Canudos,
em Pirajá, Cabrito e Jenipapo,
e até em Juazeiro, engendrando a Sedição.

Vejo-te agora na unidade linguística
e na desigualdade social
na riqueza do Sul,
do Leste,
do Centro-Oeste,
na pobreza do Norte
e na fome do Nordeste,
a fome que nos consome
e ainda mata homens no correr do século vinte.
Até quando?

Genuíno Sales
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O ImagInárIO na CIênCIa JurídICa1

Willis santiago guerra Filho 2

Resumo: A natureza ficcional do Direito emerge a partir da imensa dificuldade deste em regular o 
comportamento cada vez mais diversificado dos membros das sociedades ditas “pós-modernas”, daí o 
discurso jurídico poder ser considerado um discurso ficcional, poético, ou “poiético”, que pressupõe a 
construção de novas bases normativas. No passado, as bases estavam no sacramento dos mitos, religiões 
ou mundividências filosóficas. No presente, o predomínio do pensamento científico e o correlato 
processo de “desencantamento” do mundo clama pela recuperação de nossa capacidade criativa de 
ficções justificadoras da existência e da coexistência humana, que passa por uma aproximação entre 
as artes, mitologias, ciências, religiões, filosofias e o Direito. 

Palavras-Chave: Teoria do Direito – Direito e Literatura – Poiética – Ciência Jurídica – Imaginário.

Abstract:  The fictional nature of law emerges from the immense difficulty of regulating the behavior 
of an increasingly diverse members of society called “postmodern”, hence the legal discourse 
can be considered a fictional discourse, poetic or “poietic,” which presupposes the construction 
of new normative bases. In the past the bases were in the sacrament of the myths, religions or 
philosophical world views. At present, the dominance of scientific thought and the correlative process 
of “disenchantment” of the world calls for the recovery of our creative ability of fictions that justify 
the existence and the human co-existence is a rapprochement between the arts, mythology, science, 
religions, philosophies and Law.

Keywords: Law Theory – Law And Literature – Poietic – Legal Science - Imaginary.

Partindo da consideração do Direito como uma criação humana, coletiva, é que de último, 
jusfilósofos dentre os mais acatados, a exemplo de Ronald Dworkin, professor de Filosofia do Direito 
em Oxford e em Nova Iorque, vêm propondo uma compreensão do universo jurídico em aproximação 
com aquele da ficção e, mais especificamente, da Literatura. Outro teórico do Direito contemporâneo, 
de expressão, que se pode referir, em sintonia com uma tal concepção, é o também novaiorquino 
Richard Posner, que assim como a professora de Filosofia do Direito em Harvard, Martha Nusbaum, 
encontra-se na origem do que veio a se chamar o movimento do Direito e Literatura (Law & Literature 
Movimment). Contudo, não se faz necessário recorrer ao pensamento anglo-saxão a fim de encontrar 
apoio para quanto aqui se pretende sustentar a respeito da natureza ficcional do Direito, pois em 
nossa própria tradição, originária da matriz continental europeia, houve quem fizesse indicação nesse 
sentido, e com precedência, sendo autor de obra que se tornou paradigmática, a saber, Hans Kelsen. 
1 Palestra proferida em Fortaleza (CE), no dia 11 de agosto de 2009, na Faculdade Farias Brito, na abertura do semestre 

letivo, em comemoração ao Dia do Advogado e lançando nacionalmente a obra Teoria da Ciência Jurídica, 2ª. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2009.

2 Willis Santiago Guerra Filho é Professor Titular do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP)
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É certo que o pensamento kelseniano oficial não costuma destacar esse aspecto da elaboração teórica 
de seu autor referencial, posterior à segunda edição da Teoria Pura do Direito (Reine Rechtslehre), 
em 1960, concebida para se tornar canônica. Insiste-se, portanto, em referir à norma que seria o 
próprio fundamento de validade e, logo, de existência positiva do Direito, por isso mesmo dita norma 
fundamental ou básica (Grundnorm), como sendo uma norma hipotética, quando o próprio Kelsen, 
comprometido ao máximo como sempre esteve com a coerência do pensamento, percebeu que não 
poderia entender como sendo uma hipótese uma norma jurídica, pois hipóteses são assertivas feitas 
na forma de um juízo lógico, que podem ser verdadeiras ou falsas, a depender da correspondência de 
quanto ali se assevera com o que se comprova empiricamente, experimentalmente. Ora, isso significaria 
ultrapassar o limite entre o mundo do ser (Sein), onde se situam os fatos reais (Tatsache), e aquele 
do dever ser (Sollen), onde se encontram os fatos possíveis (Sachverhalt) que forem (juridicamente) 
selecionados para fornecer a base de uma imputação do Direito, os chamados fattispecie, da doutrina 
italiana, que corresponde ao “suporte fático” (Tatbestand), da doutrina germânica. E tal limite, como 
é sabido, foi rigidamente estabelecido como um pressuposto de toda a teoria do direito kelseneana, a 
fim de evitar a chamada “falácia naturalista”, denunciada já por David Hume e, na esteira dele, por 
Immanuel Kant, principal referência filosófica para Kelsen. Essa falácia ou falso raciocínio ocorre 
quando se pretende fazer uma dedução do que deve ser a partir do que é, minando assim a autonomia 
da moral, do Direito, da estética e de tudo quanto estabelece o ser humano como critério de avaliação 
de sua conduta, por em assim procedendo fazer depender de uma determinação prévia do que seja o 
bom, o justo ou o belo, a possibilidade de se estabelecer parâmetros de julgamento do que quer que 
se venha a fazer com a intenção de atingir tais ideais.

A qualificação de uma norma jurídica, portanto, não pode ser a de que é verdadeira ou falsa, ou 
seja, a de que corresponda ou não a fatos reais, do mundo do ser, daí dependendo sua existência, mas 
sim a de que é válida ou inválida, em se verificando sua correspondência com os fatos de ocorrência 
possível, do mundo do dever ser, instituído juridicamente. Na origem lógica – e não, propriamente, 
histórica – do universo jurídico que temos posto, positivado, diante de nós, Kelsen “pre(s)su-pôs” uma 
norma primeira, esvaziada de conteúdo, uma forma pura, puramente jurídica, como uma mera indicação 
da existência de um mundo de normas a ser entendido como Direito, juridicamente vinculante, mas sem 
uma vontade que (im)pusesse uma tal norma, a tornasse posta, positiva, e ela é que seria o fundamento 
de validade, a justificativa (lógica) de existência, de todas as normas efetivamente postas, positivas. Essa 
norma, na 2ª. ed. da Teoria Pura do Direito é considerada, kantianamente, uma condição transcendental 
de possibilidade do conhecimento jurídico, ou seja, algo como as categorias de tempo e espaço, enquanto 
necessárias para o conhecimento do mundo físico, mas depois Kelsen se deu conta de que, justamente 
por ser uma categoria, ou seja, literalmente, um “modo de falar” (kate gorein) – no caso, sobre o Direito 
-, não poderia ser uma norma, jurídica, que na sua própria definição é o que confere um sentido, jurídico-
positivo, a um ato de vontade, criando Direito a partir de Direito previamente estabelecido. A norma 
fundamental cumpriria a função de evitar o regressum ad infinitum, o círculo vicioso, do Direito que 
é criado a partir do Direito, mas atribuindo-se a ela o caráter hipotético e a natureza de uma categoria, 
ela restava descaracterizada como norma, não podendo assim ser a primeira de uma série – é como, 
mal comparando, se considerasse que o primeiro dos números da série de números naturais, o zero, 
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não fosse um número, fosse um “não-número”, por ser zero, o que restou definitivamente superado 
pelas investigações de Frege sobre os fundamentos da aritmética, que demonstraram como a definição 
de todos os demais números da série dos cardeais pressupunham a existência de um primeiro número 
“n”, diverso do número 1 e diverso também de si mesmo, para validar a fórmula definidora de todos os 
x-números dessa série numérica: x = n + 1, sendo n ≤ 1. Ocorre que um tal objeto, contraditório, não-
existente na realidade, mas dotado ainda assim de existência, em matemática, já adquire o estatuto do 
que aqui se entende como “imaginário”.

A solução encontrada por Kelsen, similar à que proporia em matemática, diante de um tal impasse, 
quando se criou os números imaginários – mas esse não é o momento de adentrar em considerações 
desse gênero, de resto expendidas em nossa Teoria da Ciência Jurídica3 -,  foi a de considerar sua  
norma fundamental como uma norma fictícia, norma em sentido figurado (fingierte), um “como se”, 
no sentido da filosofia do “como se” de Hans Vaihinger. O propósito maior da obra,4  como reconhece 
ao final seu A. - em sua autoproclamada teoria “idealístico(-crítica)-positivista”, de matriz, a um só 
tempo, kantiana e nietzscheana -, é diferenciar ficções de hipóteses, enquanto recursos heurísticos. 
No capítulo próprio, a respeito (Parte I, Cap. XXI, p. 87 ss. da ed. cit.), as primeiras são apresentadas 
como conscientemente inventadas, sem pretensão de serem verdadeiras, no sentido de corresponderem 
à realidade, tal como as hipóteses, que devem ser prováveis (e comprováveis), enquanto as ficções, 
por seu turno, devem ser úteis para fazer avançar o conhecimento, dando como resolvidas questões 
que se apresentam como obstáculos para este avanço. Daí que, ao final da obra, o A. apresente como 
exemplo típico de ficção os dogmas da teologia, assim como antes apontara o Direito e a Matemática 
como as disciplinas que mais se valem do recurso para resolver seus problemas, por meio de uma 
formalização que as tornaria muito similares, estruturalmente - Vaihinger se refere a um “parentesco 
fundamental (prinzipielle Verwandschaft)” -, na medida em que abstraem especificidades dos objetos 
reais para subsumi-los a proposições generalizantes (abstrakte Verallgemeinerunge – id. ib., Cap. 
XI, p. 56 ss.), a fim de equipará-los por analogia e realizar cadeias dedutivas (ib., Cap. V, p. 32 s.). 
Tratar uma assertiva como do domínio da ficção, portanto, é vedar de antemão a sua possibilidade de 
corresponder à realidade, enquanto a hipótese implica a pretensão de, possivelmente, se confirmar. 

O mundo da ficção é um mundo de possibilidades reduzidas, onde não se pode saber sobre o 
que não nos é dado a conhecer pelos responsáveis por sua criação. Existir como uma ficção é existir 
menos do que o que existe realmente, pois é nesta última forma de existência, e não naquela, em que 
logicamente tudo pode acontecer, desde que não implique em contradição com o que já existe, enquanto 
a coerência narrativa, a consistência entre o ocorrido antes e depois - que segundo Dworkin é o que se 
deve esperar encontrar e, logo, cobrar,  no Direito -, seria a um só tempo, mais vaga e mais constringente, 
para determinar o que pode acontecer. Daí se poder falar, com o importante fenomenólogo polonês 
Roman Ingarden, de uma “incompletude ontológica” do universo ficcional, do qual só se pode saber o 

3 2ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 200, sobre os números imaginários, e a nota 348, p. 198, sobre o que se vem de 
referir a respeito das investigações de Frege.

4 Cf. HANS VAIHINGER, Die Philosophie des Als-Ob, 1ª. ed. 1911, ed. popular (Volksausgabe), resumida, Leipzig: 
Felix Meiner, 1923
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que nos informa o seu “demiurgo”, que no caso da literatura são os autores das obras ficcionais.5 Assim, 
os juízos realizados no âmbito deste universo ficcional diferem daqueles feitos a respeito da realidade 
propriamente dita, a ponto de se poder denominá-los, como o fez Roman Ingarden, “quase-juízos”, 
inaptos a serem considerados “verdadeiros” ou “falsos”, pois a “realidade” da ficção é uma simulação 
da realidade, enquanto ficcional, mas o mesmo não se pode dizer dos juízos em outros âmbitos, como 
em Direito, que se referem a um possível “estado de coisas” (state of affairs, Sachverhalte). Este não 
é de se considerar uma simulação da realidade, mas uma outra realidade, de uma outra natureza – 
deontológica, no caso do Direito, do âmbito do dever ser, e não puramente ontológica, do ser (ontos, 
em grego antigo) -, humanamente construída, sim, tal como a ficção, mas de modo coletivo, difuso, 
e dotada de um caráter vinculante, que a impõe a nós COMO SE realidade fosse, na qual devemos 
acreditar – e não apenas podemos, se quisermos -, e isso para evitar que, em razão do descrédito, se 
venha a sofrer consequências, bem reais, como são as sanções jurídicas.

O Direito, então, disponibiliza aos que a ele se encontram sujeitos, e que em face dele se tornam 
sujeitos passíveis da aquisição de direitos e obrigações correlatas, meios de produzir uma história, 
vinculante para os que nela tomarem parte, e vinculando-os a partir da obediência ao que se encontre 
previamente estabelecido pelo Direito, enquanto apto a desempenhar a função no enredo que nele 
pretendam os envolvidos adotar, a fim de atingirem suas finalidades e propósitos, com respaldo jurídico. 
Aqui é elucidativa a analogia com o jogo, como o xadrez, com suas possibilidades virtualmente infinitas 
de jogadas, a partir da estipulação de como podem se mover no tabuleiro suas peças, sendo a definição 
prévia do que pode fazer qual peça absolutamente essencial para que se possa avaliar, ao longo de um 
jogo, se ainda se continua jogando xadrez ou se, por atribuir, ainda que seja a uma só peça, funções 
outras, imprevistas, não se descaracterizaria, com ela, o próprio jogo, restando apenas a aparência do 
jogo original, pela permanência de figuras que não se pode mais considerar como, efetivamente, aquelas 
de um verdadeiro jogo de xadrez, de acordo com suas definições estipulatórias. Essa dependência do 
jogo em relação às suas regras constitutivas foi mostrada em uma passagem bem conhecida de suas 
“Investigações Filosóficas” por Ludwig Wittgenstein, sendo transposta para a reflexão jusfilosófica 
por um seu discípulo, Herbert Hart, ao considerar a norma jurídica uma prática social, em tudo e por 
tudo similar àquelas dos jogos. Aliás, o jogo é também uma ficção, um combate fictício, engendrado 
para dar vazão aos anseios lúdicos, agônicos, do ser humano, tão bem estudados por Huizinga em seu 
clássico “Homo Ludens”. 

O Direito é, portanto, parte desse universo lúdico, criação do desejo humano, um modo de 
imaginar o real em descrições que façam sentido, como diria o antropólogo Cliford Geertz.6 Ora, em um 
mundo concebido (nietzscheanamente) como sonho (de deidades que são o aspecto subjetivo do cosmos) 
pode acontecer muito mais e com maior facilidade do que na realidade fixada por nossos hábitos, pois 
ele não só varia muito mais no tempo e no espaço reais, como também dispõe de um tempo e espaço 
próprios, a ponto de se poder vir a realizar uma cosmologia, filosófica, totalmente diversa daquela 
5 Cf. BARRY SMITH, “Meinong vs. Ingarden on the logic of fiction”, in: Philosophy and Phenomenological Research, 

1978, p. 93 ss., disponível em http://ontology.buffalo.edu/smith; Id. e JOSEF SEIFERT, “The truth about fiction”, 
in: Kunst und Ontologie. Fur Roman Ingarden zum 100. Geburtstag, W. GALEWICZ et al. (Hrsg.), Amsterdam/
Atlanta: Rodopi, 1994, p. 97 ss.

6 Citado em Teoria da Ciência Jurídica, cit., p. 238.
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astronômica, por exemplo. É certo que nisso a filosofia, assim como a ficção e, com anterioridade, o 
mito, seja na magia, seja na religião,7 demonstra-se “constituinte de mundo” (weltbildend), mas se 
não é propriamente ficcional o modo de existência originário do mundo, a ser captado pela filosofia, e 
vazado nos moldes cunhados pelo Direito, qual seria o seu estatuto? A proposta que aqui se avança é a 
de que ele é da ordem do desejo, considerando-se a expressão como formulada em genitivo subjectivus 
e objectivus, ou seja, como sendo o mundo ao mesmo tempo causa e efeito, ou função, do desejo, do 
que é mais propriamente humano, e não da vontade ou de necessidades, que geram interesses, como 
defende o utilitarismo tecnicista hoje predominte. 

Ao considerarmos o mundo como um produto do desejo lhe conferimos o mesmo estatuto dos 
sonhos, isto é, um caráter onírico, imaginário. Tratar-se-ia, então, de algo como um sonho coletivo, 
construído a partir do que já é dado como sendo o mundo, a realidade, sim, mas sempre in fieri, nunca 
devendo ser tido como já pronto e acabado, ou seja, objetivo, pois além de depender de sujeitos, 
desejantes, que o tenha posto, no passado, visando uma previsão e controle do futuro, contingente, 
depende também de sujeitos que o “re-ponha”, no presente, atualizando o que há de ser visto como 
potencialidades, realizando possibilidades.8

Nesse contexto, é de um saber prático que se trata, mas do tipo po(i)ético, “criador” de mundo, 
produtivo, ao invés daquele seu outro tipo, o técnico, reprodutivo, “explorador” de mundo. Aquele 
pode ser caracterizado como o que indica como algo pode ser feito, uma vez que se decidiu fazê-lo, 
estabelecendo uma verdade onde se faz uma questão. A teologia, por exemplo, foi considerada um tal 
saber prático já por John Duns Scot (1266 – 1308),9  mesma época em que os Glosadores da escola de 
Bolonha estarão abordando desta maneira o Direito. Também como ele – e antes dele, influenciando-o, 
Avicena ou Ibn Sînâ –,10 pode-se defender que do Ser de Deus, o criador, ser-em-si, deve-se falar como 
do ser dos entes, as criaturas, em um sentido unívoco e não, por exemplo, como em Tomás de Aquino, 
em sentido análogo, tal como demonstrou seu sucessor na cátedra dominicana de Paris, o místico Mestre 
Eckhart, que também tanta influência teve em Heidegger, com sua afirmação da absoluta diferença 
(ontológica), estranheza,11 do Ser  – logo, também de Deus, que é enquanto ser, e não enquanto ente, 
ainda que supremo, e maximamente superior, donde podermos dizer que Ele, ao contrário de nós, 

7 Esta é a posição de VICENTE FERREIRA DA SILVA, em “Para uma etnogonia filosófica”, in: Revista Brasileira 
de Filosofia, 1954. V. tb. id.,  Filosofia da Mitologia e da Religião, in: Obras Completas, vol. I., São Paulo: Instituto 
Brasileiro de Filosofia, 1964, p. 299 ss.

8 Aqui cabe suscitar a contribuição que pode ser dada pela “poética dos sonhos (rêverie)” de Bachelard, para quem 
“Um mundo se forma em nossos sonhos, um mundo que é nosso mundo. E esse mundo sonhado nos ensina 
possibilidades de crescimento de nosso ser nesse universo que é nosso”. La Poética de la Ensoñación, trad.: IDA 
VITALE, México: Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 20. Essa é também a poética modernista proposta para as 
artes, desde Baudelaire e, mais radicalmente, por Apollinaire - cf., v.g., SILVANA VIEIRA DA SILVA AMORIM, 
Guillaume Apollinaire: Fábula e Lírica, São Paulo: UNESP, 2003 -, que se engaja na produção de um mundo que 
revele possibilidades desapercebidas do real. Bachelard será reivindicado pelo “pai” do Surrealismo, André Breton, 
que se insere nessa tradição modernista, como ele próprio reconhece – cf. ANDRÉ BRETON, Conversaciones 
(1913 – 1952), trad.: LETÍCIA PICCONE,  México: F.C.E., 1987.

9 Cf., v.g., o “Prólogo” da Ordinatio, quinta (e última) Parte.
10 Cf. MIGUEL ATTIÊ FILHO, Os Sentidos internos em Ibn Sînâ (Avicena), Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 31.
11 Sobre o papel na elaboração do pensamento heideggeriano da estranheza-familiar, o Unheimlich, o qual Heidegger 

encontraria antes em Hölderlin que em Freud, v. ERNILDO STEIN, Introdução ao Pensamento de Martin Heidegger, 
Porto Alegre:  Ithaca, 1966, p. 100 s.
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não e(ks)iste,12 pois como já afirmavam os medievais, na esteira de Duns Scot, e esse com base em 
Avicena, n’Ele coincidem a essência e a existência, ser e realidade, enquanto nossa essência de entes 
humanos é a possibilidade: de ser, e também de não ser.13 

É a partir de tais colocações que também se abre uma perspectiva para o desenvolvimento, 
em teoria da ciência jurídica, em um sentido próprio e atual, isto é, falibilista, porque humana e, 
logo, “possibilista”. O Direito, então, ao invés de positivo, positum, dado, objetivamente, há de ser 
concebido antes como possível, se a ficção é a verdade do Direito, e o Direito é a camuflagem do 
poder, apropriado e exercido pelos “autores-intérpretes” desta grande montagem, que é a sociedade. 
Isso porque o que é verdadeiro e falso, em Direito, como na política e setores afins, se determina pela 
“coerência da narrativa” (Dworkin), tendo toda verdade a estrutura de uma ficção, de montagem teatral 
– fictio figura veritatis, conforme a máxima dos glosadores, lembrada por Ernst H. Kantorowicz e, na 
esteira deste, Pierre Legendre.14

Daí ser o tipo de discurso que é desenvolvido no âmbito da teoria jurídica de se considerar, em 
um sentido amplo, um discurso ficcional, poético, ou melhor, “poiético” (do grego poiésis, “fazer”, 
“produzir”, “criar”), já por podermos imaginar várias versões para a história da origem do humano, 
permanecendo sempre o mesmo desfecho, a saber, o de sermos um ser produzido pelas proibições que 
se nos impõe e, logo, também, nos impomos. 

 A partir da constatação da imensa dificuldade do Direito em regular, com as normas gerais e 
abstratas que são as leis, o comportamento cada vez mais diversificado dos membros de sociedades que 
se transformam com a velocidade das atuais, ditas “pós-modernas”, vale recordar a origem violenta 
de toda proibição, tanto sagrada, como jurídica, que garante nossa vida em sociedade, sustentada pelo 
enfrentamento da morte. O incremento da violência na sociedade “pós-moderna” não poderá ser contida 
pelo reforço da proibição jurídica, mas antes por uma consideração das consequências psicológicas 
e sociais da secularização defendida pela ideologia oficial, donde se verificar uma re-sacralização 
crescente das relações fora das instituições religiosas, ou seja, em seitas ou “tribos”.15 

Em épocas passadas, a comunidade se mantinha íntegra pela referência a uma origem comum, 
sacramentada por mitologias, religiões ou mesmo, mais recentemente, por mundividências filosóficas. 
No presente, o predomínio do pensamento científico e o correlato processo de “desencantamento” do 
mundo, ao qual se refere Max Weber, minam as bases sobre as quais tradicionalmente se ergueram 
as diversas ordens normativas. A construção de novas bases pressupõe uma recuperação de nossa 

12 Cf. MARTIN HEIDEGGER, Metafísica de Aristóteles IX, 1-3, trad.: E. P. GIACHINI, São Paulo: Vozes, 2007, p. 52. 
13 Daqui se origina a ideia de uma renovação da filosofia a partir da investigação do que somos na situação concreta, 

fática, da vida, proposta por Heidegger – no que se pode denominar, antes que uma “fenomenologia da liberdade” 
(Gunter Figal) ou, com mais precisão, uma “fenomenologia da(s) possibilidade(s existenciais)”, pois para Heidegger, 
“acima da realidade está a possibilidade”. M. HEIDEGGER, Meu Caminho para a Fenomenologia, in: col.
Os Pensadores, trad.:  ERNILDO STEIN, São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 302; id. Sein und Zeit, Frankfurt am 
Main: Vittorio Klostermann, vv. eds., p. 52. 

14 Cf. ERNST H. KANTOROWICZ, Os Dois Corpos do Rei. Um Estudo sobre Teologia Política Medieval, trad.: CID 
KNIPEL MOREIRA, São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pp. 181 ss., passim; PIERRE LEGENDRE, Leçons 
II: L’Empire de la Véritè. Introduction aux espaces dogmatiques industriels, Paris: Fayard, 1983, p. 109.

15 Cf., v.g., G. BALANDIER, “Antropologia e crítica da modernidade”, in: id., Antropológicas”, São Paulo: 
Cultrix/EDUSP, 1976, p. 258 s.; G. MARRAMAO, “Poder e Secularização”, São Paulo: EDUNESP, 1995.
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capacidade criativa de ficções justificadoras da existência e da coexistência, ao mesmo tempo em que 
estamos cientes do caráter ficcional desse empreendimento, cujo resultado é a afirmação de valores. 
Para isso, vamos precisar de uma aproximação entre as mais diversas formas de criações desenvolvidas 
pelo engenho humano – artes, mitologias, ciências, religiões, filosofias – e aquela dentre elas que nos 
sanciona mais severamente, do ponto de vista social, a conduta, a saber, o Direito. Cabe ao Direito 
solidificar essa invenção ou ficção coletiva, criando e estabelecendo valores, impondo-os mesmo, em 
busca de garantir as condições de manutenção da vida em comum, a vida humana.

Afinal, somos uma ilusão de ser, pois apenas estamos, existimos, não somos realmente, já que 
ser é ser para sempre. Se somos, somos nada. É esse nada, esse vazio interior, que nos horroriza, por 
mais que o evitemos, quando com ele nos deparamos, ao pensarmos com radicalidade nossa existência 
e verificarmos o que somos: não-ser, mera existência.

O sofrimento de existir é considerado melhor do que o nada de não existir. Será que é mesmo? 
Mas se existindo já somos esse nada? O fato intransponível que a todo custo a ética, como o Direito, 
tentam escamotear, por não poder assumi-lo com todas as suas consequências, é que nós não existimos 
sempre nem existiremos para sempre. Por que este que nos parece o estado normal, o de não-existência, 
que é o estado de ser e, logo, do ser supremo, é o estado considerado excepcional e associado ao mal? 
Em ética, o bem não é a regra e o mal, a exceção? Estar vivo não é uma exceção? Então, por que esta 
consideração a priori de que estar vivo é que é bom e não estar vivo, mau?  Sofremos nessa vida e, 
em grande parte por isso mesmo, também fazemos outros sofrerem, quando poderíamos muito bem 
usufruí-la, sofrer menos, pois ela será tanto melhor se não lhe adicionarmos o sofrimento extra de 
buscar um modo de ser, de obediência rígida a regras universais e eternamente válidas, que pressupõem 
um estado de ser que nunca alcançaremos em vida, mas apenas, possivelmente, após a morte: o de 
ser para sempre.16 Eis a verdade fenomenal que temos diante de nós, sobre a qual silenciamos, e em 
razão desse silêncio, de não se falar nisso, não nos conscientizamos, propriamente, de nossa situação 
existencial em toda a sua precariedade – e beleza. 

Na atual concepção epistemológica, em lógica e matemática, assim como na física e ciências 
em geral, “encontra-se o real como um caso particular do possível”.17 É certo que foi o avanço mesmo 
da pesquisa em microfísica ou física quântica que instaurou a possibilidade (ou a “indeterminação”) 
no próprio cerne dos fenômenos estudados nesse nível, pois uma molécula ativada por um quantum 
de luz, tanto pode integrá-lo em seu material, como pode reemitir o seu ganho de energia sob a forma 
de radiação, ou ainda entrar em reação química com outras moléculas, bem como romper o quantum,  
transformando-o em energia.18 

16 Daí ter A. BADIOU, em “Ĺ éthique. Essai sur la conscience du Mal”, Paris: Hatier, 1993, p. 33, afirmando que a 
ética é niilista, por se basear na convicção de que “a única coisa que pode verdadeiramente acontecer ao homem é a 
morte”, o que a remete à inefabilidade do que é otalmente diverso, denominação ética de Deus, instância decisória 
da morte, onde se gera o mal: ética, “nome último do religioso como tal” (ib.: 23).

17 GASTON BACHELARD, O novo espírito científico, trad.: REMBERTO FRANCISCO KUHNEN, São Paulo: Abril, 
1978, p.119 (penúltimo parágrafo do cap. II). 

18 Cf. id., “Luz e Substância”, in: Estudos, trad. ESTELA DOS SANTOS ABREU, Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, 
p. 63
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Com isso, as ciências vão ao encontro daquela antropologia fundamental, imaginativa, que a 
partir de poetas-filósofos como Novalis, para quem o homem é o autor de sua realidade, ou teólogos-
filósofos, como Kiergegaard, para quem o homem é aquele ser que deve educar-se no possível, podendo 
se remontar ainda a Ortega y Gasset e Heidegger, bem como, antes deles, Nietzsche, para que chegue 
a nos caracterizar nosso Vicente Ferreira da Silva, em confronto com as coisas (ta onta), da seguinte 
maneira: “Enquanto a coisa vive cerrada em si mesma numa compressão infinita  e limitante, o homem 
como subjetividade está envolto num horizonte de possibilidades, abre-se para o possível e somente 
através deste possível pode ser profundamente compreensível”.19

19 VICENTE FERREIRA DA SILVA, em “Reflexões sobre a ocultação do ser”, in: Ensaios Filosóficos (1948), Obras 
Completas, vol. I, cit., p. 37.
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VISÃO HISTÓrICa dO COnSTITuCIOnaLISmO ESTaduaL nO BraSIL: 
O rELaTO da ParaíBa

Flávio sátiro Fernandes1

Resumo: A primeira constituição de nossa história republicana, em 1891, traçou as linhas mestras da 
organização federativa e mandou que os estados se organizassem de acordo com a Constituição e leis 
por eles adotadas, respeitados os princípios constitucionais da União. Depreende-se daí a importância 
do papel desempenhado pelo congresso convocado e eleito na Paraíba, ao qual competiria a tarefa 
de organizar politicamente o Estado. A história constitucional da Paraíba permite compreender uma 
faceta do microconstitucionalismo presente em todos os estados da República
Palavras-Chave: Constitucional – História – Paraíba – Microconstitucionalismo – Constituição 
Estadual.

Abstract: The first constitution of our republican history, in 1891, traced the outline of the organizational 
federation and ordered the states to organize themselves in accordance with the Constitution and laws 
adopted by them  respecting the constitutional principles of the Union. It shows the importance of the 
function of the Congress convened and elected in Paraíba, which competes organize politically the 
state. The constitutional history of Paraíba allows to understand one facet of microconstitucionalism 
present in all states of the Brazilian Republic.

Keywords: Constitucional – History – Paraíba - Microconstitucionalism – State Constitucional.

InTrOduÇÃO

A história constitucional dos estados brasileiros começa, evidentemente, com a proclamação 
da República e adoção da forma federativa de estado. Até então, sob a égide unitária da “democracia 
coroada”, as antigas províncias assemelhavam-se a circunscrições administrativas a que o Ato Adicional 
de 1834 emprestara maior autonomia, com a instituição das Assembleias Legislativas, triunfo, sem 
dúvida, dos federalistas de então.

De fato, esse ideal antecedera o 15 de novembro, pois estivera presente em todo o decorrer 
do Império. Já na discussão do projeto de Constituição, antes que a Assembleia fosse dissolvida, por 
ato do Imperador, o assunto foi ventilado, trazido à baila por Ferreira França, deputado baiano, que 
apresentou emenda ao artigo 2º, a fim de que se dissesse que o Império compreenderia confederalmente 
as províncias.

Foi longa a discussão da matéria, e do debate participaram, entre outros, Carneiro da Cunha, 
paraibano, José Martiniano de Alencar, Montezuma, Vergueiro, Carvalho de Melo, Silva Lisboa, Lopes 
Gama, para, ao final, ser derrotada a emenda Ferreira França.

1 Mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Doutor 
Honoris-Causa pelas Faculdades Integradas de Patos, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
Coordenador da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira (TCE/PB), Ex-Procurador Geral do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba, Ex-Corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Professor (Aposentado) 
da Universidade Federal da Paraíba, Ex-Secretário do Interior e Justiça do Estado da Paraíba.
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Também quando se discutiu a lei preliminar do Ato Adicional, o tema foi mais uma vez versado 
e, mais que isso, a ideia chegou a ser acatada pela Câmara dos Deputados, aprovada a transformação 
do Brasil em “monarquia federativa”, mas não logrou ir adiante, tendo em vista o pronunciamento do 
Senado, a ela contrário.

Ainda em várias outras oportunidades, a Câmara e o Senado foram palco de discussões em 
torno do assunto, assim como pela imprensa debateu-se, igualmente, a conveniência ou inconveniência 
da solução federalista.

Tudo isso sem falar nos movimentos armados que, velada ou declaradamente, mantinham em 
seus propósitos a criação da federação como forma de aglutinar as províncias de então. Entre eles, como 
movimento impregnado do ideal federalista, a revolução de 1824, repetição de rebelião semelhante, 
em 1817. Em ambas é notória a participação da Paraíba, através do pensamento, da ação e do sangue 
de conterrâneos heroicos.

Mas, só com o 15 de novembro foi que se concretizou a antiga aspiração, transformadas as 
velhas províncias em estados, unidos em federação. Só com a Constituição de 1891, que acatou nesse 
ponto a vontade do agente convocador do poder constituinte, manifestada no Decreto nº 1, foi que o 
país conheceu a existência de ordenamentos constitucionais simultâneos, a disciplinarem diferentes 
esferas estatais.

Iniciou-se, portanto, a essa época, a história constitucional dos estados brasileiros, a qual é, sem 
dúvida, rica, multifária e curiosa, desde que atentemos para o fato de que nela estão presentes todos 
os tipos de constituições, de agentes convocadores, de titulares do poder constituinte, de modelos 
constitucionais, que encontramos na órbita federal, de maneira tal que, diríamos, nesta ocorreria um 
macroconstitucionalismo enquanto nos estados existiria um microconstitucionalismo, com as mesmas 
nuanças, com as mesmas perspectivas, com as mesmas virtudes e imperfeições deparáveis no primeiro.

A Constituição Federal de 1891, a primeira de nossa história republicana, traçou as linhas mestras 
da organização federativa e mandou que os estados se organizassem de acordo com a Constituição e 
leis por eles adotadas, respeitados os princípios constitucionais da União.

Depreende-se daí a importância do papel desempenhado pelo congresso convocado e eleito na 
Paraíba, ao qual competiria a tarefa de organizar politicamente o Estado.

a COnSTITuInTE dE 1891 

Foi um congresso variado em sua composição. Havia advogados, magistrados, professores, 
médicos, proprietários. Nele sobressaíram-se figuras como as de Ernesto Freire, Castro Pinto, Silva 
Mariz, Vicente Neiva, Cunha Pedrosa, Lima Filho, José Câmara, Antônio Gomes, José Lopes, José 
Herculano, alguns dos quais teriam larga atuação política no século passado.

Durante muitos dias, dedicaram-se os congressistas a discutir o projeto constitucional por eles 
elaborado como base para a edificação constitucional de nosso Estado. Aliás, a respeito do projeto 
constitucional vale retificar, aqui, uma notícia que está repetida em vários livros, tanto de história como 
jurídicos, segundo a qual o Governador Venâncio Neiva decretara uma constituição que serviria de 
base à discussão do “congresso constituinte”.
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Realmente o Decreto nº 1 assim estipulava. Não obstante, Venâncio Neiva jamais decretou 
uma Constituição. O primeiro governante republicano da Paraíba, a esse respeito, firmou, apenas, um 
Decreto de nº 56, em que, além de convocar as eleições, fixava o número de membros do Congresso 
e definia as incompatibilidades que haveriam de presidir o pleito.

Em vez de decretar uma Constituição e submetê-la ao congresso constituinte, Venâncio Neiva 
preferiu solicitar de vários juristas e estudiosos conterrâneos a confecção de projetos de Constituição 
que, elaborados, em número de 7, foram remetidos à Assembleia. “Não decretei uma Constituição 
porque entendi, bem ou mal, ser este procedimento mais liberal”  proclamou o Governador em sua 
Mensagem ao congresso constituinte, quando de sua instalação.

Mesmo dispondo de sete projetos, os constituintes paraibanos deliberaram a feitura de um 
projeto próprio que, após ser detidamente analisado e discutido, resultou na carta política estadual, de 
5 de agosto de 1891.

Durante a discussão do projeto, um dos temas que prenderam a atenção do congresso foi o que 
dizia respeito à unidade ou dualidade de câmaras. Pretendiam alguns parlamentares que o congresso 
paraibano fosse formado de duas casas - Câmara e Senado. Ernesto Freire foi o autor da proposição, 
apresentada já na primeira sessão em que se discutiu o projeto, a qual, porém, não logrou aprovação. 
Outros assuntos debatidos com maior destaque foram a organização da magistratura estadual, a redação 
do preâmbulo, a denominação do Estado, a organização municipal básica.

Ultimados todos os trâmites, foi a Constituição promulgada. Nela destacaríamos: a denominação 
do Estado, para o que se adotou a fórmula “Estado do Paraíba do Norte”; o exercício da função legislativa 
deferida a um órgão denominado Congresso, composto de 30 membros; cada legislatura duraria quatro 
anos, renovando-se o Congresso de dois em dois anos, pela metade; ao chefe do Executivo denominava-
se Governador, estabelecendo-se como condição de elegibilidade para esse cargo, entre outras, ser 
maior de trinta anos e menor de setenta; proibia-se a reeleição do Governador e do Vice-Governador; o 
Poder Judiciário compreendia o Supremo Tribunal de Justiça, o Júri Criminal e Tribunais correcionais, 
Juizes de Direito, Juizes Correcionais; tocante à organização municipal, assegurava a autonomia das 
comunas, uma vez que não infringissem as leis federais e estaduais; criava um Conselho Municipal 
eleito por três anos e composto por nove membros na Capital e sete em todos os outros Municípios; 
além do Conselho, cada Município teria um Prefeito, eleito na mesma forma por que o fossem os 
membros do Conselho, sendo de três anos o seu mandato.

Era essa, em suma, a organização estadual estabelecida na Constituição de 5 de agosto de 
1891, a primeira da história paraibana e que teria vida efêmera, já que, quatro meses depois, como 
decorrência da queda de Deodoro da Presidência da República e de Venâncio Neiva do Governo 
da Paraíba, assumiu este uma Junta Governativa, constituída pelo Cel. Cláudio Savaget e pelos srs. 
Eugênio Toscano de Brito e Joaquim Fernandes de Carvalho, a qual, como um de seus primeiros atos, 
dissolveu a Assembleia, declarando de nenhum efeito a Constituição em vigor.

A respeito dessa Junta disse Horácio de Almeida, em sua História da Paraíba: “Essa Junta 
Governativa carecia de experiência para sustentar-se no poder ou mostrar-se à altura do posto. O 
Presidente Savaget era homem estranho ao meio, comandante do 27° Batalhão de Infantaria, sem 
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tirocínio administrativo. Eugênio Toscano, jornalista, professor, médico, um diletante em política. 
Joaquim Fernandes de Carvalho, senhor de engenho na várzea da Paraíba, entendido em plantar 
cana. A concepção política dessa Junta era a de demolição. Desmanchar tudo para fazer de novo. 
Pressurosamente, dissolveu a Assembleia e declarou de nenhum efeito a Constituição de 5 de agosto 
de 1891”.

Assim, teve a Paraíba de lançar-se, novamente, à tarefa de se auto-organizar, mediante a 
elaboração de uma outra Carta. Novas eleições são realizadas, novo Congresso é instalado, novos 
congressistas são empossados.

a COnSTITuInTE dE 1892 

A convocação foi feita por Álvaro Machado, a quem Floriano Peixoto confiara a chefia do 
Governo paraibano, por meio de simples telegrama. Data daí o domínio de uma das duas oligarquias 
que se implantaram na Paraíba, a qual perduraria até a morte de seu chefe, em 1912.

Diferentemente de Venâncio Neiva que, apesar de autorizado pelo Governo provisório, não 
decretou qualquer Constituição, nem se fixou em qualquer dos projetos elaborados a seu pedido, por 
juristas diversos, Álvaro Machado, em sua mensagem à segunda Assembleia Constituinte da Paraíba, 
indicou, um a um, os dispositivos que ele julgava devessem ser alterados na Constituição de 1891. E 
o fez categoricamente: “parece-nos dever ser outra a redação deste artigo, afirma em relação ao artigo 
1°; convém ser revogado o § único do artigo 3°; também deve ser alterado o § 1 ° do artigo 4°; também 
acho desnecessário o § 2°; os arts. 40 e 42 devem ser revogados”.

E seguiu o Governador mostrando porque as normas por ele apontadas deviam ser modificadas 
ou extintas. Não foi sem razão, pois, que a Constituição de 1892 ficaria conhecida como a “Constituição 
de Álvaro” e isto com tal força que o diploma político anterior também ganhou epíteto semelhante, 
conhecida como a “Constituição de Venâncio”, em que pese o primeiro dirigente republicano da 
Paraíba não haver tido em sua tramitação a interferência que sobre a segunda carta política exerceu 
Álvaro Machado.

Na segunda Assembleia Constituinte da Paraíba, destacaram-se as vozes de Antônio Bernardino, 
Apolônio Zenaide, Trindade Henriques, Cunha Lima, Santa Cruz. Na discussão do projeto voltou a 
ideia da dualidade de câmaras, defendida, desta feita, por Apolônio Zenaide e novamente rechaçada. 
Demoraram-se os constituintes no debate sobre a competência do Presidente do Estado para proceder 
à prorrogação, adiamento e convocação extraordinária das sessões da Assembleia e sobre a atribuição 
a esta conferida de comutar e perdoar as penas impostas aos funcionários públicos por crimes de 
responsabilidade.

Após seguir todos os trâmites regimentais, a Constituição foi solenemente promulgada a 30 de 
julho de 1892, destacando-se dentre suas normas as seguintes: a denominação do Estado, para a qual 
se adotou a fórmula Estado da Paraíba do Norte, contrariamente à primeira Constituição; o órgão do 
Poder Legislativo seria denominado Assembleia Legislativa e não mais Congresso; como condições 
essenciais para ser eleito Presidente, denominação dada ao chefe do Executivo, exigia-se: ser paraibano 
nato, estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro, ser maior de 30 anos e menor de 60 anos.
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a rEFOrma da COnSTITuIÇÃO 

Todos sabem dos abusos, das contradições, dos desvios e das deformações encontradiços ao 
longo da primeira república, sob o regime da Constituição Federal de 1891: abuso do poder pessoal do 
Presidente da República, inclusive no que tange à sua excessiva interferência na escolha de seu sucessor; 
abuso no emprego dos dispositivos que autorizavam a intervenção federal nos Estados; deturpação do 
processo eleitoral, através das eleições ditas a bico de pena; desvirtuamento ou subversão dos resultados 
eleitorais, através das chamadas depurações ou degolas, praticadas quando do reconhecimento de 
poderes de competência do Poder Legislativo; utilização das caudas orçamentárias, decorrente da 
impossibilidade de vetos parciais às deliberações do Legislativo e muitas outras práticas abusivas.

Todo esse quadro haveria de gerar uma grande movimentação no sentido da reforma do estatuto 
político de 1891 que, na expressão de José Pereira Lira, “nascera praticamente irreformável”, uma 
vez que era uma Constituição rígida, exigindo para sua revisão o voto de, no mínimo, dois terços dos 
congressistas.

Aqui, mais realçadas se apresentam as palavras de João Barbalho, comentando o dispositivo 
da Carta de 1891 que tratava da reforma: “Seria perigoso vedar ou cercar de obstáculos legais 
insuperáveis as reformas constitucionais. Quando um povo quer seriamente, nada há que se lhe possa 
opor. É sempre melhor que elas se façam pelos trâmites estabelecidos por lei do que se realizem por 
processos violentos e revolucionários”.

A campanha para reforma do pacto federal, como meio de tolher aquelas vicissitudes que 
turvavam o processo político, principalmente, haveria, como dissemos, de gerar um amplo debate 
que movimentou sobremodo os anos 20. Essa campanha redundaria na revisão constitucional de 
1926 que, praticamente, nada alterou. A única situação anômala efetivamente corrigida pela reforma 
aprovada foi a das caudas orçamentárias que, a partir daquele ano, foram coibidas, desaparecendo de 
nossa prática legislativa.

Na esteira dessa movimentação política, sobretudo parlamentar, que se operou para reformulação 
do estatuto magno, surgiu, entre nós, um movimento de idênticas finalidades, visando à alteração da 
Constituição de Álvaro Machado, ou seja, a Constituição de 30 de julho de 1892.

Já em 1921, José Américo de Almeida, então apenas um advogado, mas dotado da agudeza de 
espírito que o haveria de caracterizar ao longo da vida, propugnava por uma reforma constitucional 
na Paraíba, proclamando que “de par com minha consciência cívica, não deixo de reconhecer que 
esse estatuto é deprimente de nossa cultura”. E anunciava as disposições que ele considerava sujeitas 
a uma indispensável reformulação: a exigência de ser paraibano nato, ao pretendente ao cargo de 
governador do Estado; a má técnica de redação do artigo 33; a injustificada adoção do júri, no cível, 
uma revivescência, segundo ele, do artigo 151 da Constituição do Império; a má redação do artigo 
3°, assim como a do artigo 70; a atribuição dada à Assembleia de anular as leis, atos e decisões dos 
Conselhos Municipais, que fossem contrários aos federais, do Estado e dos outros Municípios; a 
atribuição dada ao Estado de decretar o estado de sítio.

Em 1925, voltou o eminente paraibano a defender a reforma da Constituição, apontando, 
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novamente, os pontos que ele considerava necessitados de revisão. Além daqueles aspectos salientados 
em sua primeira manifestação, defendeu José Américo a supressão do lugar de 2° vice-presidente, 
atribuindo-se ao 1° vice-presidente a presidência da Assembleia; a manutenção da Assembleia única; a 
instituição do veto parcial; uma redação mais lógica do texto proibitivo de acumulações remuneradas; 
outro regime municipal e, pioneiramente, a instituição de um Tribunal de Contas, principalmente para 
as municipalidades, órgão cujo importante papel os nossos constituintes de 1935 e 1947 não saberiam 
compreender, retirando-o dos projetos de constituição que lhes foram submetidos.

Mas o grande arauto da reforma constitucional, entre nós, seria Antônio Botto. Inicialmente, 
das colunas de seu jornal O COMBATE e, posteriormente, da tribuna da Assembleia Legislativa, que 
passou a ocupar em 1925, o denodado parlamentar empenhou-se a fundo na defesa das alterações de 
que ele julgava necessitada a carta política de 1892.

Assoalham que o seu propósito era retirar da Constituição a disposição que exigia dos candidatos 
a Presidente do Estado a condição de paraibano, com vistas a possibilitar a candidatura de Carlos Pessoa 
que, apesar de atuar politicamente na Paraíba, era de naturalidade pernambucana.

Porém, qualquer que tenha sido o móvel de sua atuação, é inegável que foi Antônio Botto o grande 
batalhador em favor da revisão constitucional. Pelas páginas de seu O COMBATE desfilaram juristas 
como Manuel Simplício de Paiva, promotor de justiça; José Gaudêncio de Queiroz, Procurador Geral do 
Estado; Gonçalo de Aguiar Botto de Menezes, desembargador; José Rodrigues de Carvalho, advogado e  
ex -Consultor Jurídico do Estado; Paulo Hipácio, desembargador; José Américo de Almeida e Isidro 
Gomes, advogados.

Das opiniões formuladas por quantos foram consultados, ressaltam, sobretudo, dois aspectos: a 
existência de um consenso em favor da revisão do estatuto político paraibano de 1892 e a ênfase com 
que eram feitas críticas aos constituintes e ao trabalho saído daquele congresso, notadamente em face 
da exigência de ser paraibano, feita ao pretendente ao cargo de Presidente do Estado.

Data dessa época um memorial apresentado à Assembleia por um grupo de advogados em defesa 
da reforma constitucional. Nele os advogados João Dantas Milanez, Paulo de Magalhães, Henrique 
de Siqueira Neto, Ademar Vidal e Flodoardo Lima da Silveira, expuseram seu pensamento em favor 
da revisão.

Na sessão legislativa de 1926, Antônio Botto, que passara a ocupar uma cadeira na Assembleia, 
formalizou perante essa Casa a sua proposta de reforma, através de projeto oferecido a 3 de novembro 
daquele ano. Vale a pena observar o que foi a tramitação da proposta revisionista apresentada por 
Antônio Botto, para se ter uma ideia do predomínio exercido por Epitácio Pessoa, à época Senador e 
Juiz da Corte Internacional de Haia.

Ao oferecer o projeto à Assembleia, na sessão de 3 de novembro de 1926, Antônio Botto já se 
preocupava em assinalar a concordância do ex-presidente com a reforma, manifestada em telegrama 
dirigido ao advogado Olavo Magalhães, condição primeira, sem dúvida, para a aceitação da matéria, 
assinada, também, por mais quatorze parlamentares.

Na Comissão de Guarda da Constituição e Poderes, foi designado Relator o deputado Genésio 
Gambarra, que ofereceu parecer favorável à aceitação da proposta, submetida à discussão e aprovação 
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da Assembleia. Verificou-se, contudo, que outra deveria ter sido a marcha do projeto, enviando-se 
este, então, a uma comissão especial, formada pelos deputados Pedro Ulysses, José Queiroga, João 
de Almeida, Lino Fernandes e Genésio Gambarra. Esta comissão manifestou-se em favor da reforma, 
inclusive mais ampla, do texto constitucional, mas, por força do Regimento, a matéria só poderia ser 
debatida no ano seguinte.

Todavia, ao iniciar-se a sessão legislativa de 1927, o ambiente já não era mais propício à 
aprovação da reforma idealizada por Antônio Botto. Isto porque Epitácio Pessoa, ao regressar, em 
fins de 1926, ao Brasil, escreveu a João Suassuna, Presidente do Estado, opinando no sentido de que 
fosse adiada a apresentação da proposta ou, caso já tivesse sido oferecida, fosse a mesma rejeitada. A 
sugestão de Epitácio, recebida como uma ordem, arrefeceu o propósito revisionista dos que apoiaram 
o projeto Antônio Botto.

O Presidente da Assembleia, Antônio Guedes, proclamou na sessão de 3 de novembro de 
1927 que “com uma reforma impensada, apressada e fragmentada, correremos o risco de perturbar o 
ritmo político-administrativo de trinta e muitos anos, durante os quais temos colhido farta messe de 
frutos. Em assunto de tamanha importância – disse mais adiante – qual o da reforma de um estatuto 
político, devemos empenhar-nos por uma obra exequida sem precipitação; obra que seja não apenas 
o conserto parcial dos textos defeituosos que mais impressionam as faculdades de análise desse ou 
daquele reformista, mas obra que seja ainda a expressão mais radiante de nossa mentalidade política”.

Depois de se referir à denodada campanha exercitada por Antônio Botto, em favor da revisão 
constitucional, asseverou, esquecido, talvez, de que ele mesmo firmara juntamente com aquele a 
proposta do ano anterior: “Quanto a mim, não posso, porém, esconder que há uma divergência bem 
acentuada, entre o meu modo de encarar a reforma e o pelo qual a quer fazer o meu ilustre colega. S. 
Excia. quer a reforma parcial e votada sem tardança; eu, porém, de acordo com o meu partido a desejo 
completa, do primeiro ao último artigo, se assim se fizer preciso e trabalhado com moderação, a salvo 
do estado de sítio da paixão partidária ou do interesse particular e, sobretudo, orientado pelo cérebro 
mais portento de nossa terra”.

Esta última referência, voltada, claramente, para a figura de Epitácio foi arrematada com estas 
palavras, ao final, nas quais aludiu à opinião do ex-presidente sobre a reforma: “Ora, sr. Presidente 
– disse Antônio Guedes – essa opinião do preclaro estadista paraibano não deve significar para nós 
apenas um alvitre ou sugestão para uma revisão ampla, completa; ela deve ecoar com a força de um 
imperativo, pois não se compreende, não se admite que na Paraíba nos abalancemos à execução de 
um problema magno e grave, como o da reforma de sua Constituição, sem que os nossos trabalhos 
de legisladores sejam guiados pela experiência, cultura polimorfa e pelo talento de seu grande filho, 
desse filho que é ao mesmo tempo a sua honra, o seu orgulho e o seu patrimônio”.

Depois de outras considerações, Antônio Guedes terminou por apresentar uma indicação 
no sentido de que a Assembleia solicitasse de Epitácio Pessoa a elaboração de um anteprojeto de 
Constituição.

Contra a Indicação insurgiu-se Antônio Botto, mostrando a sua improcedência visto que, no 
momento, tramitava um projeto de reforma. Idêntica posição foi assumida por Irineo Joffily, para quem 
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a Indicação de Antônio Guedes era inoportuna, tumultuária e anárquica, haja vista estar em curso um 
projeto de reforma. Apesar desses protestos, a Indicação foi aprovada.

A Epitácio Pessoa interessava muito atender ao apelo da Assembleia, não só por suas aptidões 
jurídicas, mas também porque a promulgação de uma nova Constituição representaria a última pá de 
terra sobre o alvarismo, a oligarquia por ele destronada. De fato, a Constituição de 30 de julho de 1892 
era o último resquício dessa corrente partidária. Não obstante politicamente sepultada, permanecia, 
ainda, viva na lembrança de todos, através da Carta a que se costumara chamar de “a Constituição 
de Álvaro Machado”. A sua reforma total, portanto, ensejaria afastar o espectro daquela corrente ao 
mesmo tempo em que faria surgir, através de sua autoria, a “Constituição de Epitácio”.

Aceita a missão, apressou-se Epitácio em elaborar o projeto e remetê-lo à Assembleia. A 
proposta estabelecia uma nova Constituição para o Estado, não se limitando, pois, a alterar uns poucos 
artigos da Carta em vigor. E entre suas 79 disposições permanentes e duas transitórias, mudava a 
denominação do Estado, de Paraíba do Norte para Paraíba; extinguia o cargo de 2° vice-presidente 
do Estado; deferia ao 1° vice-presidente a atribuição de presidir a Assembleia Legislativa; extinguia 
a exigência de ser paraibano ao candidato a Presidente do Estado, mas exigindo ao que não o fosse o 
requisito do domicílio em seu território desde cinco anos antes da eleição, ou representá-lo, ou havê-
lo representado na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional; omitia o nome de Deus no 
preâmbulo constitucional; adotava o ensino leigo nos estabelecimentos públicos.

As duas últimas disposições fariam desencadear forte campanha por sua abolição da parte de 
setores da Igreja Católica, até mesmo com a interferência do arcebispo paraibano, D. Adauto Aurélio 
de Miranda Henriques, que, em carta ao ex -presidente Epitácio Pessoa, pediu sua interferência, junto 
ao presidente João Pessoa, no sentido de que fosse incluído no projeto em tramitação o preâmbulo 
constante da Carta em vigor e também se excluísse da proposição em andamento o dispositivo referente 
ao ensino leigo nos estabelecimentos públicos.

Esse impasse foi, com certeza, o fator principal do retardamento da apreciação do projeto. E 
isso foi manifestado por João Pessoa, em carta a seu tio Epitácio:

“A Constituição não passará. – disse João Pessoa. – Não temos amigos em número bastante 
(20) que queiram votá -la sem o em nome de Deus. O arcebispo conseguiu à socapa cabalar vários 
nossos amigos. Revoltei-me contra essa intromissão indébita (é a segunda que ele faz) na Assembleia 
e preferi sacrificar em muitos meses o projeto, a ver introduzir nele emendas descabidas, com as quais 
o sr. não concorda, a dar uma prova de desprestígio nesse momento. Se queremos uma Constituição 
como elaborou, precisamos retirar da Assembleia os padres e os carolas fanáticos”.

O projeto nada trazia, na verdade, de novo e fundamental para a vida econômica e social do 
Estado. Já tivemos oportunidade de ressaltar isso, em palestra proferida neste Instituto, observando 
que nem mesmo quanto à organização municipal houve contribuição notável dessa Carta, haja vista 
que nela não se estabeleceu a eleição direta dos prefeitos. Quando muito, permitia-se que a questão 
fosse definida em lei ordinária. E veja-se que quando da confecção da proposta e de sua apresentação 
à Assembleia, já era grande a caudal de reivindicações sociais e políticas, em cujo nome se deflagraria, 
pouco tempo depois, a revolução de 1930.
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Apresentado em fins de 1928, somente em setembro de 1930, em conturbada fase da história 
da Paraíba, ainda abalada com a morte do Presidente João Pessoa, e às vésperas da eclosão da luta 
armada de outubro daquele ano, seria o projeto aprovado. À Constituição paraibana de 1930, pois, 
estaria reservada uma vida muito curta, já que menos de trinta dias depois de sua promulgação irrompeu 
no país a revolução que iria instaurar uma nova ordem institucional, revogando Constituições e leis.

a COnSTITuInTE dE 1935 

Ultrapassada a fase de sedimentação da revolução e transpostos os sangrentos dias de 1932, 
durante os quais se apresentaram bem vivos os anseios nacionais, voltados para a convocação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte, esta surge em 1934, trazendo, em consequência, a promulgação 
de uma nova Constituição para a República e a convocação das Assembleias Constituintes estaduais.

Para estas realizaram-se eleições em 14 de outubro de 1934, sob os auspícios da justiça 
eleitoral, as primeiras, aliás, que assim se faziam. Estávamos, ainda na fase dos partidos políticos 
estaduais e na Paraíba concorreram o Partido Progressista e o Partido Libertador, além de candidatos 
que se apresentaram através de legendas (“Trabalhador vota em ti mesmo”, “Partido Democrático” e 
“Integralismo”), nenhum dos quais, porém, conseguiu-se eleger. Dos trinta membros da Assembleia, 
vinte e sete seriam do Partido Progressista e três, do Partido Libertador.

Instalada em 24 de janeiro de 1935, coube à Assembleia escolher, na mesma data, o novo 
Governador do Estado, recaindo a escolha no nome de Argemiro de Figueiredo, que tomou posse no 
dia seguinte perante a mesma Assembleia.

Apesar de haver solicitado do professor José Pereira Lira a elaboração de um projeto de 
Constituição, a Comissão constitucional, integrada por Otávio Amorim, Ernani Sátyro, José Tavares, 
Newton Lacerda, Rodrigues de Aquino, Aloísio Campos, Alcindo Leite, Celso Matos, Miguel Bastos, 
Emiliano Nóbrega e Lauro Wanderley, decidiu elaborar um projeto próprio que foi apresentado na 
sessão de 1° de março.

Essa Assembleia Constituinte foi uma das mais movimentadas de nossa história. Os três 
elementos oposicionistas – Fernando Pessoa, Severino Lucena e Ernani Sátyro – deram àquela 
corporação uma dimensão que ela não conseguira alcançar em 1891 e em 1892, quando composta 
por membros de uma só facção política. Temas como a eleição direta do prefeito da Capital e a lei de 
segurança nacional foram trazidos à baila pelos deputados, que se manifestaram favoráveis a primeira 
e, quanto à segunda, contrários ao projeto que tramitava no Congresso Nacional.

Esse período é fértil em transformações institucionais, já prenunciadas na legislação 
revolucionária e abrigadas, posteriormente, no texto constitucional federal.

Promulgaram os constituintes paraibanos, a 12 de maio, a carta política, seguindo os ditames e 
princípios do pacto federal. A notar, entre suas várias disposições, aquelas referentes à criação de um 
Conselho Estadual de Educação, com funções semelhantes às do Conselho Nacional de Educação; 
à criação de uma representação classista à Assembleia Legislativa, integrada por seis membros, ao 
lado da representação popular, composta de trinta deputados; à fixação de quatro anos para o período 
governamental e de quatro anos, também, para a legislatura; à determinação das seguintes condições de 
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elegibilidade para o cargo de Governador: ser brasileiro nato, eleitor, ter mais de trinta anos de idade e 
estar em pleno gozo de seus direitos políticos; à definição dos crimes de responsabilidade do Governador; 
à nomeação do Prefeito da Capital e dos Municípios possuidores de estâncias hidrominerais; à revisão 
constitucional mediante aprovação de uma quarta parte, pelo menos, dos membros da Assembleia 
Legislativa ou de mais da metade dos Municípios, segundo critérios fixados na própria Constituição; 
à inserção de um capítulo dedicado à ordem econômica e social.

Perdurou a Constituição de 12 de maio de 1935 até 10 de novembro de 1937, quando o Brasil 
mergulhou, então, na longa noite do Estado Novo, passando o país a reger-se pela Constituição de 
1937, e os Estados por decretos-leis e outros atos espúrios da ditadura de Vargas. 

uma COnSTITuIÇÃO QuE VIgOrOu POr dEZ dIaS 

A Constituição de 1937, conhecida como a “polaca”, estabelecia que em cada Estado o Interventor 
outorgaria uma Constituição. Essa norma jamais foi cumprida no decorrer do Estado Novo. Somente 
nos seus estertores e, sem dúvida, como parte das manobras de Getúlio Vargas para permanecer no 
poder, é que os Estados passaram a ter uma Constituição. Assim, na Paraíba, obedecendo ao disposto 
na Lei Constitucional n° 9, de 28 de fevereiro de 1945, o Interventor Ruy Carneiro outorgou uma 
Constituição, a 20 de outubro daquele ano.

Essa Constituição foi elaborada por uma comissão integrada por Samuel Duarte, Odon Bezerra 
Cavalcanti e Clóvis dos Santos Lima e firmada, no ato de outorga, além do Interventor Ruy Carneiro, 
pelos srs. José Jofilly Bezerra e João Santos Coelho Filho.

A destacar na Constituição de 1945: a Assembleia de 36 membros; a chefia do Executivo exercida 
por um Governador com mandato de seis anos, eleito pelo voto direto; os prefeitos seriam providos 
por nomeação do Governador; os vereadores teriam mandato de quatro anos.

Por ter sido firmada pelos srs. Rui Carneiro, José Joffily Bezerra e João Santos Coelho Filho, 
a Constituição de 1945 ficou popularmente conhecida como “a Constituição dos três bichos”.

A essa Constituição outorgada, a única da história da Paraíba, estaria reservado pouco tempo 
de vida. Dez dias após, Getúlio Vargas deposto, com ele desapareciam a Constituição de 1937 e as 
Constituições estaduais de 1945, e uma nova ordem se prenunciava mediante a convocação de eleições 
gerais para escolha da Assembleia Nacional Constituinte que produziria a Constituição Federal de 
1946. Esta, em suas disposições transitórias ordenava a eleição das Assembleias Constituintes dos 
Estados, às quais competiria organizá-los, mediante a confecção de suas respectivas cartas políticas.

a COnSTITuInTE dE 1947 

As eleições para a Assembleia Constituinte da Paraíba, em 1947, ocorreram simultaneamente 
à eleição para Governador do Estado, sendo eleito para o referido cargo o sr. Oswaldo Trigueiro de 
Albuquerque Melo. Após vários anos de arbítrio, voltava o povo paraibano a escolher seus dirigentes 
e a elaborar nova Constituição.

Foi, sem dúvida, uma das mais brilhantes Assembleias Constituintes do Estado, na qual se 
projetou o brilho da inteligência e do saber jurídico de Seráfico Nóbrega, João Lelis, Octacílio Queiroz, 
João Jurema, Ivan Bichara, Nominando Diniz, João Santa Cruz de Oliveira, aliado à combatividade 
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de Álvaro Gaudêncio, Ageu de Castro, Isaías Silva, Jacob Frantz, Odon Bezerra Cavalcante, Osvaldo 
Pessoa, Praxedes Pitanga e outros.

Tema dos mais relevantes e que prendeu a atenção dos parlamentares de então foi a adoção do 
parlamentarismo em nível estadual, ideia ventilada pelo espírito brilhante de João Lelis de Luna Freire. 
Vista agora, à distância, a iniciativa assume ares nitidamente pessedistas, haja vista que, derrotado nas 
eleições majoritárias de Governador, o PSD, sob a liderança de João Lelis, na Assembleia, procurava 
recuperar o espaço perdido ou, pelo menos, alijar da chefia do Executivo estadual o Governador eleito 
pela UDN.

A questão foi muito debatida, merecendo pronunciamentos, notadamente, de seu autor e dos 
deputados Francisco Seráfico da Nóbrega Filho, José Fernandes Filho e Octacílio Nóbrega de Queiroz. 
Mas a ideia não logrou avançar e não foi incluída, sequer, no projeto constitucional.

Outrossim, os problemas de ordem econômica, política e social tiveram acentuado reflexo 
entre os parlamentares, sobre eles se estendendo em demorados e aprofundados pronunciamentos os 
deputados Octacílio Queiroz, João Santa Cruz, eleito pela legenda do Partido Comunista Brasileiro, 
Pedro de Almeida, Jacob Frantz, Isaías Silva, Hildebrando Assis e outros.

Foi um período movimentado de nossa Assembleia, de cujo seio promanou a Constituição de 
11 de julho de 1947.

Tal Constituição tinha por pontos principais: mandato de cinco anos para o Governador do 
Estado e legislatura de quatro anos; definição dos crimes de responsabilidade do Governador; eleição 
direta para Prefeito da Capital; restabelecimento dos símbolos estaduais, extintos pela Constituição 
Federal de 1937; a determinação para o Estado criar uma Faculdade de Filosofia e Letras, merecendo 
destaque também o capítulo referente à ordem econômica e social, onde foram inseridas disposições 
de grande alcance para a economia paraibana, e para o bem estar social. 

a COnSTITuInTE dE 1967 

O movimento militar irrompido na madrugada de 31 de março de 1964 e já vitorioso no dia 
seguinte, determinou, como se sabe, uma série de significativas mudanças no ordenamento institucional 
do País, que passou a ser regido, além da Constituição Federal e legislação ordinária vigentes, por 
Atos Institucionais, Atos Complementares e Decretos-lei. A própria Constituição da República e as 
Constituições dos Estados permaneceram em vigor por decisão espontânea do poder revolucionário, 
tomada através do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, consoante expressa menção no texto da 
proclamação dirigida à nação e explícita referência na própria Ementa e no artigo 1º daquele diploma.

Seguindo-se ao primeiro Ato, outros, também de natureza institucional, foram baixados, assim 
como atos complementares e decretos-lei, até que o Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, 
convocou o Congresso Nacional, em caráter extraordinário, para, no período de 12 de dezembro de 
1966 a 24 de janeiro de 1967, elaborar uma nova carta constitucional.

A necessidade de um novo estatuto político estadual decorreu, pois, da Constituição Federal 
de 1967 que determinou aos Estados que adaptassem suas Constituições ao novo estatuto político do 
País. Na Paraíba, o período compreendido entre 1967 e 1970, no qual foram elaborados a Constituição 
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de 1967 e a Emenda nº 1, que representou, praticamente, uma nova Carta, foi uma fase bastante 
conturbada de sua história, em que ocorreram sucessivos confrontos entre a polícia e os estudantes, 
impetuosos nas críticas e contestações ao regime vigente, e em que foram cassados os mandatos de 
diversos parlamentares estaduais, a maioria deles pertencente ao próprio partido governista.

O projeto de Constituição remetido à Assembleia Legislativa, pelo Governador João Agripino 
Filho, foi fruto do trabalho criterioso e do descortino do Dr. José Medeiros Vieira, auxiliar direto 
do governante paraibano. Ao ser recebida a mensagem governamental encaminhando o projeto de 
Constituição, o Deputado Sílvio Porto, líder do Governo e da ARENA indicou os representantes desta 
na Comissão de reforma da Constituição: Antônio Santiago, Otávio Mariz Maia, Egídio Madruga, 
José Braz do Rego e José Lacerda Neto, além do próprio líder da bancada. Também o Deputado José 
Fernandes de Lima, na liderança do MDB, fez a designação dos parlamentares José Gayoso, Ronaldo 
Cunha Lima, Miranda Freire, José Soares de Figueiredo e Mário Silveira.

Na liderança da ARENA e, consequentemente, na defesa do projeto de Constituição, destacou-se 
o Deputado Sílvio Porto e nas censuras e críticas à proposta governamental se salientaram os Deputados 
Ronaldo Cunha Lima, José Gayoso, Mário Silveira, José Fernandes de Lima e Miranda Freire, todos 
protestando contra o que repetidamente tachavam de “rolo compressor”.

A todas as invectivas feitas ao projeto constitucional ou ao Governador João Agripino, retorquia 
o Deputado Sílvio Porto, líder da bancada, acolitado pelos Deputados Jonas Leite Chaves e Egídio 
Madruga.

Encerrados os debates e posto em votação, o projeto foi aprovado, dando-se a promulgação do 
texto constitucional em sessão solene no dia 12 de maio, sem a presença da oposição, motivo por que 
apenas a Mesa Diretora da Assembleia assinou os autógrafos da nova Carta.

a EmEnda COnSTITuCIOnaL nº 1 

Tal qual fez a Constituição Federal de 1967, em sua redação original, a Emenda nº 1 determinou 
que as Constituições estaduais se adaptassem às novas disposições promulgadas em 17 de outubro de 
1969. Mais do que isso, estipulou que “as disposições constantes desta Constituição ficam incorporadas, 
no que couber, ao direito constitucional legislado dos Estados”.

Não obstante determinação tão conclusiva, tal incorporação exigia ato formalizador, mediante 
reforma do “direito constitucional legislado dos Estados”, consoante a expressão utilizada no texto 
maior. Para isso se arregimentaram os Governadores e as Assembleias Legislativas.

Tinham assento na Assembleia Legislativa da Paraíba os deputados eleitos para a legislatura 
1967/1971, já relacionados acima. Não obstante, ressentia-se o colegiado da ausência de vários 
parlamentares, decorrente da cassação dos Deputados Sílvio Pélico Porto, Romeu Gonçalves de 
Abrantes, Francisco Souto Neto, Robson Duarte Espínola (ARENA), José Targino Maranhão e Mário 
Silveira (MDB), sem que lhes pudesse ser dados substitutos, em face da legislação excepcional vigente, 
ficando a composição da Assembleia Legislativa reduzida a trinta e dois parlamentares. Também o 
Deputado Ronaldo Cunha Lima deixou de ter assento naquela Casa, em 31 de janeiro de 1969, para 
assumir a Prefeitura de Campina Grande, para a qual fora eleito, ocupando seu lugar o Deputado José 
Lira.
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Na sessão ordinária da Assembleia Legislativa da Paraíba, em 7 de maio de 1970, foi lido 
Ofício do Governador João Agripino Filho, encaminhando Mensagem que  apresentava o projeto de 
adaptação da Constituição do Estado à Constituição da República.

Mais uma vez, as discussões se centraram na questão da pertinência ou não de algumas disposições 
constantes do projeto ou de emendas à natureza do diploma em elaboração, ou seja, a Constituição 
estadual. A oposição, novamente, entendia que algumas das proposições não se enquadravam na Carta 
política, sendo mais próprio colocá-las na legislação ordinária. 

A maioria das emendas oferecidas pelos oposicionistas visavam a eliminar ou alterar disposições 
constantes do projeto constitucional, por não serem harmônicas com um documento dessa natureza, 
motivo por que foram sistematicamente rejeitadas pela maioria. Seria fastidioso, até porque sem 
nenhum atrativo, relatar as discussões ocorridas nas diferentes oportunidades, sendo oportuno apenas 
adiantar que discutido e votado o projeto, foi a Emenda nº 1 promulgada, na sessão de 16 de junho de 
1970. Não houve qualquer solenidade para assinalar o fato.  Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente 
determinou que se procedesse à distribuição dos exemplares da nova Constituição aos senhores 
Deputados, solicitando aos pares que autografassem os exemplares dos colegas para que ficassem 
como lembrança do acontecimento e em seguida suspendeu a sessão por cinco minutos para que se 
fizessem aquelas assinaturas.

Retomados os trabalhos, o Presidente convidou os componentes da Mesa a tomarem assento 
em seus lugares e declarou promulgada a nova Constituição do Estado da Paraíba, assinando-a e, em 
seguida, passando-a aos demais membros da Mesa para a devida assinatura.

a COnSTITuInTE dE 1989 

De quantas Assembleias Constituintes ocorreram na Paraíba, sem dúvida, a de 1989 caracterizou-
se pela variedade de polêmicas que suscitou, durante todo o seu decorrer, desaguando no próprio ato 
de promulgação, como veremos no momento oportuno. A Constituição mesma, produto de seu longo 
e atribulado trabalho, não escapou das dissensões que a Assembleia gerou, pelas inúmeras disposições 
acusadas de contrariar a Carta Magna e, por isso, objeto de contestações, não só políticas, mas, sobretudo, 
de natureza judicial, manifestadas em diferentes arguições de inconstitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal, como também veremos na ocasião própria.

Uma das causas dos variados estorvos por que passou aquele colegiado, foi, com certeza, a 
circunstância de não ser uma constituinte exclusiva, ou seja, encarregada somente de elaborar a nova 
Constituição. Era, sim, uma assembleia que, como órgão do Poder Legislativo, detinha, a par daquela 
nobre missão constituinte, também a de exercitar as atribuições normais desse Poder, quais sejam, 
legislar, fiscalizar, discutir os assuntos de interresse da administração e do povo, os quais, comumente, 
movimentam as horas de um ente essencialmente político, como é o Poder Legislativo, vendo-se, muitas 
vezes, em confronto com o Poder Executivo. Daí a soma de questões que envolveram a Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba e o então Chefe do Governo  estadual, naquela tormentosa quadra 
da vida paraibana.



DIáLOGO JuRÍDICO

32 Flávio sátiro Fernandes

instalação da assembleia constituinte

A solenidade de instalação da Assembleia Estadual Constituinte contou com o comparecimento 
do Governador Tarcísio Burity e do Desembargador Josias Pereira do Nascimento, Presidente do 
Tribunal de Justiça. Além dos três chefes de poderes, compuseram a Mesa os deputados federais João 
da Mata e Evaldo Gonçalves, o Prefeito Wilson Braga, o Arcebispo Metropolitano D. José Maria Pires, 
o Comandante da Guarnição Federal na Paraíba, General Pedro José Fortuna, os reitores da UFPB e 
do IPE, Pe. José Trigueiro do Vale;  o advogado Vital do Rego (OAB) e os empresários José Carlos 
Silva Júnior e Maurício Almeida. 

Presentes os chefes dos três poderes, naquele momento, de maneira harmoniosa, nada 
demonstrava que na sessão final, destinada à promulgação da Carta Política que se haveria de elaborar, 
o ambiente seria bem diverso.

Na sessão inaugural, usaram da palavra o deputado João Fernandes da Silva, o Governador 
Tarcísio Burity e o Desembargador Josias Pereira.

Deputados versus governador

Os trabalhos desenvolvidos pela Assembleia Constituinte, para elaboração da Constituição de 
1989, não podem ser compreendidos em sua perfeita dimensão sem um conhecimento do ambiente 
adverso que passou a existir, desde o seu primeiro momento, entre a maioria dos que integravam aquele 
colegiado e o Governador Tarcísio de Miranda Burity.

A rigor, as dissensões começaram antes da instalação da legislatura, quando se procedeu à 
eleição da Mesa Diretora do Poder Legislativo, ocasião em que o Governador Tarcísio Burity viu 
seu candidato a Presidente, o Deputado Ramalho Leite, ser surpreendentemente derrotado pelo seu 
opositor, Deputado João Fernandes da Silva, chefe de uma rebelião que com ajuda de sete deputados 
dissidentes favoreceu uma aliança com a oposição, levando-o à chefia do Poder Legislativo.

 As desavenças entre as duas partes se sucederam mediante oferecimento de emendas do 
Legislativo ao projeto de aumento dos vencimentos dos servidores e rejeição pelo Governador dessas 
emendas, através de veto; desistência do Governador em ocupar uma cadeira no STF e comunicação 
dessa decisão ao Presidente José Sarney, alegando para isso o malogro da ideia de pacificação por 
oferecida; apresentação de proposição inserindo no projeto constitucional disposição segundo a qual 
caberia ao Vice-Presidente da Assembleia não só substituir, mas também, suceder ao Governador, em 
caso de vaga; forte reação do Governador a essa emenda, com críticas à Assembleia e alguns de seus 
membros, a quem o Chefe do Executivo considerava sem condições para exercer o múnus constituinte; 
oferecimento de moção de censura ao Governador, em face das acusações ao Legislativo, a qual só não 
foi aprovada pela ação da turma do “deixa disso”;  desligamento do Governador das hostes do PMDB; 
rejeição do Governador ao ato da Mesa que elevou a remuneração dos parlamentares para quantia em 
torno de trinta mil cruzados novos, determinando o Chefe do Executivo ao Secretário das Finanças não 
elaborar a folha de pagamento dos parlamentares naqueles valores; pedido de empréstimo feito pelo 
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Governador, negado pela Assembleia nos moldes solicitados e concedido com as emendas oferecidas 
pelos parlamentares mas não aceitas pelo Chefe do Executivo; ameaça de alguns representantes de 
instituir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar atos da administração estadual; intervenção 
do Presidente do Tribunal de Justiça, no litígio entre os dois Poderes, como mediador e facilitador de 
um entendimento harmonioso entre as partes, sem muito êxito; por último, o exercício do cargo de 
Governador, por alguns dias, pelo Deputado João Fernandes, o que foi considerado por colegas seus 
como uma “casca de banana” que o Chefe do Executivo jogou e em que ele pisou e caiu, conforme 
asseverou o Deputado José Lacerda Neto.

O clima caótico existente nas relações entre a Assembleia e o Governador haveria de refletir-
se, evidentemente, no processo de elaboração constitucional, com o oferecimento e a aprovação de 
emendas, sugestões e propostas mais de caráter individual, com o objetivo de atingir a pessoa e a 
administração do Governador Tarcísio Burity.

comissão de Sistematização e comissões temáticas

Somente dois meses após a instalação da Assembleia foram designados os membros da Comissão 
de Sistematização e das Comissões Temáticas, encarregadas de receber e discutir as emendas e sugestões 
que se apresentassem ao projeto.

Vários foram os temas que durante os debates constituintes foram objeto de debates e discussões 
entre os parlamentares. Um deles foi a pretendida mudança do nome da capital, de João Pessoa para 
Parahyba. Pela primeira vez admitiu-se o oferecimento de emendas populares, com vários grupos se 
organizando e encaminhando propostas de emendas ao projeto constitucional. Algumas emendas se 
fizeram notar pelo radicalismo antigovernamental que se mostrava evidente em seu conteúdo, tais 
como, a que dava ao Presidente da Assembleia a atribuição não apenas de substituir o Governador, 
mas também o de sucedê-lo no caso de vaga, lançada, evidentemente, virtude de a Paraíba estar sem 
Vice-Governador, em decorrência do falecimento do Vice-Governador eleito Raimundo Asfora, que 
não chegou sequer a tomar posse no cargo. Com a aprovação da emenda, de autoria do Deputado 
Leonel Medeiros, na hipótese da dupla vacância, no período acima mencionado, a eleição não mais 
se faria porque a sucessão estaria deferida, automaticamente, ao Presidente da Assembleia. Emenda 
igualmente de cunho antipalaciano foi a que deu ao Chefe do Executivo a atribuição de indicar apenas 
dois Conselheiros do Tribunal de Contas, ambos recrutados dos quadros técnicos da Corte, retirada a 
possibilidade da nomeação de um nome de indicação discricionária do Governador, como o permitia 
a Constituição Federal ao Presidente da República, em relação ao Tribunal de Contas da União. Com 
o mesmo propósito antigovernista, aprovou-se disposição estabelecendo que “o Secretário de Estado 
será exonerado pelo Governador do Estado ou, se  aprovada a sua exoneração pela maioria absoluta da 
Assembleia Legislativa, em virtude de proposta subscrita pelo menos por um terço de seus membros, 
devendo efetuar-se a votação, até setenta e duas horas após a sua apresentação”.

Por outro lado, os constituintes viram na elaboração da Carta estadual uma oportunidade de criar 
municípios a granel, sem acatamento a qualquer das exigências apontadas na Constituição Federal. 
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Antes mesmo da incorporação do plano ao texto do projeto, tivemos oportunidade de, através 
da imprensa local, em artigo divulgado no jornal Correio da Paraíba, edição de 18 de maio de 1989, 
com o título Criação constitucional de municípios, tecer algumas considerações acerca de tal emenda, 
alertando os constituintes sobre a sua inconstitucionalidade.

Tema recorrente ao longo de todo o processo de elaboração da Constituição de 1989 foi, 
sem dúvida, o da manutenção ou revogação do impedimento existente na Constituição de 1967, 
relativamente à edificação de edifícios de grande altura na orla marítima, popularmente chamados 
de espigões.Tal dispositivo foi inserido no texto constitucional de 1967 para preservar até onde fosse 
possível a paisagem natural das praias paraibanas, estabelecendo-se para isso um gabarito máximo de 
elevação das construções em toda a extensão do trecho entre a praia da Penha e a praia de Tambaú. 
Com a aprovação da proposta e sua ampliação, procurava-se não só manter a proibição, mas sobretudo 
estendê-la a todo o litoral paraibano, evitando a construção do paredão monstruoso que se erigiu em 
Copacabana, Rio de Janeiro, cujos edifícios, contíguos, não embelezam a orla e prejudicam a ventilação 
das áreas situadas por trás da grande muralha.

Diante dos adiamentos, discussões de caráter político e até pessoal, rejeição ou desconhecimento 
de propostas apresentadas por segmentos populares, e outros procedimentos de igual sentido, a 
Assembleia e o Relator foram sendo submetidos a críticas por diferentes setores da sociedade. 
Enlaçado em um cipoal de queixas, denúncias, comentários desfavoráveis e reclamações, 
o Deputado Egídio Madruga, relator da constituinte, concedeu longa entrevista à imprensa, 
lamentando estar sendo alvo de tantas censuras. Posteriormente, ao falar da tribuna da Assembleia,  
defendendo-se das acusações de que vinha sendo alvo, o relator recebeu a solidariedade de seus pares, 
governistas e oposicionistas.

Assim, aos trancos e barrancos, a Constituinte conseguiu chegar ao fim de sua missão e, 
no dia cinco de outubro, às 21 horas, em clima de festa, teve lugar na Assembleia Legislativa a 
solenidade de promulgação da nova Constituição do Estado da Paraíba. A solenidade realizou-se sem 
o comparecimento do Governador Tarcísio Burity e do Desembargador Josias Pereira, Presidente do 
Tribunal de Justiça. Assim, as polêmicas que marcaram esse congresso constituinte e os sucessivos 
confrontos entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, desaguaram no ato de promulgação, com a 
recusa das duas autoridades em comparecerem àquela cerimônia, a qual prendia a atenção do mundo 
político estadual.

À Mesa Diretora da reunião sentaram-se o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado João 
Fernandes da Silva; o Senador Humberto Lucena, o Deputado Federal Edme Tavares; o Comandante do 
Grupamento de Engenharia, General Victor Fortuna; o Comandante da Capitania dos Portos, Capitão 
Paulo de Tarso, o Senador Raimundo Lira e o Reitor da Universidade Federal da Paraíba.

Viam-se à mesa duas cadeiras mandadas deixar vazias pelo Presidente da Casa, para assinalar 
as ausências dos Chefes dos Poderes Executivo e Judiciário. Além disso, a espaços, o Presidente da 
Mesa renovava o convite àquelas duas autoridades para ocuparem seus lugares, no que, obviamente, 
não era atendido.

O tempo gasto na sessão de promulgação foi ocupado quase que totalmente pelo discurso do 
Deputado João Fernandes que, ao final, considerou promulgado o texto constitucional, em relação 
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ao qual os constituintes prestaram o seguinte julgamento: Prometo manter, defender e cumprir 
a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo paraibano, sustentar a união, a 
integridade e a independência do Brasil. A esse juramento furtaram-se os Chefes dos poderes Executivo 
e Judiciário, deixando de participar da sessão de promulgação da nova Carta.

O Governador Tarcísio Burity disse à imprensa, através de porta-vozes, que deixou de 
comparecer ao ato de promulgação da nova Constituição do Estado, por considerar que seria uma 
incoerência prestar juramento solene a um documento que seria por ele mesmo contestado em alguns 
pontos, por razões de natureza eminentemente jurídica. 

COnCLuSÃO 

Como afirmamos antes, a história constitucional dos estados brasileiros,  é, sem dúvida, rica, 
multifária e curiosa, estando nela presentes todos os tipos de constituições, de agentes convocadores, 
de titulares do poder constituinte, de modelos constitucionais, que encontramos na órbita federal. 
Daí termos dito que nesta ocorreria um macroconstitucionalismo enquanto nos estados existiria um 
microconstitucionalismo, com as mesmas nuanças, com as mesmas perspectivas, com as mesmas 
virtudes e imperfeições deparáveis no primeiro. A leitura do que aqui relatamos reafirma essa verdade, 
bastando ressaltar, como exemplo, que na história constitucional da Paraíba e, de resto, na dos demais 
estados, encontramos constituições promulgadas, constituições outorgadas e até constituições 
convalidadas, como foi a Constituição de 1967, no âmbito federal e suas correspondentes na esfera 
estadual.
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a POLíTICa da mEnOrIdadE nO BraSIL – dO POdEr PaSTOraL 
aO BIOPOdEr

lihana Maria Catunda BonFiM 

Resumo: O artigo apresenta, de forma histórica e social, como vem se dando no Brasil a produção da 
criança e do adolescente pobres. Fazemos referências ao Brasil-Colônia, com a influência dos Jesuítas; 
passamos pela caridade, pela filantropia, e pela roda dos expostos, enfim, por uma época em que o 
poder que regia a forma de tratar crianças e adolescentes pobres era nomeado como poder pastoral. 
Do fim da metade do século XVIII até os dias atuais, crianças e adolescentes passaram a ganhar, 
paulatinamente, mais visibilidade político-social. A medicina social e a pedagogia inventam e reforçam 
práticas médicas e educacionais, utilizando a sexualidade como meio de controle social. A biopolítica, 
com seus instrumentos de poder e controle, passa a “cuidar” desta parte miserável da população. Para 
isso, são produzidos dispositivos disciplinares e reguladores que cuidam não somente do corpo-espécie 
dessa população, mas também dessa alma, para transformá-los em objetos dóceis e úteis ao sistema.  

Palavras-Chave: Política, Poder Pastoral, Biopoder, Criança e Adolescente.

Abstract: The article presents, in a historical and social, as has been occurring in Brazil, the production 
of poor child and adolescent. We make reference to colonial Brazil, the influence of the Jesuits; passed 
by charity, philanthropy, and the wheel of exposed, therefore, a time when the power that ruled the 
way they treat poor children and adolescents was appointed as pastoral power. From the end of half 
of the eighteenth century to the present day, children and adolescents went on to win, progressively, 
more political and social visibility. Social medicine and pedagogy invent and enhance medical and 
educational practices, using sexuality as a means of social control. Biopolitics, with its instruments 
of power and control, passes to “take care” of the wretched of the population. For that are produced 
disciplinary and regulators devices that care not only for the body-species of this population, but also 
the soul, to turn them into docile and useful objects to the system.

Keywords: Politics, Pastoral Power, Biopower, Children and Adolescents.
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A contemporaneidade enfrenta, dentre tantos desafios político-econômicos e sociais, um que 

vem atravessando séculos e que não surgiu como se fosse algo dado, “natural”, mas que veio e vem 

sendo produzido com características histórico-sociais específicas, chegando até aos dias atuais: o 

drama1 da situação da população de crianças e adolescentes pobres2 no Brasil.

Consideramos importante conhecermos questões relativas às políticas públicas que “trataram” 

das crianças e adolescentes pobres no Brasil, desde a visão correcional e repressiva (como forma de 

proteção da sociedade em relação a eles) até uma perspectiva de garantia de direitos, de proteção 

integral a todos.

Falar da população de crianças e adolescentes pobres nos faz querer saber como se deu seu 

aparecimento no cenário social. Neste universo de pobreza nos interessa especialmente crianças e 

adolescentes pobres e de rua – os conhecidos “meninos de rua”, crianças e adolescentes que vagam pelas 

ruas, “sem família” para protegê-los, cuidá-los e educá-los. Começam desde muito cedo a aprender a 

lutar pela própria sobrevivência. São eles os popularmente chamados “menores” abandonados, que se 

adultizam através da lei da selva. Viver não é para qualquer um. Abandonados por quem? Pela família, 

pelo Estado, pela sociedade, por todos. São eles os também chamados “filhos de ninguém”.

Como veremos, percorreremos caminhos comandados por um poder pastoral, exercido 

inicialmente pela igreja católica, cujo objetivo era fundamentalmente “salvar” as crianças e adolescentes 

pobres, “proteger” suas almas, conduzindo-os para o lado do bem, como faz o pastor com suas ovelhas. 

Para isso, as “ovelhas” deverão, em contrapartida, obedecer e serem fiéis à demanda do Pastor.

De acordo com Foucault (1997, p.81), o pastorado se apresenta como uma “atividade de 

direção dos indivíduos ao longo de suas vidas, colocando-os sob a autoridade de um guia responsável 

por aquilo que fazem e lhes acontece”. O poder pastoral busca a condução de um grupo de homens 

visando sua salvação, mas, para isso, é necessário a interiorização de um modelo baseado em técnicas 

precisas, são literalmente as disciplinas, tendo a confissão como o exame exercido através do poder 

pastoral de direção espiritual. Acreditamos que dessa forma, o poder pastoral produz subjetividades, 

almas assujeitadas e disciplinadas. Essas subjetividades assujeitadas constituem campo fértil do poder 

disciplinar na modernidade, no sentido de sua regulação e normalização.

1 A novela, o nó e há quem fale o mito das histórias de abandono das crianças e adolescentes pobres que se constituem 
ainda problemáticos e desafiadores para nossa sociedade desde sua colonização.

2 “De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) 2006, do IBGE, 31,5% da população 
brasileira vivem na pobreza. A população abaixo da linha da pobreza é aquela que vive com um rendimento de até 
meio salário-mínimo per capita por mês. A proporção de crianças e adolescentes pobres é muito maior. O índice é 
de 50,3% de brasileiros de até 17 anos na faixa da pobreza. Isso significa que cerca de 29,6 milhões de meninos e 
meninas do Brasil são pobres, o equivalente ao dobro da população do Chile ou oito vezes a do Uruguai. A maior 
proporção de pobres entre os pobres é justamente a de crianças da primeira infância. São 11,5 milhões de crianças 
de até 6 anos de idade na condição de pobreza, ou 55,3% de crianças nessa faixa etária.  [...] Os estados com maior 
proporção de crianças e adolescentes pobres são, pela ordem, Alagoas (78,4% de jovens nessa condição), Maranhão 
(75,5%), Piauí (74,9%), Ceará  (73%), Pernambuco (72,8%), Bahia (71,1%), Paraíba (70%), Sergipe (67,7%) e Rio 
Grande do Norte (66,4%)”. Disponível em: <http://www.institutoarcor.org.br>.
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Conforme Gadelha (2007, p.85-86), o poder pastoral

desenvolveu-se a partir do Oriente, particularmente na sociedade hebraica, ampliando-se 
de forma considerável com sua introdução no Ocidente pelo cristianismo e, mais tarde, 
com a institucionalização do pastorado eclesiástico pela igreja cristã. [...] Com o advento 
e com os desdobramentos do cristianismo, o poder pastoral sofre algumas transformações. 
Técnicas como o exame, a confissão, a direção da consciência e o estabelecimento de 
uma relação de submissão absoluta constituem novas práticas que concorrem para a 
individualização [...].

Com o passar dos tempos, outros atores também entram em cena: instituições filantrópicas 
movidas pela vontade de também ajudar a salvar as “pobres almas abandonadas” juntaram-se à Igreja. 
Na realidade, os participantes dessas instituições tinham como objetivo principal, de salvarem a si 
mesmos, pois através das boas ações havia a promessa de se ganhar o reino de Deus. 

O Estado passa também a se ocupar com essa parcela da população que não para de aumentar 
e de causar-lhe “problemas” diversos. Para isso é preciso controlar, é preciso disciplinar e normatizar 
a vida das crianças e adolescentes pobres. Eles vão paulatinamente também se tornando alvo da ação 
do biopoder do Estado, através de políticas sociais compensatórias (biopolíticas) que determinarão 
as relações de poder que permeiam a produção e regulamentação dos modos de vida desta camada da 
população.

Queremos enfatizar que há, na contemporaneidade, um feixe de poderes (poder pastoral, 
soberano, disciplinar, biopoder, controle) que se encontraram e continuam presentes nas relações 
produzidas de poder-saber que atravessam a dinâmica histórica da arte de governar crianças e 
adolescentes pobres no Brasil.

Foucault (1985, p.88-89), faz considerações acerca da sua compreensão do poder:  

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como uma multiplicidade de 
correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 
organização; o jogo que através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, 
reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 
formando cadeias ou sistemas ou, ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam 
entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 
institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias 
sociais.

Afirma a onipresença do poder: “sem dúvida, devemos ser nominalista: o poder não é uma 
instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome 
dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada” (FOUCAULT, 1985, p.89).

No Princípio era o abandono e o abandono virou caridade e Filantropia

De acordo com Leite (2001), a partir de 1550 já havia crianças abandonadas no Brasil-Colônia. 
Juízes e autoridades da época as denominavam como desvalidas, ou seja, sem valor. Desde então, já 
eram vistas como “perigosas”, no sentido de constituírem ameaça à sociedade. 
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Para Lobo (2008, p.290), apesar do abandono de crianças no Ocidente ser algo antigo, esse 
fato nem sempre se apresentou enquanto problema para população. Os expostos só foram apontados 
como problema nas cidades: 

são numerosos os depoimentos sobre “míseras crianças” abandonadas e seus corpos 
mutilados, comidos pelos animais soltos nas ruas. [...] Na maioria das cidades brasileiras, 
as Misericórdias assumiram os expostos, cuja responsabilidade legal era do poder público, 
que nem sempre repassava as verbas, ou o fazia em quantias insuficientes.

O século XIX imprimiu uma marca no abandono e na orfandade das crianças no Brasil, através 
da Casa da Roda dos expostos, cuja invenção ocorreu na Europa no século XVII. No segundo reinado, 
1869, os senhores de escravos ordenavam para que os filhos das escravas fossem colocados na Roda. 
Dessa forma, eles alugavam as mães dos bebês como amas-de-leite. Mais uma forma de aumentar 
rendimentos através das escravas. Segundo Leite (2001, p.11), as conhecidas casas serviam de asilo 
às crianças abandonadas ou órfãs.

Estas eram depositadas, geralmente à noite, numa espécie de caixa giratória, instalada 
numa das paredes do edifício para impedir que se soubesse quem havia abandonado a 
criança. O portador colocava o “exposto” na roda, girava-a, tocava uma campainha para 
que uma ama viesse apanhar o bebê e partia, incógnito.

Conforme a mesma autora, a Casa da Roda foi instituída no Brasil por Romão de Matos Duarte 
e mantida pela Santa Casa de Misericórdia, inicialmente em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e 
depois em outras cidades do país. Em 1850, as maiores e mais conhecidas localizavam-se no Rio de 
Janeiro, Campos, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Mariana e Recife. Tinham como objetivo formal,

salvar a vida de crianças que eram deixadas nas portas de casas ou igrejas, oferecendo-as 
para adoção de famílias bem constituídas. Só bebês ou crianças muito pequenas podiam 
ir para lá, e os que atingissem os 7 anos sem serem adotados eram removidos para outros 
locais (LEITE, 2001,  p.11).

Detalhe interessante é que a Casa da Roda se destinava a dar assistência aos órfãos e filhos da 
pobreza. No entanto, recebia também filhos resultantes de relações ilícitas, filhos repudiados, adulterinos 
que feriam a rigidez dos valores morais da família patriarcal e hierarquizada brasileira3. Dessa forma, a 
Roda dos Expostos era também utilizada no sentido de proteger a honra da família colonial ameaçada 
por comportamentos indesejados, principalmente pela moral cristã. Além das crianças vítimas do 
abandono, brancas, negras, filhas de escravas ou de mulheres livres, a Roda também protegia o lugar 
do ilícito, tal como considerado pela sociedade da época (LEITE, 2001).

Após a independência, em 1822, o número das Casas da Roda aumentou de forma considerável 
e ao lado dessa expansão, elevou-se também a taxa de mortalidade das crianças. Em 1850, foi registrada 
“a morte de quase 82% dos bebês internos antes de completarem um ano de vida” (LEITE, 2001, p.14). 
Segundo a autora, os fatores associados à mortalidade foram a falta de higiene do local e a ausência 
de afetividade no cuidado com as crianças. Mesmo com o advento da onda científica do século XIX, 

3 Esse modelo de família apresentava um homem considerado o chefe da família, o patriarca, cujo poder tinha a marca 
do autoritarismo, dominação e da desigualdade na forma como subjugava a mulher e os filhos na hierarquia inferior 
na família. 
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com toda a preocupação da academia4 relacionada à questão da infância e da mortalidade de crianças, 
e da medicina higienista, que apontava com mudanças na forma de acolhimento das crianças, essa 
realidade não foi modificada. 

A educação, a alfabetização dos internos não representava uma preocupação significativa nos 
asilos. Apenas quatro deles citavam como objetivo institucional o ensino fundamental. Todas as outras 
instituições “apontavam a educação moral ou a capacitação profissional voltada a ofícios que não 
exigissem a alfabetização para ser exercida, como os de empregada doméstica, costureira, lavadeira 
etc.” (LEITE, 2001, p.19).

A partir da Proclamação da República (1889), o Brasil passou a adotar, através de seu projeto 
político, formas de sua inserção no mundo capitalista e industrial, e, para isso, a valorização do trabalho 
passa a ser sua nova bandeira, já que é considerado um valor universal para o modelo de sociedade 
ocidental moderna. Havia questões a serem resolvidas: a mão de obra dos escravos livres, despreparada 
e sem nenhuma formação profissional. A escolha para a resolução desse problema foi uma política de 
imigração de europeus, formados para o trabalho nas indústrias ainda no fim do século XIX.

Historicamente, podemos observar que a população pobre, da qual emergem as crianças e 
adolescentes abandonados, conta com a atenção e os cuidados inicialmente da Igreja, que, com a 
ideia de “salvar” essas pobres criaturas, vai assumindo a função cada vez mais crescente de proteção 
e cuidado. O Estado, por sua vez, não a amparava, não tinha olhos nem linha alguma de ação política 
voltada para sua assistência. Junto à Igreja, os esforços da filantropia se somaram como uma forma de 
também tentar “salvar” os coitados entregues à sua própria sorte. Podemos perceber que nesse tipo de 
assistência o discurso que imperava era o da salvação, da pena, da caridade.  Para essas instituições, 
esses meninos eram colocados no lugar dos coitadinhos, e elas, do alto do seu poder, deveriam ajudá-
los rumo à salvação. 

a governamentalidade das crianças e adolescentes na contemporaneidade

Para Foucault (1985) foi a partir do século XVII que se desenvolveu o poder sobre a vida – 
biopoder. Aponta duas formas fundamentais de poder que “não são antiéticas” e que se apresentam 
interligados “por todo um feixe intermediário de relações”: o primeiro polo tomou o corpo como 
máquina, tendo como procedimento de poder as disciplinas via práticas de adestramento, “na ampliação 
de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade na 
sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos” (FOUCAULT, 1985, p.131). O outro 
polo, por volta da metade do século XVIII, teve como base de ação o corpo espécie da população,

corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte  dos processos biológicos: 
a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a 
longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais processos são 
assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores: uma 
biopolítica da população (FOUCAULT, 1985, p.131).

4 Segundo Leite, “no período de 1836 a 1870 foram defendidas 81 teses acadêmicas na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro abordando o tema da criança: 34 delas, ou seja, mais de 40%, referiam-se exclusivamente às crianças 
pobres, com destaque especial aos expostos da Santa Casa da Misericórdia, à mortalidade de crianças pobres, à 
proteção sanitária da criança, à prostituição infantil, à ausência de escolaridade, ao delito e à delinquência precoce” 
(LEITE, 2001, p.15-16). 
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De acordo com Gadelha (2007), as últimas formulações (74-79) de Foucault5 acerca da 
biopolítica, de maneira sistemática, são tratadas em suas obras Sécurité, territoire, population e 
Naissance de la biopolitique. No primeiro curso (1977-1978), Foucault refere-se à compreensão da 
biopolítica a partir de uma questão: a da arte de governar, o que ele designou de governamentalidade. 

Nossa proposta é enfocarmos passagens da história onde a arte de governar crianças e adolescentes 
passa a ser tarefa do Estado, através da preocupação com o poder sobre a vida da população, estudado 
por Foucault como biopoder, cuja preocupação é o controle da vida da população enquanto corpo 
espécie e as formas de regulá-la através de diversas e numerosas técnicas. Para sustentar essa nova 
tecnologia de dominação, a biopolítica é consubstanciada por saberes (medicina, economia, pedagogia, 
psicologia, biologia etc.) que a reforçam, a reproduzem e a mantêm no campo do poder-saber.

O poder exercido pelo Estado ao longo da história e da produção das crianças e adolescentes 
pobres caminhou de mãos dadas com o poder das leis6.  Estas nem sempre foram obedecidas, 
principalmente quando se tratava de fazer valer os direitos desta população pobre. Entendemos que, 
as políticas públicas direcionadas às crianças e adolescentes pobres são, na realidade, instrumentos 
estratégicos construídos pelo Estado no sentido de dominação, domesticação e controle social da 
população pobre.

Esses mecanismos de assujeitamento não se dão de forma mecânica e exteriores aos de 
exploração. Há outros tipos de poderes (pastoral, soberano, disciplinar, biopoder, controle) para além 
do poder do Estado que atuam e também produzem modos de subjetivação na vida das crianças e 
adolescentes pobres, especificamente. 

 De Quem o Estado “cuida”?  

Até quase o final do século XIX, as questões relativas aos cuidados com a população pobre, 
especificamente voltados para as crianças e os adolescentes, não eram objeto de visibilidade do Estado. 
Neste tipo de prática, a relação entre Estado e população de crianças e adolescentes pobres se dava 
através do que consideramos de uma prática de “não implicação” do Estado,7 diante de nada fazer em 
favor daqueles que ainda não sabiam falar e dos muitos que sabiam, mas que se encontram também 
em situação de abandono pela sociedade. Para eles havia a lei, fruto de uma política cuja finalidade 
era repressiva e correcional, porque eles deviam se adequar, se equilibrar, eles deviam se estruturar e 
se organizar, eles deviam ser “normais” e, para tal, deviam ser normatizados. O custo-benefício deste 
“investimento” por parte do Estado será tornar essa parcela da população pobre em seres produtivos, 
úteis, dóceis, fáceis de domesticação objetivando maximizar as forças estatais.

5  Em defesa da sociedade; Curso 77-78; Curso 78-79; História da sexualidade I - A vontade de saber.
6  Ao lado do cumprimento da lei havia a ação marcante da polícia.
7  Essa prática intencional do Estado em relação à população de crianças e adolescentes pobres vai deixando suas 

marcas, principalmente no aumento das estatísticas de mortalidade infantil e a elevada quantidade de “ menores” 
criminosos que desafiavam a ordem vigente e a tranquilidade das famílias.



DIáLOGO JuRÍDICO

43a PolítiCa da menoridade no Brasil – do Poder Pastoral ao BioPoder

Para Lobo (2008, p.302):

Novas disciplinas para enfrentar o fenômeno urbano: a medicina social, o higienismo, a 
sociologia, a psicologia, a estatística, novas práticas de intervenção. A cidade não seria 
mais o cenário das práticas sociais como os “dramas” da caridade dos tempos da Colônia. 
Ela era o próprio campo das intervenções de um saber científico, neutro e verdadeiro, 
que legitimava a norma e impunha uma ordem naturalizada e universal.

As relações de poder entre população pobre e Estado são normatizadas e normalizadas, 
principalmente através da construção de instrumentos médico-jurídicos que visam enquadrar e punir 
a “família desestruturada”8 e o fruto do seu fracasso: os filhos abandonados que geram problemas para 
outra parcela da sociedade burguesa. 

Para fazer valer a lei, a política anda de mãos dadas com a polícia. Dizendo de outra forma, a 
população pobre e seus problemas familiares passaram a ser objeto de vigilância e controle social. O 
Estado passa a fazer a gestão dos enjeitados, dos abandonados e dos carentes.

Passetti (1999) afirma que a difusão da ideia de que a falta de família estruturada gestou os 
criminosos comuns e os ativistas políticos, também considerados criminosos, fez com que o Estado 
passasse a chamar para si as tarefas de educação, saúde e punição para crianças e adolescentes. Indaga, 
ainda, sobre a serviço de quem, de que e para que o Estado produziu suas  políticas sociais.

Dessa forma, entendemos essa atuação do governo, ao direcionar seu olhar para esses considerados 
necessitados e marginalizados, como uma forma de proteção da sociedade, e não simplesmente proteção 
das crianças. Dizendo melhor, o discurso oficial era de proteção à criança pobre, mas, na realidade, essa 
questão já se encontrava na ordem do dia do Estado, pois a atenção dispensada até então a essa parte 
da população passava a incomodar a todos através da paisagem de uma população faminta, miserável, 
suja, descuidada que habitava as ruas, perambulando, pedindo esmolas, roubando e incomodando as 
pessoas. Diante do caráter insustentável e incômodo desse fenômeno da “invisibilidade” que se tornara 
“visível”, era preciso emitir algumas respostas. 

O imperativo era “cuidar” dessas vidas. A solução encontrada se traduzia na “limpeza” das 
ruas, na retirada das crianças e jovens das ruas, colocando-os em instituições, internando-os, para que 
fossem protegidos e cuidados 9. 

Crianças e adolescentes não escaparam das políticas de repressão, pois contrariavam a lógica da 
produção capitalista. Assim, “as brincadeiras, os jogos, as “lutas”, as diabruras e as formas marginais 
de sobrevivência daqueles garotos tornaram-se passíveis de punição oficial. Os meninos das ruas 
tornaram-se “meninos de rua” (Ibidem, p.229).

Chamamos a atenção para o fato de que o Estado vai paulatinamente “assumindo” a questão 
do abandono das crianças e adolescentes pobres através do controle disciplinador dessa parcela da 
população. Essa forma de governo por meio do controle é reproduzida nas instituições através da 
atuação das disciplinas (micropoderes) destinadas ao cuidado desta população. 
8 A expressão “família desestruturada” passa a ser utilizada como explicação de quase todos os problemas da população 

pobre que se encontra em situação de desigualdade com as famílias abastadas e, portanto, “estruturadas”. Uma 
relação direta entre normalidade e riqueza e do outro lado, desequilíbrio e pobreza.

9 A atuação do Estado em relação às crianças abandonadas nos remete a cenários e fatos da contemporaneidade, 
guardando-se a devida distância da história política e social com relação à arte de governar crianças.
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Passetti  (1999, p.350) diz que a expansão das ações por parte do Estado se dará, 

entre as duas ditaduras (Estado Novo, de 1937 a 1945 e a Ditadura Militar, de 1964 a 
1984), quando aparecem os dois primeiros códigos de menores: o de 1927 e o de 1979.
Todavia, com a restauração das eleições presidenciais e a retomada do regime político 
democrático – mesmo com as limitações impostas pelo voto obrigatório –, surge o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 13 de julho de 1990, pela Lei n 8.069. 
Uma nova dimensão da caridade será concretizada combinando, com especial equilíbrio, 
ações privadas e governamentais.

 o código de menores de 1927 e o código de menores de 1979

 A primeira legislação Brasileira que tratou especificamente de questões relativas à assistência e 
proteção aos menores de 18 anos, nomeados de abandonados e delinquentes foi o Código de Menores de Melo 
Matos. Instituído pelo Decreto No 5.083 e consolidado pelo Decreto No 17.943 – A, assim intitulado, por ter 
como seu legislador José Cândido Albuquerque de Mello Matos, juiz de menores da Capital da República.  
O Código de 1927 continha 231 artigos e era composto dos seguintes capítulos10:

Cap.I. Do Objeto e fim do Código; II. Das crianças das primeiras idades; III. Dos infantes 
expostos; IV. Dos menores abandonados; V. Da inhibitação do patrio poder e da remoção 
da tutela; VI. Das medidas aplicáveis aos menores abandonados; VII. Dos menores 
delinquentes; VIII. Da liberdade vigiada; IX. Do trabalho dos menores; X. Da vigilância 
sobre os menores; XI. De vários crimes e contravenções; Parte Especial – Disposições 
referentes ao Distrito Federal.

O Código de Menores, no Art. 26, estabelece seu objeto e, de forma específica, aponta o tipo 
de criança e/ou adolescente entre zero e 18 anos a quem ele objetiva atender: expostos (os menores 
de 07 anos), abandonados (os menores de 18 anos), vadios (os atuais meninos de rua), mendigos (os 
que pedem esmolas ou vendem coisas) e libertinos (os frequentadores de prostíbulos). Vemos, assim, 
que a própria lei se encarregou de categorizar, classificar, nomear os “diversos” tipos de abandonados 
que circulam no meio social da época, e que incomodavam a população. 

O menor de 18 anos que se encontra “enquadrado” nas categorias acima citadas é tomado como 
objeto da ação repressiva e disciplinar do Estado, e sua vida passa a ser vigiada, regulada, controlada 
e punida através do dispositivo disciplinar, que atuava principalmente através dos micropoderes 
instituídos em nome da ordem, dos bons costumes, da disciplina, da moral e do futuro da defesa da 
Nação – cidadãos úteis à sociedade.

De acordo com Rizzini (1995, p.121) o Código de Menores de 192711 teve, como conteúdo 
básico da legislação, os seguintes pontos: 

(a) A questão do controle por parte da autoridade judiciária: “Todo menor, em reconhecida 
situação de abandono moral ou de máos tratos physicos, fica sob a protecção da autoridade 
publica” (art.1);
(b) Dispositivos para suspensão, perda ou devolução do Pátrio Poder; a família manteria 
o Pátrio Poder sobre seus filhos “...uma vez provada a sua capacidade legal e moral para 
tê-lo sob sua guarda”(Art.2,3 e 8, # 1);

10  Mantida a mesma grafia do texto original do Código de 1927.
11  Mantida a mesma grafia do texto original.
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(c) Regulamentação da idade de responsabilidade penal: de 9 para 12 anos;entre 12 e 
17 para os que obrassem sem discernimento; os que agissem com discernimento seriam 
recolhidos “às escolas de reforma creadas pela presente lei”;
(d) Medidas de prevenção e tratamento, sendo prevista a criação das seguintes instituições: 
um estabelecimento (na parte urbana da cidade), denominado “depósito de menores”, 
destinado ao recolhimento daqueles “que cahirem sob a acção da autoridade publica até 
que lhes seja dado o destino legal” (Titulo II, art. 7); “Escolas de Prevenção” para os 
moralmente abandonados (uma para meninos e outra para meninas, na zona suburbana 
do Distrito Federal) (art.10) e; “Escola de Reforma” (com duas secções independentes: 
“uma secção industrial para os menores processados absolvidos... e uma agrícola para 
os menores delinquentes condenados”.

 Como podemos observar, o Estado tratou de regular a vida das crianças e adolescentes pobres. 
De acordo com Londoño (1998) no fim do século XIX os juristas brasileiros descobrem o “menor”.

 A história da vida do “menor” no Brasil aponta a palavra mágica – internação – para crianças 
e jovens das classes sociais mais pobres que submetidos à força do poder-saber de quem fala por eles, 
é apresentada como solução deste “problema social”, cujo objetivo era “integrá-los” ao convívio da 
sociedade. 

  Para Londoño (1998, p.136) “crianças infratoras, órfãos ou membros de lares e famílias julgadas 
desfeitas ou desajustadas, deviam, pois, ser atendidas por especialistas (assistentes sociais, médicos, 
educadores) considerados substitutos idôneos para cumprirem as funções do lar”.

Assim, a internação passa a ser a palavra de ordem12, autorizada e legitimada por médicos, juízes, 
promotores, advogados, padres, pastores, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, economistas etc. 
que, do alto dos seus saberes, sentenciam o destino e o futuro dos pobres e miseráveis. Não podemos 
esquecer que é graças à existência dessa população, e a “serviço dela”, que muitas dessas profissões 
e saberes científicos passaram a ser produzidos.

Dessa forma, o poder se utiliza do saber científico como produtor de verdade do corpo e da alma 
desta população, como base de sustentação para, desta maneira, produzir, nutrir, sustentar e manter 
crianças e adolescentes pobres. Este poder é traduzido através do dispositivo disciplinar, que atua e tem 
como objeto de sua ação principalmente os corpos dos abandonados(as) e delinquentes, visando, através 
de suas técnicas e instrumentos (domesticação e adestramento), torná-los dóceis e úteis à produção.

Conforme Lobo (2008, p.392), “num sentido geral, os dispositivos de institucionalização, como 
práticas discursivas e não discursivas, funcionam como um mecanismo de separação dos indivíduos, 
empregando cada um tecnologias de sujeição”.

A questão da internação era discutida em vários fóruns que visavam apontar caminhos rumo a 
uma legislação especial para menores; o grande problema era “como regulamentar a internação”. De 
acordo com Rizzini (1995) o movimento de categorização dos indivíduos era considerado reflexo de 
conhecimentos que circulavam na época, fundamentalmente da antropologia criminal, da psiquiatria 
e do positivismo.

12  Mesmo porque eles eram apontados como causadores da desordem, do caos, da sujeira da sociedade.
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Atentemos para o modo como foi direcionada a política concebida como alternativa para 
governar a população de crianças e menores pobres, e como essa política, de cunho assistencialista e 
protecionista, contribuiu para a consolidação das propostas políticas e sociais do Estado republicano, 
visando a “cuidar” e “proteger” os considerados “filhos(as)” do Estado.  A história de vida dos menores 
é perguntada, interrogada por alguns profissionais, a sofisticação toda por conta dessa prática cujo 
objetivo é classificá-los, categorizá-los. Para isto é necessário saber do seu presente, passado, família 
e de sua personalidade. 

A criação dos Abrigos e Institutos destinados para ambos os sexos tinha como missão “regenerar” 
os menores através do trabalho, educação e instrução. Em relação à “escolha profissional”, posta como 
alternativa para os menores não passava de algo a se “adaptar” ao contexto social. Segundo o Código 
de Menores de 1927, o diretor do Instituto deve seguir a orientação do médico e considerar também 
outras variáveis da vida do menor, anteriores ao internamento, antes de enquadrá-lo. Seguindo todos 
os procedimentos prescritos, estava-se diante do novo cidadão, “curado” e apto ao convívio social.

Para ilustrar nossas reflexões, observemos o que diz o Código de Menores de 1927 no Cap.III, 
que trata da criação dos Abrigos de Menores nos seguintes artigos:

Art. 189. Subordinado ao Juiz de Menores haverá um Abrigo, destinado a receber 
provisoriamente, até que tenham destino definitivo, os menores abandonados e 
delinquentes.
Art. 190. O Abrigo compor-se-ha de duas divisões, uma masculina e outra feminina; 
ambas. subdividir-se-hão em secções de abandonados e delinquentes; e os menores 
serão distribuidos em turmas, conforme o motivo do recolhimento, sua, idade e gráo 
de perversão.
Art. 191. Os menores se occuparão em exercicios de leitura, escripta o contas, lições de 
cousas e desenho, em trabalhos manuaes, gyinnastica e jogos desportivos.
Art. 192. Qualquer menor que de entrada no Abrigo será recolhido a um pavilhão 
de observação, com aposentos do isolamento, depois de inscripto na secretaria, 
photographado, submettido á identificação, e examinado pelo medico e por um professor; 
e ahi será conservado em observação durante o tempo necessário.
Art. 195. O director receberá ordens do juiz de menores directamente.
Art.196. O Abrigo terá um regimento interno approvado pelo ministro da Justiça e 
Negocios Interiores.
Art. 197. O Juizo de Menores funccionará no mesmo edificio do Abrigo. (Grifou-se)

O abrigo seguia a política classificatória, discriminatória, principalmente na divisão do sexo, 
idade, no motivo pelo qual se dava o encaminhado até ao abrigo e na gravidade da perversão. Os 
internos passariam a ser observados, teriam aposentos de isolamento, seriam identificados e “deveriam 
ser examinados” pelo médico e por um professor que atestariam através de um parecer com validade 
científica o estado, a situação deles.

Enfatizamos a marca do modelo higienista13 presente na pedagogia dos abrigos. Podemos 
imaginar a questão fundamental do suposto “dilema” para esses profissionais: enquadrar essa população 
visando a uma adaptação e, quando “curados”, poder conviver de forma “sadia” e “saudável” com a 
sociedade. 
13  Mais adiante nos deteremos acerca da influência do modelo higienista na sexualidade de crianças e adolescentes.
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O Cap. IV refere-se aos Institutos Disciplinares14, Artigos: 198, 199, 200, 201 (§ 1º, § 2º) e 
Artigo 202 (§ 1º e § 2 º), referentes aos Institutos femininos: 

Art. 198. E’ criada uma escola de preservação para menores do sexo feminino, que 
ficarem sob a protecção da autoridade publica.
Art. 199. Essa escola é destinada a dar educacão phiysica.moral, profissional e litteraria 
ás menores. que a ella forem recolhidas por ordem do juiz competente.
Art. 200. A ella não serão recolhidas menores com idade inferior a sete annos, nem 
excedente a 18.
Art. 201. A escola será constituida por pavilhões próximos ums dos outros, mas 
independentes, cada um dos quaes abrigará tres turmas de educandas, constituidas cada 
uma numero não superior a 20, e com capacidade para 300 menores abandonadas.
§ 1º Haverá um pavilhão para menores que forem processadas e julgadas por infracção 
da lei penal.
§ 2º Haverá tambem pavilhões divididos em compartimentos, destinados á observação 
das menores á, sua entrada e ás indisciplinadas. (Grifou-se)

Considerando a formação profissional das menores:
Art. 202. As menores serão ensinados os seguintes officios:
Costura e trabalhos de argulha;
Lavagem de roupa;
Engomagem;
Cozinha;
Manufactura de chapéos;
dactylographia;
Jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de aves. 
§ 1º Os officios irão sendo creados, á medida que o desenvolvimento da escola o permittir.
§ 2º Os serviços domesticos da escola serão auxiliados pelas alumnas de acordo com a 
idade, saude e forças dellas. (Grifou-se)

Os Artigos: 203, 204, 205, 209, 210, 211 § 3º, referem-se à Escola Quinze de Novembro, cujo 
atendimento era exclusivo ao sexo masculino:

Art. 203. A Escola Quinze de Novembro é destinada á preservação dos menores 
abandonados do sexo masculino.
Art. 204. Haverá uma escola de reforma destinada a receber, para regenerar pelo trabalho, 
educação e instrucção, os menores do sexo masculino, de mais de 14 annos e menos de 
18, que forem julgados pelo juiz de menores e por este mandados internar.
Art. 205. A Escola de Reforma será constituida por pavilhões proximos, mas 
independentes, abrigando cada qual tres turmas de internado, constituida cada uma por 
numero não superior a 20 menores, para uma lotação de 200 delinquentes.
Haverá tambem pavilhões divididos em compartimentos, destinados á observação dos 
menores, á sua entrada no estabelecimento, e á punição dos indisciplinados.
Art. 209. As escolas de qualquer dos sexos, em todas as secções, observarão no seu 
funccionamento as regras estipuladas nos artigos seguintes.

14  Mantida a cópia do texto original.
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Art. 210. Cada turma ficará sob a regencia de um professor, que tratará paternalrnente os 
menores, morando com estes, partilhando de seus trabalhos e divertimentos, ocupando-
se de sua educação individual, incutindo-lhes os principios e sentimentos de moral 
necessarios á sua regeneração, observando cuidadosamente em cada um seus vicios, 
tendências, affeições, virtudes, os effeitos da educação que recebem, e o mais que seja 
digno de attenção, annotando suas observações em livro especial.
Art. 211. Aos menores será ministrada educação physica, moral, profissional e litteraria.
§ 3º A educação profissional consistirá na aprendizagem de uma arte ou de um officio, 
adequado á idade, força e capacidade dos menores e ás condições do estabelecimento. Na 
escolha da profissão a adaptar o director attenderá á informação do medico, procedencia 
urbana ou rural do menor, sua inclinação, á aprendizagem adquirida anteriormente ao 
internamento, e ao provavel destino. (Grifou-se)

Como podemos observar no Capítulo IV do Código de Menores de 1927, que trata dos Institutos, a 
Disciplina se encontra escrita e inscrita na pedagogia assimilada pelo modelo higienista15, que pressupunha um 
modelo comportamental em conformidade com os pressupostos higienistas do Ministério de Educação e Saúde.  
O objetivo pedagógico e moralizador presente nas práticas higiênicas, seguido pelo discurso médico, 
é muito enfático. A regulação e o controle dos corpos estão no cerne de todas as questões. A proposta 
metodológica utilizava instrumentos cuja meta era a readaptação, regeneração e reeducação dos 
menores, no sentido de transformar e formar o “cidadão” útil à sociedade. 

Para Costa (1979, p.50), “a ordem médica vai produzir uma norma familiar capaz de formar 
cidadãos individualizados, domesticados e colocados à disposição da cidade, do Estado, da pátria”. 
Lobo (2008, p.316) aponta que “à exceção dos expostos, instituição anterior do século XIX que passou 
a ser objeto da vigilância médica, a criança pobre ou desvalida estava ausente da preocupação dos 
primeiros higienistas”.

De acordo com Costa (1979, p.179-180),

o internato pode ser visto como o protótipo (de um) espaço disciplinar dedicado ao 
corpo. No microuniverso dos colégios a higiene antevia a sociedade ideal. As crianças, 
isoladas das influências do ambiente, prestavam-se docilmente aos ensaios médicos 
sobre educação física e moral. Os pequenos reclusivos seriam cobaias e o colégio 
laboratório. Separados das famílias, subter-se-iam com exclusividade às criteriosas 
regras da pedagogia higiênica. O novo Homem e a nova sociedade começariam a ser 
construídos no colégio.

 O modelo higienista, cuja base metodológica é a disciplina, marca pontos fundamentais no 
código de menores de 1927 relativos, principalmente, ao tipo de indivíduo que o Estado idealiza 
produzir: pessoas que se adaptam ao sistema de reprodução do poder manipulador em cuja 
engrenagem os(as) menores devem submeterem-se para ocupar papéis em lugares cujos atributos, 
tais como a subserviência, a obediência, são consideradas fundamentais para a sua adaptação.  
O trabalho manual e físico são privilegiados como atividades reabilitadoras que educam e disciplinam 
os menores abandonados e infratores.

Para Lobo (2008, p.314), “pedagogos ativos na produção de normas adequadas às particularidades 
das crianças e dos moços propunham, desde o século XIX a inspeção médica nos colégios, medida só 
efetivada oficialmente no século XX”. 
15 O modelo higienista, no século XIX, provocou uma mudança quase radical na cultura humana e fundamentalmente 

na cultura das relações mais íntimas. A assepsia ditou costumes, regeu afetos, mudou profundamente as formas 
de gestar, parir e nutrir. Para a medicina higienista e engenharia sanitária a doença é considerada um problema 
econômico, político e moral. A “higiene da alma” estava diretamente associada à “higiene do corpo”.
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Conforme Costa (1979, p.72-73),

o adolescente, como consequência, devia merecer cuidados especiais. Sua 
heterossexualidade era via real de acesso ao patriotismo. O nacionalismo político 
ganhava, assim, uma nova origem biológico-moral e a medicina inventava um 
personagem higiênico, cuja existência social era, até então, quase desapercebida.

Para o autor (1979, p.187), o controle da sexualidade das crianças internas era realizado pela 
medicina. A masturbação “era a causa dos mais diversos males, e os médicos não poupavam esforços 
para apresentá-la sob as cores mais negras”. A vigilância moral em relação à masturbação era praticada 
pelos responsáveis pelas crianças, que se mantinham atentos, a qualquer sinal dela, para em seguida, 
apresentarem meios de prevenção à sua prática. Havia manual como forma de combater a masturbação 
e os masturbadores.

O exercício do poder faz emergir a produção de objetos de saber e o saber produz efeitos de poder. 
O poder tem como objetivo a produção de um efeito de verdade através de discursos, especificamente 
o discurso científico, em que a produção de verdade circula nos aparelhos institucionais, é valorizada, 
se sustenta, se oficializa e se legitima. Os mecanismos de controle deste poder-saber se encontram em 
todos os lugares, funcionando nos aparelhos políticos, sociais, econômicos, culturais etc. 

Segundo Rizzini (1995), o legislador, através da lei em questão, procurou ultrapassar as 
fronteiras do jurídico, adentrando a área social ao propor a regulamentação de medidas “protectivas” 
e assistenciais. O que era fundamental, o que o mobilizava nesta busca de “resolver” o problema dos 
menores era exercer um firme e detalhista controle dos menores, através de mecanismos de “tutela”, 
“guarda”, “vigilância”, “educação”, “preservação” e “reforma” (Idem, p.130).

A criação de internatos era uma das necessidades de execução da política de exigência do 
Código de Menores de 1927, cuja gerência era atribuída aos juízes de menores. Dando prosseguimento 
a esta linha de assistência, criou-se o SAM (Serviço de Assistência ao Menor), em 1942, ligado ao 
Ministério da Justiça. Tinha como objetivo organizar e normatizar internatos e instituições públicas que 
trabalhavam com os “menores”. O SAM substituiu a Escola Correcional Quinze de Novembro16. No 
entanto, sua atuação foi comparada ao do Sistema Penitenciário para os menores, dada a sua política 
correcional-repressiva. 

Foucault (1987, p.208), em sua obra “Vigiar e Punir”, ao pensar na utilidade da prisão com 
relação à retirada da liberdade, aponta que o aparelho carcerário contou com três esquemas:

O esquema político-moral do isolamento individual e da hierarquia; o modelo econômico 
da força aplicada a um trabalho obrigatório; o modelo técnico-médico da cura e da 
normalização. A cela, a oficina, o hospital. A margem pela qual a prisão excede a detenção 
é preenchida de fato por técnicas de tipo disciplinar. E esse suplemento disciplinar em 
relação ao jurídico, é a isso, em suma, que se chama o “penitenciário”.  

16 “Criada em 2 de março de 1903, pelo decreto nº 4.780, que aprovou o seu regulamento e dispôs sobre a sua organização 
para “educar e velar sobre menores que, pelo o abandono ou miséria dos pais, vivem às soltas e expostos à pratica e 
transgressões próprias da idade” (PASSETTI, 1999, p.362).
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O internato, local de depósitos e amontoados de crianças e adolescentes, pode ser comparado 
com a prisão e, desta forma, seguir a lógica apontada por Foucault: 

A prisão local de execução de pena, é ao mesmo tempo local de observação dos indivíduos 
punidos em dois sentidos. Vigilância, é claro, mas também conhecimento de cada detento, 
de seu comportamento, de suas disposições profundas, de sua progressiva melhora; as 
prisões devem ser concebidas como um local de formação para um saber clínico sobre 
os condenados. (FOUCAULT, 1987, p.208-209).

Fazemos, desta forma, referência ao tema do Panóptico de Bentham17, programa arquitetural 
em que se dá “ao mesmo tempo a vigilância e observação, segurança e saber, individualização e 
totalização, isolamento e transparência – encontrou na prisão seu local privilegiado de realização” 
(FOUCALT, 1987, p.209).

Com o passar do tempo, devido à prática exercitada em “recuperar” os menores infratores, às 
duras críticas ao tipo ineficiente de trabalho realizado e, principalmente, pelas denúncias de maus-tratos 
sofridos e depoimentos de horrores contra crianças e jovens, o SAM foi extinto. Ao falar da sanção 
normalizadora, Foucault (1987, p.150) se remete à função do castigo:

O castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Deve portanto ser essencialmente 
corretivo. Ao lado das punições copiadas ao modelo judiciário (multas, açoite, masmorra) 
os sistemas disciplinares privilegiam as punições que são da ordem do exercício – 
aprendizado intensificado, multiplicado, muitas vezes repetido.

No governo de Getúlio Vargas, além do famigerado18 SAM, foi criada a Legião Brasileira de 
Assistência (LBA) como uma forma de atender aos combatentes da II Guerra Mundial, bem como 
as suas famílias. A LBA estabeleceu-se como uma instituição de assistência suplementar para toda a 
sociedade. 

Durante a Ditadura Militar, foi estabelecida a Política Nacional de Bem-Estar do Menor 
(PNBEM), em 1964, e criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que substituía 
o SAM.  Um órgão de caráter nacional com o objetivo de implementar uma política de bem-estar do 
menor,  criado por meio da Lei nº 4.513 de 1º de dezembro de 1964, e que tinha como objetivo gerir 
a solução dos problemas dos menores através da promoção de medidas educacionais e fiscalizadoras.

De acordo com a análise de Leite (2001, p.33), o objetivo com o bem-estar do menor não foi 
concretizado através das mudanças de procedimento em relação ao aparato herdado:

Com o passar das décadas a “preocupação social com o bem-estar da criança” foi sendo 
deixada de lado e restaram apenas os internatos-prisões, que em nada contribuíam para 
solucionar o problema e agravavam a exclusão. Os custos para manter essa estrutura 
foram crescendo e, em 1990, o gasto mensal com cada aluno nessas instituições era de 
cerca de 800 dólares, enquanto a rede pública de ensino no Rio de Janeiro gastava em 
torno de 60 dólares por aluno/mês.

17 “O Panóptico de Bentham (1830-1840) foi o programa arquitetural de grande parte dos projetos de prisão. [...] de tornar 
a arquitetura transparente à gestão do poder: de permitir que a força ou as coações violentas fossem substituídas 
pela eficácia de uma vigilância sem falha; de ordenar o espaço segundo a recente humanização dos códigos e a nova 
teoria penitenciária.” (FOUCAULT, 1987, p.209).

18  Foi assim que o SAM ficou conhecido também por “Sem Amor ao Menor”, “internato de horrores”, por suas práticas 
tipicamente repressivas, dado o verdadeiro estrago e marcas de crueldade registrados na história de vida de muitas 
crianças e jovens que, sem condições de resistência, por força e em nome da lei, foram obrigados a se submeter ao 
rigor da mesma. 
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A história aponta dados que iluminam a compreensão da forma como os acontecimentos vão 
ganhando sentido e provocando mudanças na vida do país, das cidades e, principalmente, na vida das 
pessoas.

O chamado “milagre brasileiro”, a partir da década de 1970, provocou inúmeras consequências na 
vida política, econômica e social no Brasil. O milagre brasileiro, cuja denominação refere-se à época em 
que houve um artificial crescimento econômico, durante a ditadura militar, ou anos de chumbo, remete-se 
ao período em que o pensamento vigente era o de se ver o Brasil como uma potência: “Brasil, ame-o ou 
deixe-o”. 

Na realidade, a economia brasileira encontrava-se comprometida e movida por altos empréstimos 
e pela dívida internacional. O “milagre” não existia de fato e evidenciou a má distribuição de renda. 
O desastroso “milagre brasileiro”, dentre outros efeitos, deixou como herança um crescente avanço 
em formas diversas de miséria humana, entre as quais uma aceleração do processo de crescimento 
da população de rua. Inúmeras pessoas sozinhas (crianças, adolescentes, adultos e velhos) e famílias 
inteiras passaram a habitar esse espaço urbano de múltiplos eventos e relações – a rua.

Segundo Oliveira (2004, p.19), “foi em meio à grande desilusão da classe média, no período 
pós-milagre brasileiro, que um novo fenômeno urbano começou a preocupar profundamente governos 
e cidadãos: a presença cada vez mais numerosa de crianças nas ruas das grandes capitais.” Quem eram 
elas? Filhos de famílias que se deslocavam para as cidades em busca de “dias melhores”, expulsos 
pela fome, pela miséria e falta de opção de sobrevivência em seus locais de origem.

As crianças de rua que aparecem na década de 1970 como fenômeno social, ganham visibilidade 
da mídia e chamam a atenção principalmente através da política, que delas se aproveita com promessas 
de resolução dos problemas no sentido de tirá-las da rua; do campo acadêmico, em especial dos cientistas 
sociais e, principalmente, da Igreja (Pastoral do Menor), que assume uma defesa mais incisiva em 
termos de atitudes e ações concretas, realizando um trabalho no sentido de ajudar essas crianças. 

O Código de Menores de 1927 foi, ao longo dos anos, sendo ampliado mediante a aprovação de 
novas leis, penalidades que não estavam previstas na sua primeira versão. O referido código vigorou 
durante quase cinquenta anos quando, em 1979, no Ano Internacional da Criança, foi sancionado um 
novo Código de Menores (Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979) e fundamentado na doutrina da 
“situação irregular”.     

Preconizava que o Juiz de Menores estava autorizado a aplicar as medidas cabíveis se o 
menor de 18 anos estivesse classificado em alguma das situações de irregularidade. Nas disposições 
preliminares trata:

Em seu Art.1.º este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores:
I – até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular;
II – entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei. 
Parágrafo único. As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de dezoito 
anos, independentemente de sua situação.
Art. 2. º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor:
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I – Privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, 
ainda que eventualmente, em razão de:
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las;
II – vítimas de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;
III – em perigo moral devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em Ambiente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV – privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 
responsável;
V – com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária;
VI – autor de infração penal.
Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce, a 
qualquer título, vigilância, direção ou educação de menor, ou voluntariamente o traz em 
seu poder ou companhia, independentemente de ato judicial. (CÓDIGO DE MENORES 
DE 1979, p.1-2) (Grifou-se)

O Estado dispõe da gestão sobre a vida da população de crianças e adolescentes pobres19 com 
promessa de assisti-los, protegê-los e principalmente, como podemos destacar, tratava da vigilância 
aos “menores”. Para este feito, o grupo de juristas responsável pela elaboração do novo Código criou 
uma doutrina a que chamaram de “situação irregular”. 

Percebemos que o Estado repete no Código de Menores de 1979 a mesma forma de governar 
as crianças e menores do Código de Menores de 1927. O Código de Menores de 1979 utilizou-se 
de outra linguagem, mais “sofisticada”, mas com mecanismos de controle centralizados na força do 
poder do Estado sobre a vida desta população, decidindo retirá-la do convívio familiar e social, assim 
como submetendo-a à suspensão do pátrio poder. A palavra de ordem para a resolução deste problema 
continuava sendo a internação dos considerados “em situação irregular”, nos internatos prisões.

 Quando do encaminhamento para receberem a “proteção” do Estado, segundo Leite (2001, 
p.38) como acontecia no Código de 1927, “os menores eram punidos com a “privação de liberdade”, 
muitas vezes por prazo indeterminado, mesmo sem serem acusados de delitos”. A justificativa para 
esse procedimento era proteger e ressocializar os menores “embora o resultado tenha sido o oposto; 
e como poderia acontecer essa ressocialização, se nenhum trabalho social ou educacional consistente 
era realizado com os internos?” (LEITE, 2001, p.38). Prevalecia ainda neste Código de 1979 o modelo 
idealizado do ser social e, portanto, a necessidade de “resgatar” nos menores, através das atividades e 
procedimentos adotados pelos “homens de ciência”, formas adequadas para inseri-los no meio social. 
A atuação dos profissionais “preparados” sob a égide da política higiênica também propunha uma 
espécie de promessa milagrosa de “salvação” através da assepsia dos “menores”.

Dessa forma, as autoridades judiciárias, para tentar dar conta da então considerada “doença”, da 
“patologia social” que acometia esta população de crianças e adolescentes pobres, que fugia e escapava 
do controle dos padrões científicos de “normalidade” da época, nomeou-a de “situação irregular”. 

19  Porque o Código era direcionado para esta população pobre, de “marginais” que o padrão de “normalidade” não se 
adaptava.
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Na realidade, havia no Código uma associação linear20: população pobre e delinquência. Os 
motivos reais, em termos de dificuldade de sobrevivência, da miserável qualidade de vida em que esta 
população se encontrava, não eram levados em consideração. Tudo funcionava como se os pobres 
tivessem “naturalmente” uma certa tendência para a desorganização, delinquência, desequilíbrio 
sociais. A ideia de norma enquadrava a população pobre e, consequentemente, desprotegia crianças e 
adolescentes desta classe social. A eles restava a vigilância. 

De acordo com Araújo (2007, p.28), “a produção de verdade tem vários e pesados efeitos sobre 
o sujeito. O poder resulta um tipo de saber que serve para examinar a conduta, qualificar, corrigir, 
induzir à normalidade, à sanidade”. A pobreza que imperava na vida desta população passava a ganhar 
outra metáfora, presente nos discursos científicos e na onipotência das formas e normas jurídicas do 
poder-saber acerca da “verdade” dos considerados menores “em situação irregular”. 

No contexto socioeconômico em que o país se encontrava, principalmente das estatísticas 
relacionadas ao número de crianças e adolescentes carentes, abandonados, desassistidos ou que 
praticavam atos “antissociais” que não paravam de crescer, o Código de Menores de 1979 se propôs a 
atualizar o conceito dos direitos dos menores, assim como assegurar a criação de novas garantias ante 
as profundas transformações na realidade sócio-histórica, ocorridas entre 192721 e 1979.

Poucas foram as mudanças operacionalizadas com a sua vigência, embora, em seu artigo 9º, 
previsse a criação de entidades de assistência e proteção ao menor22, pelo Poder Público, segundo o 
qual se deveria criar centros especializados destinados à recepção, triagem, observação e à permanência 
de menores:

Título IV, Das Entidades de Assistência e Proteção ao Menor, Capítulo I, das Entidades 
criadas pelo Poder Público:
Art. 9º As entidades de assistência e proteção ao menor serão criadas pelo Poder Público, 
segundo as diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, e terão centros 
especializados destinados à recepção, triagem e observação, e à permanência de menores.

Para Rizzini (1995, p.157) a referida lei “refletia a fidelidade dos Juízes de Menores à velha 
Lei de Mello Mattos, adaptando-a aos novos tempos”.

Do Estatuto (Eca) e algumas implicações 

Os resultados obtidos através da política da “situação irregular” do Código de Menores de 1979, 
principalmente no campo ético e social, eram insatisfatórios. De acordo com Londoño (1998, p.143):

a preocupação com a preservação da ordem social, aparentemente ameaçada e o interesse 
em assegurar a modernização capitalista brasileira determinaram os critérios de eleição 
do esquema de proteção da criança, marcado pelo restabelecimento da autoridade e a 
confiança nas novas instituições de atendimento à criança, que eram importadas dos 
Estados Unidos e da Europa. 

20 Fruto de ideias discriminatórias. Os filhos da população pobre eram considerados abandonados, carentes, infratores. 
21 Código Mello Mattos.
22 Diferentemente do Código de 1927.
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Nos anos 1980, diante de uma multiplicidade de problemas e insatisfações, a direção da 
FUNABEM, visando a mudanças e obtenção de resultados mais adequados nas políticas de atendimento 
a crianças e jovens, passou a discutir estas questões envolvendo o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), professores, magistrados 
e pessoas da sociedade civil.

Marcava-se, a partir dessas discussões, um outro capítulo na história do atendimento a crianças 
e adolescentes no Brasil. Este grupo de pessoas, as organizações sociais, o Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e vários profissionais engajados na luta pelos direitos da 
criança, construiu o primeiro texto do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –  aprovado pelo 
Congresso e sancionado pelo Governo Federal,  entrando em vigor no dia 12 de outubro do 1990.

 Diante das mudanças, a FUNABEM foi extinta. Foi criada a Fundação Centro Brasileiro para 
a Infância e Adolescência (FCBIA) dentro do Ministério da Ação Social. A política implantada pelo 
FCBIA tinha como objetivo promover mudanças no atendimento de âmbito nacional, na construção 
de novas normas e na coordenação de políticas de proteção e garantia dos direitos da infância e 
adolescência. Em 1995, FCBIA e LBA são extintas no processo de implementação da Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS)23.

Em 200324, a área dos direitos humanos foi desmembrada do Ministério da Justiça, tendo sido 
criada a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), ligada à Presidência da República. O 
tema crianças e adolescentes dentro do SEDH está a cargo da Subsecretaria de Promoção dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (SPDA).  Especificamente, a cargo desta Subsecretaria ficam as ações 
de defesa e garantia da proteção integral no atendimento aos direitos da população infantojuvenil.  
A assistência social25 voltou a ser, em 2004, uma secretaria integrante do novo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O ECA, Lei de nº 8069/90, visou regulamentar os artigos 227 e 22826 da Constituição Federal 
de 5 de outubro de 1988. Introduziu no arcabouço legal brasileiro o conceito de seguridade social, 
agrupando as políticas de assistência, previdência social e saúde. Destacou-se no cenário internacional, 
sendo considerado estatuto-modelo por sua modernidade, principalmente, porque trouxe avanços de 
fundamental importância na legislação voltada para crianças e adolescentes, refletindo as preocupações 
do debate internacional sobre o universo infantojuvenil.

23  Lei 8.742/93, pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.
24  Primeiro ano do governo de Luís Inácio Lula da Silva.
25  Em 2003 chegou ao status de ministério.
26  Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 Art. 228 - São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.



DIáLOGO JuRÍDICO

55a PolítiCa da menoridade no Brasil – do Poder Pastoral ao BioPoder

Com o ECA, saímos da fundamentação da doutrina de “situação irregular”27 e criamos a doutrina 
da proteção integral, constituindo-se na única legislação no contexto latino-americano de acordo com 
os princípios da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança. O ECA é introduzido com 
as seguintes Disposições Preliminares28:

Art. 1° – Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Art. 2° – Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único - Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto 
às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 3° – A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.
Art. 4° – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Art. 5° – Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
Art. 6° – Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, 
as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 
peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. (Grifou-se)

Refletindo acerca das mudanças, podemos apontar que o ECA é produto e produção das lutas 
e da participação dos movimentos sociais. Essa particularidade em relação ao Código de Menores o 
coloca numa posição democrática, cuja atuação conta com todos os atores que constituem os interesses 
da sociedade, através do exercício da cidadania e da prática da participação popular. A sociedade, através 
de sua dinâmica, apresenta uma outra forma de pensar em relação às crianças e aos adolescentes e, 
desta forma, produziu um nova ordem no campo do jurídico.

Com o ECA, a palavra “menor”, com toda a sua carga de preconceitos e interdições, foi 
substituída por criança e adolescente. Houve uma preocupação em se “corrigir”, embora de forma 
tardia, o preconceito, o tratamento e também toda uma forma estigmatizante que esta palavra conseguiu 
carregar ao longo de todos esses anos.

Como podemos observar, o tratamento dirigido à criança e ao adolescente os protege de todas 
as formas, assegurando-lhes esta proteção como um direito e implicando a família, a comunidade, a 
sociedade em geral e o Poder Público, exigindo-lhe, o dever da efetivação dos direitos garantidos. A 
lei deverá considerar a criança e o adolescente a partir de sua condição peculiar, de pessoas que se 
encontram em processo de desenvolvimento.

Anteriormente ao ECA, tanto a criança como o adolescente pobres eram tomados e caracterizados 
27  Código de Menores de 1979.
28 Disponível em:<www.soleis.adv.br>. Acesso em: 10 set 2008.
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pela legislação vigente como objetos de direito. Dizendo de outro jeito, eles pertenciam a alguém. A 
partir do ECA, todas as crianças e adolescentes são  considerados sujeitos de direito,  possuem direitos 
fundamentais como saúde, educação e outros, e ainda podem exigir que estes direitos sejam efetivados 
com absoluta prioridade, como trata o seu Art. 4°. O caráter universal dos direitos conferidos a todas às 
crianças e adolescentes não remete a nenhuma discriminação de classe social, cor, raça, religião etc. O 
ECA é um instrumento de exigibilidade que  responsabiliza toda sociedade pela criação das condições 
necessárias ao cumprimento dos direitos conquistados por crianças e adolescentes. 

Lembramos que o antigo Código elegia como objeto de sua atuação os menores em “situação 
irregular” e, através do seu controle repressivo, transferia para o Estado a tutela dos considerados 
“estranhos”, dos “menores inadaptados”, dos “anormais”, considerados assim, a partir de uma suposta, 
“situação de regularidade”, quando comparados em relação a uma outra classe social, que ditava as 
regras das relações de poder-saber.

A denominação de sujeito de direito às crianças e aos adolescentes provocou modificação na 
forma como essa população passou a ser vista pela sociedade. O fato da criança e do adolescente 
poderem transitar com liberdade, sem de alguma forma serem vistos de maneira “preconceituosa”29, 
sem o risco de serem enquadrados como “irregulares” e, por este motivo, não poderem ser recolhidos, 
levados pela autoridade policial e internados nas instituições fechadas, aponta para um sinal de mudança 
na vida deles. O artigo 15 contempla esse direito.

O capítulo II do ECA trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade: “Art. 15 – A criança 
e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo 
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 
nas leis”. (Grifou-se)

O texto do Estatuto explica em que consiste o respeito no Art. 17: “O direito ao respeito consiste 
na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais”.

A dignidade é posta como um dever de todos em relação à criança e ao adolescente: “Art. 18 
– É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Com relação à privação de liberdade, temos no Livro II, na Parte Especial, no capítulo IV das 
medidas socioeducativas, seção VIII da internação:

Art. 121 – A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios 
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, ouvido o Ministério Público.
Art. 122 – A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I. tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

29  Estarem sempre assujeitados ao fato de incomodar às pessoas, ou por causa da aparência, vestimentadas, confundidos 
com possíveis assaltantes etc. 
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II. por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III. por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 1° – O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior 
a três meses.
§ 2° – Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
Art. 123– A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em 
local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios 
de idade, compleição física e gravidade da infração. (Grifou-se)

 A internação, tônica recorrente como instrumento de controle repressivo e punitivo utilizada 
pelos Códigos de Menores de 1927 e 1979, ganha outro sentido para o ECA. Deve ser evitada, a 
recomendação da internação é indicada em casos extremos, de forma cuidadosa e criteriosa, só passar 
a adotá-la após audiência com o promotor e o defensor público. 

A mudança do nome “menor” por “criança e adolescente”, negando o conceito de incapacidade 
na infância, aponta para uma mudança de paradigma. No aspecto jurídico, “ser de menor” significa não 
ter dezoito anos e, portanto, não ter  direitos. Ao tratar crianças e adolescentes como pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento, o ECA imprime-lhes o aspecto positivo de singularidade do tempo 
em que cada um se encontra no seu processo de desenvolvimento, como sujeitos de construção de 
suas vidas num determinado contexto sócio-histórico. 

Observamos que a infância e a adolescência não são consideradas como etapas “naturais” da 
vida, a partir de uma essência biológica universal. O olhar sobre a infância e a adolescência se encontra 
baseado nos traços peculiares que cada idade produz e transforma, de forma conjunta com a ação destes 
sujeitos, na vida de cada um, de forma singular e única. Diante deste outro referencial de tratamento 
com relação à criança e ao adolescente, o ECA propõe um reordenamento institucional e implica todos 
no campo de responsabilidade para com esses sujeitos: a família, o Estado e a sociedade30. 

Todos temos deveres de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes a partir do novo 
estatuto. Perseguindo este objetivo, o ECA cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Tutelar introduzindo a participação da sociedade na formulação e controle 
das políticas sociais relativas aos direitos da criança e do adolescente. No Art. 86 que trata da Política 
de Atendimento, Capítulo Disposições Gerais: “A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Do Conselho Tutelar, Capítulo I, Disposições Gerais: “Art. 131 – O Conselho Tutelar é órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”.

30 Art. 4° - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
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Para o ECA, a legislação com relação aos abrigos31 é referida no capítulo II que trata das 
Entidades de Atendimento, seção I, das Disposições Gerais:

Art. 90 – As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades, assim como pelo planejamento e execução de programa de proteção e 
socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
I.  orientação e apoio sociofamiliar;
II.  apoio socioeducativo em meio aberto;
III.  colocação familiar;
IV.  abrigo;
V.  liberdade assistida;
VI.  semiliberdade;
VII.  internação. (Grifou-se)

Passetti (1999) aponta como um fracasso do ECA o fato de ainda permanecer em sua legislação 
a medida da internação, pelo seu caráter disciplinador, repressivo e domesticador de adolescentes, 
utilizado como forma de controle social.

O ECA foi e tem sido uma grande conquista na vida de crianças e adolescentes principalmente 
das camadas pobres da sociedade. No entanto, ainda não foi implementado na sua integridade. Algumas 
políticas públicas já foram modificadas, reformuladas, mas ainda deixam a desejar com relação à 
legislação. Há ainda muito que se caminhar, buscar formas de introdução do ECA na nossa realidade 
cotidiana. Apontamos como um dos maiores desafios o que remete à mudança na forma de pensar, 
assimilar e atuar da própria sociedade a partir do que preconiza o ECA.

Segundo Passetti (1999), apesar do avanço em termos da legislação para a criança e o adolescente 
através do ECA, e o que se pode melhorar em termos de minimizar ou suprimir as penalizações, ainda 
há muito o que se realizar em relação à mentalidade jurídica no Brasil, por esta permanecer penalizadora 
e cada vez mais contrária ao ECA, o que se constitui num desafio para o início do século XXI.

O modelo normalizador das relações de poder-saber atravessou e atravessa outras formas 
de poder-saber que, de uma maneira ou de outra, têm uma função de assujeitamento no campo de 
batalha do jogo político-econômico. A produção do abandonado, órfão, desvalido, criminoso, vadio, 
delinquente, menor e do cidadão, do sujeito de direitos, é fruto da relação de poder-saber que aponta 
para construção dessas variadas subjetividades que constituem, não de forma natural, a história da 
criança e do adolescente em nosso país.

A dinâmica da realidade produz outras formas de enfrentarmos os conflitos produzidos no 
jogo das relações sociais.  Mudamos a legislação, mas a lei, por si só, não sustenta a mudança que a 
realidade produziu. Assim, encontramos no nosso cotidiano diversas formas de violação dos direitos 
assegurados pelo ECA e, sobretudo, pela Constituição.

 Para que isso seja minimizado, há a necessidade de um Estado mais presente, prevenindo, 
zelando, vigiando e penalizando quem, de uma forma ou de outra, ferir os direitos assegurados às 

31 Os abrigos constituem parte do interesse da nossa investigação, pois os adolescentes da pesquisa se encontram em 
situação de abrigo.
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crianças e adolescentes. Ainda há muito o que se conquistar para se evitar todos os tipos de violência32 
e abusos contra esta camada da população, que já foi ao longo da história “castigada”,  “punida” e  
“refém” da desigualdade e do preconceito, das relações perversas de poder-saber que imperavam e 
ainda imperam na nossa sociedade. 

Passetti (1999), ao refletir acerca da questão da criança e do adolescente no Brasil, elaborou a 
seguinte indagação, que consideramos pertinente e atual, principalmente, levando-se em consideração 
a implementação ainda vagarosa e polêmica de uma série de questões da política de atendimento às 
crianças e adolescentes propostas pelo ECA:

O Estado brasileiro desde a greve geral promovida pelos anarquistas em 1917, transformou 
as crianças e jovens em problema social. Procurou governamentalizar gradativamente a 
vida até que, com a Constituição de 1988 e, em particular, o ECA, em 1990, defronta-se 
com um novo problema: conseguirá desvencilhar-se da continuidade do atendimento 
totalitário num regime político que se declara democrático? (PASSETTI, 1999, p.365)

32 Tais como: analfabetismo, familiar, diferenças socioecomômicas, sexual, descaso, desrespeito à dignidade etc.
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nOTaS SOBrE O PEnSamEnTO anTrOPOLÓgICO JurídICO dE 
rudOLF VOn JHErIng

Henrique Garbellini Carnio1

Resumo: O artigo pretende investigar as importantes pistas deixadas por Rudolf Von Jhering em 
seu estudo antropológico do direito, realizado, mais especificamente, na obra O espírito do direito 
romano. Esta investigação se volta a um escrupuloso estudo das fontes e permite uma (re)leitura do 
estatuto da proscrição no direito germânico arcaico, propositadamente almejada em nosso estudo. 
A partir desta abordagem se insere o escopo do presente artigo ao procurar projetar novas reflexões 
sobre a importância hodierna cardeal do direito em seu relacionamento com a violência, a fundação 
e justificação do poder de comando, o contrato social e a teoria agambeniana do estado de exceção.
Palavras-chave: Rudolf Von Jhering, Antropologia Jurídica, Direito Germânico Arcaico, Violência, 
Poder, Estado de Exceção. 

Abstract: This article intends to investigate the important clues left by Rudolf Von Jhering in his 
anthropologic study of law, accomplished, more specifically, in the work The spirit of Roman law. This 
research turns to a scrupulous study of the sources and allows a (re)reading of the statute outlawing 
the archaic Germanic law, deliberately desired in our study. From this approach falls within the scope 
of this article when looking for new reflections about the importance of today’s cardinal law in its 
relationship to violence, the foundation and justification of the command authority, the social contract 
and the agambeniana theory of the state of exception. 
Keywords: Rudolf Von Jhering, Legal Antropology, Archaic Germanic Law, Violence, Power, State 
of Exception.

1. InTrOduÇÃO 

1.1 o quadro geral teórico da obra O espírito do direito romano

Inicialmente, para melhor se situar a proposta deste artigo, relevante se faz traçar alguns 
apontamentos sobre o quadro geral da obra jheringuiana, mote central da reflexão aqui proposta2.

Sua obra se inicia com a Dissertatio de hereditate possidente, em 1842, quando Jhering contava 
com apenas vinte e dois anos.

Sua notoriedade, entretanto, se aflora dez anos depois a partir da publicação do tratado – obra 
que aqui nos dedicaremos –, em vários volumes denominado Der Geist des römischen Rechts auf den 
Stufen seiner Entwicklung (O espírito do direito romano nos vários estágios de sua evolução)3. 

No primeiro volume da obra, Jhering apresenta sua pretensão de realizar estudos nos quais se 
pudesse encontrar um caráter de cientificidade, tal qual se vislumbrava nos trabalhos feitos primeiramente 
por G. Hugo e F. K. von Savigny, em consonância com a época de prestígio do pensamento técnico-
científico que então se iniciava.

1 Doutorando e Mestre em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Com 
apreço, dedico este artigo ao estimado prof. Cláudio de Cicco, em homenagem às profícuas aulas de Teoria Geral 
do Direito ministradas no programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 
no primeiro semestre de 2007, oportunidade em que tive o privilégio de ser seu aluno.

2 Para tanto, me baseio em nossos apontamentos apresentados na 2 edição da obra Teoria de ciência jurídica, no 
segundo capítulo intitulado A contribuição de Jhering para a metodologia jurídica. Cf. GUERRA FILHO, Willis 
Santiago e CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria da ciência jurídica. 2 ed. Saraiva: São Paulo, 2009, p. 61-78. 

3 Neste artigo, minhas referências são feitas de acordo com a tradução da obra para o português lançada em 4 volumes 
pela editora Alba. Cf. JHERING, Rudolf von. O espírito do direito romano: nas diversas fases de seu desenvolvimento. 
Trad.: Rafael Benaion, Rio de Janeiro, editora Alba, 1943. 
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 No título II do primeiro volume da obra, o autor apresenta o “Método da Exposição Histórica 
do Direito”, com o qual pretende apresentar suas investigações, partindo de uma concepção do Direito 
anunciada já no primeiro parágrafo do texto. Literalmente, “o direito, segundo a ideia que dele se tem 
atualmente é um organismo objetivo da liberdade humana” 4.

Acompanhando estes estudos de Jhering, bem nota Willis Santiago Guerra Filho que nesta 
perspectiva o direito era dotado de “qualidades de um produto da natureza”, a partir do que se pode 
afirmar que Jhering não estava se referindo ao “organismo” como categoria geral, mais que biológica, 
uma totalidade significativa, ao modo de filósofos como Schelling e Hegel e dos juristas da Escola 
Histórica. 

Jhering - de maneira diferente ao paradigma das chamadas Gestwissenschaften, as “ciências 
do espírito ou culturais”, como a história, a filologia e a teologia, das quais se aproveita os cânones 
da hermenêutica e tem como seu precursor Savigny – vai buscar uma aproximação com as 
Naturwissenschaften, as “ciências da natureza”, de forma mais evidente em sua primeira fase, mas 
que também pode ser encontrada, de forma mais madura, em sua segunda fase.

Consequente com a ideia do Direito como organismo natural nota-se no segundo volume da 
obra, mais especificamente entre os §§ 44 e 46, que o paradigma de Jhering era fornecido pela história 
natural: a taxionomia da botânica, bem como a “fisiologia do organismo jurídico” e a análise dos 
elementos que compõem os “corpos jurídicos”, razão pela qual o seu método recebe a denominação 
de “histórico-natural”.

Encontra-se nesta perspectiva a tentativa de Jhering superar o que ele mesmo chama de 
“jurisprudência inferior” 5, que se ocupava apenas com a interpretação e a sistematização do material 
jurídico positivamente dado, tal qual inicialmente fora proposto por Savigny, “sem criar nada de novo”, 
e então que fosse ela desenvolvida para tornar-se uma “jurisprudência superior”, dotada efetivamente 
de “um caráter científico próprio, que a distingue das outras ciências”, sendo essa “uma concepção 
particular do direito”, que denomina como história natural.

 Com apoio nas ciências naturais Jhering procura assentar na indução as instituições e noções 
jurídicas que extrai da matéria jurídica amorfa, formada por disposições e princípios normativos 
desconexos, a ponto de se ter, nas primeiras, verdadeiros “corpos jurídicos” dotados de existência e 
vida individual. 

Nesta linha se verifica que seu pensamento nesse período inicial já traz as diretrizes de algo do 
que virá à tona em sua fase tardia, tais como a ousadia de criar, de produzir um pensamento formador 
ou “con-formador” do Direito, de modo que este possa atender sua missão, eminentemente prática, 
de fornecer soluções para problemas da convivência social. 

Tal constatação, em contraste com o que não está presente nessa primeira fase, é que dará 
o sentido daquela posterior, e que mostra o senso crítico do autor: “é o desencantamento com a 
possibilidade de se dar conta desses problemas com a ciência jurídica, assim como ela vinha sendo 
praticada, o que seria reflexo já de uma perda de “fé” na própria ciência, e nos progressos que traria, 
à luz da situação social na época”6.
4 Ibidem.
5 Salienta-se que a palavra “jurisprudência” aqui empregada deve ser sempre entendida no sentido de “ciência do 

direito” ou “dogmática jurídica”, tal como designa a palavra alemã Jurisprudenz. 
6 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago e CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria de ciência jurídica. 2 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 64 e 65.
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Entre os anos 1861 e 1866, Jhering publica, anonimamente, as Vertrauliche Briefe eines 
Unbekannten an die Herausgeber der Preußischen Gerichtszeitung (cartas confidenciais de um 
desconhecido aos editores do jornal do Tribunal Prussiano), reunidas posteriormente na obra Scherz 
und Ernst in der Jurisprudenz (O jocoso e a seriedade na jurisprudência), de 1884, juntamente com 
outros trabalhos, como Imjuristischen Begriffshimmel (No paraíso dos conceitos jurídicos), nas quais 
critica veementemente os adeptos de uma metodologia conceitual na jurisprudência, seja na forma 
proposta por Puchta, seja naquela aventada por ele próprio. 

Nesta perspectiva é que ocorre a denominada “virada” de Jhering para uma “jurisprudência 
pragmática”, sendo justamente de acordo com essa nova orientação metodológica que será escrito o 
quarto e último volume publicado do Espírito do direito romano, de 1864, bem como o panfleto Der 
Kampf ums Recht (A luta pelo direito), de 1872, imbuído da ideia evolucionista de Darwin, da “luta 
pela vida” (struggle for life), vencida por quem tivesse mais força, e a obra de maior significação desse 
período, ou, talvez, dentre todas as outras: Der Zweck im Recht (A finalidade no direito), cujo primeiro 
volume aparece em 1877 e o segundo em 1884, além de Der Besitzwille (A vontade de posse), de 1889. 

A importância destas considerações inicias se revelam de modo emblemático neste ponto, pois 
no quarto volume do Espírito do direito romano, no parágrafo § 66, nota-se que Jhering abandona 
o procedimento analítico, até então utilizado na “descoberta de um sistema de regras, todas elas 
derivadas de um princípio superior e intimamente ligadas entre si”, em prol do desenvolvimento de 
uma “economia jurídica”, onde mais do que construir uma teoria, importa resolver problemas, casos 
concretos, apresentados na vida moderna, ainda que com o Direito e a técnica dos romanos, mas tendo 
em mente as instituições da época contemporânea e suas finalidades. 

Nesta obra Jhering dá andamento às suas investigações históricas, genealógicas, resgatadas 
no âmbito da formação e desenvolvimento do direito romano, e acaba por deixar uma insubstituível 
e única aproximação crítica do direito e no modo de sua concepção sob uma perspectiva histórica. 

No final do quarto volume, uma segunda parte se inicia com um título dedicado à “teoria geral 
dos direitos”. Nesta é apresentada a célebre definição de Jhering para o direito subjetivo, como sendo 
“interesse juridicamente protegido”.

Neste tópico se encerra a obra, restando como que propriamente inacabada, pois como se observa, 
as forças intelectuais e o gênio de seu autor se voltaram para a elaboração de projetos diversos, dentro 
de um novo espírito, sendo a já mencionada obra Der Zweck in Recht, (A finalidade no direito) 7 o 
trabalho mais representativo dessa nova fase.
7 Sobre o exposto do pensameno de Jhering, por esmero, com relação à obra A finalidade do direito, cabe bem 

observar o entendimento de Arthur Kaufmann que demonstra como Jhering, na referida obra, se afastou da sua 
jurisprudência construtiva que defendera inicialmente, tendo em vista que o lema da obra é: o fim é criador de 
todo direito, caracterizando explicitamente a projeção de seu pensamento, “Jhering opôs-se, decidido, ao culto do 
lógico, pois a ciência jurídica não seria matemática. Determinante seria a consideração dos fins e esta levantaria a 
questão do sujeito que os produz (Zwecksubjekt), porque os fins não produziriam por si sós, o direito. Jhering via 
como verdadeiro legislador a sociedade, que ele entendia como acção conjunta dirigida a fins comuns, na qual cada 
um, na medida em que age para outros, age, também, para si, e enquanto age para si, age também para outros”. 
No entanto, em estranha contradição com isto, Jhering ateve-se à concepção legal-positivista do monopólio estatal 
do estabelecimento do direito: “o direito é a suma coactivas vigente num Estado...; o Estado (é) a única fonte do 
direito”. Ainda assim, o direito é referido a um fim social, do qual recebe seu conteúdo; todas as normas jurídicas 
têm “como fim o assegurar das condições de vida da sociedade”. Jhering já não argumentava nem em termos lógicos, 
nem psicológicos, mas sim em termos sociológicos-utilitaristas (aqui já se toca claramente , no problema da relação 
entre racionalidade dos fins e racionalidade dos valores, problema esse que, mais tarde, preocupou sobretudo, Max 
Weber). “Mas de onde vem a valoração dos fins”. KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do direito e à teoria 
do direito Contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 172. 
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2. a aBOrdagEm anTrOPOLÓgICa SOBrE a OrIgEm dO dIrEITO rOmanO 

No primeiro volume da obra O espírito do direito romano, no denominado Livro Primeiro, 
cujo título é Origens do direito romano (§§ 7 e 8), além de em outros tópicos do conjunto da obra, 
como nos §§ 11, 12, 17, 24, 25 Jhering produz um estudo antropológico do direito de modo singular, 
extremamente profícuo para o ambiente das reflexões e perplexidades que se pretende instaurar com 
este artigo.

 A proposta de Jhering que se pretende aproveitar é bem clara:

A condição primitiva dos povos, os primeiros rudimentos da formação do direito e do 
Estado, oferecem grande interesse para a história da civilização [...] Tôda a atividade 
do povo romano se encaminhou , durante séculos inteiros, para os interesses práticos 
do presente. Teve, para dizer a verdade, profundo respeito pela tradição; o que 
existia, conservava força e vigor, até a mais avançada idade, mas quando desaparecia 
completamente, não tardava em cair no esquecimento, ocupando-se pouco dos 
acontecimentos históricos, da origem e do desenvolvimento das instituições existentes 
[...] houve um tempo em que existia este aspecto primitivo de direito e pouco importa 
que o povo romano dos tempos históricos não o tenha reconhecido. Não se pode com 
exatidão, demonstrar, nem onde nem quando, nem por quanto tempo este estado de 
cousas existiu; mas basta saber que a partir dele, se derivou o Direito romano. Neste 
primeiro livro:
1.º, Subteremos, desde logo, à crítica, a origem do Direito romano, segundo a lenda, ou 
a cosmogonia do Direito romano (§ 8);
2. º, Trataremos, em seguida, de fixar o aspecto do direito, nos tempos primitivos, isto 
é, os pontos de partida e os elementos originários do Direito romano (§ 9-23);
3. º E, finalmente, examinaremos como o espírito romano tratou esses primeiros pontos 
de partida que descobriremos (§ 24-25).8 

O ponto mais importante de nossa investigação é acompanhar a abordagem empreendida por 
Jhering nos §§ 9-23, de modo a se verificar como avançados se apresentavam seus estudos na época 
e como, de modo singular, neste autor é que nasce a perspicácia de se voltar de modo unívoco aos 
conteúdos primitivos para se compreender o direito romano como base de entendimento daquilo que 
é a formação básica de todo o direito ocidental.

Além disso, notar-se-á que suas perquirições são extremamente críticas e se projetam de modo 
revolucionário ao conjunto de alguns pensamentos modernos do direito, determinados, por exemplo, 
pelas escolas positivistas e utilitaristas.

Reconhece Jhering que é profundo o abismo que separa a nossa concepção jurídica atual dos 
primeiros rudimentos de formação do direito e do Estado.  

De modo surpreendente, o autor nota que a história principia por germens infinitamente débeis, 
pois à formação do Estado precede a existência de um agregado de indivíduos, cuja reunião em famílias 
ou camadas sociais não merece ainda o nome de Estado. Neste sentido é que está a sua importantíssima 
constatação que se insere no ambiente crítico que se alertou anteriormente:

8 JHERING, Rudolf von. O espírito do direito romano: nas diversas fases de seu desenvolvimento. Trad.: Rafael 
Benaion, Rio de Janeiro, editora Alba, 1943, p. 73-76.
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Nenhum direito existe que não tenha procedido do esforço individual e cujas origens 
não se percam nas profundezas da força física. Para muitos povos, esse período de 
formação violenta do direito, desapareceu completamente da memória nacional. A 
tradição emudece relativamente aos antepassados que fundaram o mundo do direito 
com a rudeza de seus braços, para não falar mais que dos deuses, ou dos servidores dos 
deuses que deram aos homens o direito como presente, ou lho impuzeram como regra. 
O suor e o sangue dos homens, que cimentam a origem do direito, ficam ocultos pelo 
nimbo divino que a este circunda [...] Assim não acontece com o Direito romano, no 
qual o tempo não pôde fazer desaparecer o vestígio de suor e sangue com a fadiga dos 
homens que maculou. Para sua história, o princípio da força individual, como fonte do 
direito, é uma das verdades primordiais [...] O primeiro germen do sentimento jurídico 
é o sentimento da própria razão, fundado sobre a manutenção das próprias forças e que 
tendia a conservar seus resultados9.

Nesta linha Jhering está caminhando nas proximidades críticas da teoria do contrato social 
no sentido de não se alinhar completamente às bases consagradas até então, pois vai reconhecer na 
instituição do direito no povo romano a violência, a força física, e que “a força material, poder, é, pois, 
a origem do direito”10. 

Segundo as nossas ideias atuais, o contrato parece um modo tão natural de fundar as 
relações jurídicas que não titubeamos em atribuir aos romanos, nossa maneira de ver; mas 
enganamo-nos redondamente, como o demonstraremos mais circunstanciadamente, ao 
expor o segundo sistema. Bastará indicar aqui que no direito mais antigo, a transferência 
da propriedade por contrato, não tinha força nem valor em si mesma, senão unicamente, 
porque se acomodava à ideia do direito de presa11.

Tudo isso se convalesce na percepção anotada por Jhering de que tal gérmen do direito 
pode ser verificado de dois modos. Em sua primeira origem, este sentimento implica, na verdade, o 
reconhecimento do direito de outrem; mas na prática tal respeito não se desenvolve senão insensivelmente 
e com trabalho. Em sua primeira origem Jhering nota que este respeito cinge-se ao círculo estreito dos 
associados; todo homem que se acha fora da associação carece de direito e contra ele pode desenvolver 
com ímpeto a violência, e então a força preponderante funda o direito.

Nesse sentido a violência é permitida até contra os associados, quando lesam a pessoa ou a posse 
de um coassociado, de modo que a força privada faz recuperar o que se perdeu, e se a reinvindicação 
torna-se impossível, acalma, ao menos a sede de vingança.

O que reconhece Jhering é que o mundo pertence à força individual, porque cada qual leva 
em si mesmo o fundamento de seu direito e deve defendê-lo: tal síntese das ideias da Roma antiga 
sobre a vida privada, como vamos deduzir dos vestígios que nos conservam o próprio direito, mitos 
e a etimologia.

Jhering continua sua exposição tangendo seus argumentos pelos mesmos caminhos que outros 
etnólogos e teóricos do direito já haviam proposto. Esse retorno ao estudo das comunidades primitivas 
leva realmente ao sentido da gênese do direito.

9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 91.
11 Ibidem, p. 93.
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Desse modo, sua investigação abarca a justiça privada, o nascimento da ideia de pena, os 
conceitos de vigança, culpa, sacrifício, castigo, crédito e débito entrelaçados neste ambiente. 

O cerne da investigação aqui empreendida não pretende aprofundar estas interessantíssimas 
categorias apresentadas com originalidade por Jhering, mas sim, se fixar no sentido de sua observação 
sobre a “origem” do direito com relação à violência e à associação comunitária, pontuadas anteriormente.

2.1 a investigação “histórica” do direito germânico arcaico

Com estas considerações pontuais, projeta-se a partir do ambiente reflexivo aí formado, o 
cerne da proposta deste artigo, qual seja, entender que a investigação de Jhering evidencia de maneira 
singular os problemas centrais da filosofia política e do direito.

Desse modo, importa verificar, de modo pontual, o estudo da proscrição do direito romano, 
aproveitando a (re)leitura feita por Giorgio Agamben e entre nós por Oswaldo Giacóia Jr.

A proscrição é vinculada por von Jhering à sacratio no antigo direito romano, de modo a associar 
o sacer romano e o friedlos germânico, ambos condenados a viver  em estado de proscrição religiosa 
e civil, completamente excluídos da comunidade humana e sujeitos à vingança divina12.

O banido era um inimigo da paz, um ser nocivo e completamente “excluído, por consequência 
da comunidade humana, era privado de todos os seus bens em proveito dos deuses, podendo até ser 
morto pelo primeiro que assim o quisesse”13. Matar o sacer sequer era considerado homicídio.

“O perfeito caráter da pena sacer indica que esse não nasceu no solo de uma ordem 
jurídica regulada, mas remonta ao período da vida pré-social, como um fragmento da 
vida primitiva dos povos indogermânicos. Não indagaremos se a palavra grega enchges1 
tem alguma analogia com esse estado; mas a antiguidade germânica escandinava mostra, 
sem dúvida alguma, que o banido, ou forasteiro, é irmão do homo sacer (warges, varg, 
lobo; e no sentido religioso, lobo santo, vargr i veum). Esta semelhança histórica, que 
até aqui não foi feita por ninguém, que saibamos, é de um valor inestimável para a 
compreensão exata do sacer romano. É opinião generalizada que ninguém se convertia 
em sacer por consequência imediata do delito, e sim por uma condenação, ou pelo 
menos, que se comprovasse o fato … Isso prova, com efeito, que o que se considerava 
como impossível para a antiguidade romana, isto é, o homicídio do proscrito sem razão 
e sem direito, foi de indiscutível realidade na antiguidade germânica.”14 

Como bem nota Oswaldo Giacóia Jr. o Bann (bando) resulta, pois de uma transposição da 
matriz jurídico-obrigacional do débito e do crédito, desenvolvendo o sentimento primitivo de justiça 
como equivalência.

A respeito da instituição do bando no primitivo direito germânico15, demonstra-se uma 
transposição posterior da matriz de direito obrigacional de débito e crédito para o plano das comunidades 
e nas relações entre seus indivíduos.
12  GIACÓIA JR, Oswaldo. Notas sobre direito, violência e sacrifício in Estado, soberania, mundialização. Vol. 5, n. 

2, outubro de 2008, Curitiba, São Carlos: Dois pontos, p. 37.

13  JHERING, op. cit, p. 203.

14  Ibidem, p. 203.
15 Oswaldo Giacóia Junior reconhece nessa análise nietzscheana a influência dos escritos de Rudolf von Jhering. 

GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche e a genealogia do direito. Crítica da Modernidade: diálogos com o direito. 
Ricardo Marcelo Fonseca (org.). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 34.
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O banimento nessas comunidades corresponde a um desligamento, uma privação total, uma 
expulsão da comunidade. A perda da paz e o descumprimento da lei expõe o condenado à mercê da 
violência e do arbítrio de indivíduos ou de grupos.

O indivíduo banido da comunidade passa a ser odiado como um inimigo, tal castigo é uma 
reprodução do castigo dado ao inimigo. Esse fato denota a mentalidade primitiva no reconhecimento 
de suas leis e dos vínculos jurídicos que regem sua comunidade e ressalta ainda mais a importância 
do reconhecimento dos sentimentos de responsabilidade e obrigação.

O significado da palavra remete a bandido, mas também a banido – excluído – do mesmo 
modo que, em alemão, os termos Bande e Bann designam tanto a expulsão da comunidade 
quanto a insígnia de governo do soberano.Tal como se encontra explicitamente 
mencionado na obra de Rudolph von Jhering O Espírito do Direito Romano, o termo 
Bann guarda relação com a sacratio romana arcaica, designando o fora da lei, proscrito 
e banido da proteção do ordenamento primitivo, que, enquanto tal, poderia ser morto 
independentemente de um juízo e fora do direito. A figura do banido era, na antiguidade 
germânica, o Friedlos, o ‘sem paz’, teria seu fundamento na paz (Fried) assegurada na 
comunidade, da qual a proscrição o excluía. Tratava-se, pois, de um caso de exclusão 
includente, ao qual o ordenamento jurídico se aplica integralmente, por meio de sua 
própria suspensão – a instituição do bando mantém o proscrito capturado fora do 
ordenamento, na medida em que a aplicação (incidência) da decisão soberana consiste 
precisamente na exclusão e suspensão da lei e da paz, fazendo coincidir, num mesmo 
ato, suspensão (exclusão) e aplicação (inclusão)16.

Esta é a pista inestimável deixada por Jhering que na esteira do pensamento do pensador italiano 
Giorgio Agamben17, renasce de maneira emblemática, fornecendo subsídio para a compreensão do 
vínculo ancestral entre violênca, sacrifício e direito e que abre, como bem observa Oswaldo Giacóia 
Jr., um campo fecundo de indagação na proposta agambeniana sobre o mito fundador da soberania, que 
refaz inteiramente a interpretação hegemônica, na filosofia política e do direito, do clássico mitologema 
hobbesiano do contrato originário.

Com estes apontamentos, o sentido conclusivo exsurge no sentido de que não se pode renegar 
o pensamento jheringuiano tão somente ao estudo de seus pressupostos ontológicos ou ao mero 
entendimento de suas posições essencialistas presentes em suas fontes científicas ocasionais ou mesmo 
de seu finalismo jurídico.

Ao contrário, pretendeu-se com o artigo demonstrar com segurança como os estudos da “origem” 
do direito romano feitos por Rudolf von Jhering contribuem, sobremaneira, com o (re)pensamento das 
instituições jurídicas, inserindo o clássico de sua obra na atualidade hodierna, vivificando a própria 
pretensão de Jhering ao procurar entender o Direito de sua época no resgate de um estudo original 
sobre o direito romano. Ademais, além de suas investigações retornarem com essencial atualidade, 
elas também apresentam uma das chaves mestras para a compreensão, nos moldes agambenianos, 
da resposta política a ser dada para compreensão e concretização do Estado Democrático de Direito. 

16 GIACÓIA JR, Oswaldo. Notas sobre direito, violência e sacrifício in Estado, soberania, mundialização. Vol. 5, n. 
2, outubro de 2008, Curitiba, São Carlos: Dois pontos, p. 38.

17 Sobre o pensamento de Giorgio Agamben, não exposto, por esmero, na temática deste artigo, Cf. Profanações, 
trad.: Selvino José Assman. São Paulo: Boitempo, 2007 e Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Tradução de 
Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.   
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MarCelo PaPaléo de souza1

Resumo: A análise da matéria relacionada aos trabalhadores tratando da sucessão da responsabilidade 
do devedor, em recuperação ou falido, merece uma abordagem atualizada diante das repercussões 
observáveis na prática. A hermenêutica necessária não é de fácil solução e remete o intérprete 
à necessária integração com regramentos distintos, apontando para os objetivos pretendidos na 
Constituição Federal na implementação dos Direitos Fundamentais.  

Palavras-Chave: Direito do Trabalho - Sucessão Trabalhista – Recuperação Juducial.

Abstract: The analysis of matter related to workers dealing with the succession of the debtor's 
liability, in recovery or bankruptcy, deserves to be updated before the effects observed in practice. The 
hermeneutics necessary is not an easy solution and propels the interpreter to the necessary integration 
of systems pointing to the different goals pursued by the Federal Constitution in the implementation 
of Fundamental Rights.

Keywords: Labor Law - Labor Debtor’s Sucession - Judicial Recovery .

1. InTrOduÇÃO

O regime jurídico de insolvência, representado pela Lei n. 11.101/05 (Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência - LRF), suscita muitas dúvidas que não são de simples solução. Tal legislação é 
complexa, envolve a interação de várias áreas do Direito, senão todas, implicando procedimentos e 
instrumentos para encaminhamento das soluções. 

A questão da análise das consequências da Lei n. 11.101/05, em relação ao trabalhador, é de 
suma importância, pois conduz ao aplicador do Direito a tentativa da compatibilização dos institutos 
diversos, do Direito do Trabalho, com eminente preocupação com os trabalhadores, e do Direito 
Comercial, preponderantemente preocupado com os credores e, na nova legislação, com a manutenção 
da empresa economicamente viável.

O ponto mais questionado da legislação concursal, em relação aos trabalhadores, envolve a 
situação da sucessão da responsabilidade do devedor, em face das disposições contidas na CLT. Essa 
situação mereceu análise por vários doutrinadores, sendo apresentados vários fundamentos contrários e 
favoráveis. A matéria foi analisada por nós em várias oportunidades2, sendo que merece uma abordagem 
atualizada diante das repercussões que estamos observando na prática. 

1 Juiz do Trabalho na 4ª Região, Mestre em Direito pela PUC/RS, Especialista em Economia e Trabalho 
pela UNICAMP, Doutorando em Direito pela PUC/SP e Professor em curso de pós-graduação.  
Contato do autor – mpslivros@hotmail.com.

2 Para aprofundar ver SOUZA, Marcelo Papaléo. A nova lei de recuperação e falência e as suas consequências no 
Direito e no Processo do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2009.  
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A pretensão que temos é de conduzir os leitores à reflexão necessária da matéria, sem o 
exaurimento das dúvidas e discussões, pois a diversidade conduz sempre a situações novas e à evolução 
do próprio estudo. 

2. PrInCíPIO da COnTInuIdadE da EmPrESa

Estabelece os artigos 47 da LRF que: “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.  No artigo 75, da 
mesma Lei, está referido: “a falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa 
a preservar e otimizar a utilização dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da 
empresa”. 

Observamos, nesses dispositivos legais, a pretensão do legislador da manutenção da atividade, 
mesmo no caso da falência. Na LRF, em vários artigos, há previsão da manutenção da atividade ou a 
continuidade da empresa.  

Temos de fazer a primeira ressalva de que não há como confundir manutenção da empresa com 
manutenção da pessoa jurídica ou da pessoa física que é o empresário. Para tanto, há de se fazer uma 
breve explanação.

O Direito Comercial, no Brasil, tratava dos atos do comércio, conforme preceituado no Código 
Comercial de 1850, disciplinando que comerciante era quem praticava a mercancia (art. 4o), definidos 
no Regulamento n. 737, de 1851, como prática profissional do comércio (relacionada no art. 19 do 
mesmo Regulamento). As regras adotadas pela legislação nacional estavam baseadas no Código de 
Direito Comercial francês, de 1807 (conhecido como Código Napoleônico), que influenciou várias 
legislações comerciais dos outros países, tais como a Espanha (1829) e Portugal (1833). Asseveram 
Marcelo Bertoldi e Maria Ribeiro3 que o código francês, fundamentado nos ideais da Revolução 
Francesa, não admitia a existência de privilégios de classes, caracterizando de forma objetiva toda a 
matéria, deixando de lado a ideia de que a legislação comercial se destinava a reger as relações de uma 
classe de pessoas – os comerciantes –, e passando, isto sim, a regular a atividade de qualquer indivíduo 
que viesse a praticar determinados atos, havidos como de comércio, independentemente de quem os 
praticasse. Dessa forma, não interessava a verificação da qualidade da pessoa, mas sim, se os atos por 
ela praticados fossem considerados como atos de comércio. Denominou-se tal situação de teoria dos 
atos de comércio, como forma para delimitar a matéria do Direito Comercial, diferenciando-a dos 
outros ramos do Direito, em especial do Direito Civil.

Refere Fabio Ulhoa Coelho4 que, na Itália, em 1942, surge um novo sistema de regulação das 
atividades econômicas dos particulares, alargando-se o âmbito de incidência do Direito Comercial, 
passando as atividades da prestação de serviços e as ligadas à terra a se submeterem às mesmas 
normas aplicáveis às comerciais, bancárias, securitárias e industriais. Chamou-se o novo sistema de 
3 BERTOLDI, Marcelo M. e RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de Direito Comercial. 3a ed. São Paulo: 

Ed. RT, 2006, p. 26.
4 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa, 20a ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2008, 

p. 8.
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disciplina das atividades privadas de teoria da empresa, deixando o Direito Comercial de cuidar de 
determinadas atividades (as de mercancia), passando a disciplinar uma forma específica de produzir 
ou circular bens ou serviços. 

Quanto ao conceito de empresa, ressalta Rubens Requião 5 que as lições de Asquini tiveram 
muita importância para o tema, pois percebeu esse jurista que as dificuldades com que se deparavam 
os comercialistas decorriam da complexidade do fenômeno empresa, cujo conceito unitário não lhes 
era possível obter. E observou o mesmo que, “apresentando o fenômeno econômico da empresa, 
perante o Direito, aspectos diversos, não deve o intérprete operar com o preconceito de que o 
mesmo caiba, forçosamente, num esquema jurídico unitário”. É um fenômeno poliédrico. Assim, 
segundo Asquini, vislumbra-se a empresa sob quatro diferentes perfis: a) o perfil subjetivo, que vê a 
empresa como o empresário; b) o perfil funcional, que vê a empresa como atividade empreendedora; 
c) o perfil patrimonial ou objetivo, que vê a empresa como estabelecimento; d) o perfil corporativo, 
que vê a empresa como instituição. Complementa Requião6 que “é preciso compreender que a empresa, 
como entidade jurídica, é uma abstração. A muitos tal afirmação parecerá absurda e incompreensível, 
dado aquele condicionamento de que a empresa é uma entidade material e visível. Brunetti, professor 
italiano de alto conceito, chegou à conclusão da abstratividade da empresa, observando que ‘a empresa, 
se do lado político-econômico é uma realidade, do jurídico é un’astrazione, porque, reconhecendo-se 
como organização de trabalho formada das pessoas e dos bens componentes da azienda, a relação 
entre a pessoa e os meios de exercício não pode conduzir senão a uma entidade abstrata, devendo-se 
na verdade ligar à pessoa do titular, isto é, ao empresário’. Vimos que uma constante da doutrina a 
respeito da conceituação da empresa é situá-la como o exercício de uma atividade. É da ação intencional 
(elemento abstrato) do empresário em exercitar a atividade econômica que surge a empresa. Dalmartello 
põe muito claro o tema, ressaltando que a empresa é caracterizada pelo exercício da organização. Se 
todos os seus elementos estiverem organizados, mas não se efetivar o exercício dessa organização, 
não se pode falar em empresa”.

Dessa forma, adotamos o conceito de empresa, sob o enfoque funcional, definindo-a como 
organização econômica destinada à produção ou circulação de bens ou serviços7.  Para Fábio Ulhoa 
Coelho8, conceitua-se empresa como sendo “atividade, cuja marca essencial é a obtenção de lucros 

5 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 17a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 198, vol. I, pp. 52/53.
6 Idem, ibidem, p. 56/57. 
7 Tal conceito é adotado por Amador Paes de Almeida (Manual das Sociedades Comercias – Direito de Empresa. 13ª 

ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003, p. 23). O renomado jurista apresenta conceitos de vários outros autores, tais como: 
Carvalho de Mendonça – “A organização técnico-econômica que se propõe a produzir mediante a combinação dos 
elementos natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca (venda) com a esperança de realizar lucros, 
correndo os riscos por conta do empresário, isto é, daquele que reúne, coordena e dirige esses elementos sob a sua 
responsabilidade”; Fran Martins – “um organismo utilizado para o exercício da atividade mercantil subordinada 
ou dirigida por uma pessoa física ou jurídica, que tem o nome de empresário”.  Referimos, ainda, a conceituação 
apresentada por José Martins Catharino (Compêndio de Direito do Trabalho. 2a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1981, 
vol. I, p. 108): “empresa é uma universalidade integral (de pessoas, bens e relações), equiparada a sujeito de direitos 
e obrigações, e que assume o risco da produção, ou da circulação, de bens e serviços”.  

8 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Ed. Saraiva, 
2005, p. 1 e 2 . É conveniente referir a nota de rodapé da obra citada (p. 10) nos seguintes termos: “Somente se 
emprega de modo tecnicamente adequado o conceito de ‘empresa’ quando tiver o sentido de ‘empreendimento’. Se 
alguém reputa ‘muito arriscada a empresa’, está certa a forma de expressar: o empreendimento em questão enfrenta 
consideráveis riscos de insucesso, na avaliação desta pessoa. Como ela se está referindo à atividade, é adequado falar 
em ‘empresa’. Outro exemplo: no princípio da preservação da empresa, constituído pelo moderno Direito Comercial, 
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com o oferecimento ao mercado de bens ou serviços, gerados estes mediante a organização dos fatores de 
produção (força de trabalho, matéria-prima, capital e tecnologia)”. Aduz o referido autor que, no Direito 
brasileiro, “empresa” deve forçosamente ser definida como atividade, uma vez que há conceitos legais 
próprios para empresário (CC, art. 966) e para o estabelecimento (CC, art. 1.142). 

Assim, deve ficar bem claro que, quando falamos em princípio da conservação da empresa, não 
estamos referindo a conservação da pessoa física ou jurídica, mas sim, da atividade.

3. a SuCESSÃO da rESPOnSaBILIdadE daS OBrIgaÇõES dO dEVEdOr PELO adQuIrEnTE 
dO PaTrImônIO

A matéria relacionada à sucessão da responsabilidade das obrigações do devedor, em face de 
aquisição do patrimônio desse por terceiro9, é um dos pontos mais polêmicos em relação à repercussão 
ao direito dos trabalhadores, pois há nítida contrariedade com o previsto na CLT. 

A regra geral prevista na CLT estabelece que alterações intraempresariais ou interempresariais 
não afetam os direitos do trabalhador (arts. 10 e 448 da CLT). A previsão da LRF é no sentido oposto, 
pois prevê que, no caso da alienação do patrimônio do devedor em recuperação, não existirá a sucessão 
das obrigações do devedor (art. 60, parágrafo único), bem como na falência (art. 141, II), havendo, 
nesta última, expressa referência a respeito das obrigações trabalhistas. 

A análise dessas antinomias é algo a ser perseguido com a referência, em que pese de forma 
sucinta, de algumas teses contrárias e favoráveis à sucessão da responsabilidade, bem como uma visão 
geral do instituto da sucessão trabalhista.  

3.1 Sucessão trabalhista

A sucessão da responsabilidade dos débitos trabalhistas pode ser analisada sob vários aspectos, 
cujas matérias estão inter-relacionadas.  Quando tratamos de sucessão de responsabilidade no Direito 
do Trabalho, sucessão de empregadores, primeiro temos de definir o que é “empregador” na legislação 
trabalhista e as suas consequências.

Refere o art. 2º da CLT que o “empregador” é a empresa, individual ou coletiva que, assumindo 
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. No parágrafo 
1º do mesmo artigo, temos equiparados ao empregador, para os efeitos da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições 
sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como empregados. 

Constatamos, de início, que o legislador não atribui aos detentores do Direito e obrigações – 
pessoa física ou jurídica – a consideração de empregador, mas sim, a empresa, que é objeto de Direito 

o valor básico prestigiado é o da conservação da atividade (e não do empresário, do estabelecimento ou de uma 
sociedade), em virtude da imensa gama de interesses que transcendem os dos donos do negócio e gravitam em torno 
da continuidade deste; assim os interesses de empregados quanto aos seus postos de trabalho, de consumidor em 
relação aos bens ou serviços de que necessitam, do fisco voltada à arrecadação e outros”.  

9 A própria LRF, no art. 141, § 1º, estabelece que ocorrerá sucessão da responsabilidade se o adquirente for: I - sócio 
da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral até 4º (quarto) grau, 
consanguíneo ou afim, do falido ou do sócio da sociedade falida; III – identificado como agente do falido com o 
objetivo de fraudar a sucessão. 
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e não sujeito. Tal situação decorre de uma escolha legislativa intencional e não simples equívoco de 
técnica jurídica, pois visa à despersonalização do empregador, não relacionando o contrato de trabalho 
à pessoa física ou jurídica (intuitu personae), mas sim, à atividade (empresa). 

Analisando a sucessão de empregadores, temos de utilizar as lições de Evaristo Morais Filho10 
que afirma que a empresa, em Direito do Trabalho brasileiro, é a organização do trabalho alheio, sob o 
regime de subordinação hierárquica, tendo em vista a produção de determinado bem econômico. Daí, o 
espírito de lucro e a menção do risco. A maior ou menor complexidade da organização não desnatura, 
sejam quais forem o volume e a importância do conjunto de coisas e pessoas, de bens materiais ou 
imateriais, necessários à sua consecução, ao pleno êxito dos seus propósitos. O que importa sempre é 
esta diferenciação social mínima, entre direção e execução, com o objetivo de produzir para o mercado. 
Por isso, distinguimo-la do trabalho doméstico e da prestação de serviço no âmbito do profissional 
liberal e de instituições pias e beneficentes. 

A conceituação da empresa como atividade organizada é hoje referida no Código Civil pela 
dedução do conceito de empresário (art. 966 do CC). Como já ressaltado anteriormente, invocando as 
lições de Asquini11, o fenômeno econômico da empresa não é unitário, mas sim, poliédrico, variando 
sob o enfoque adotado: a) o perfil subjetivo – a empresa como o empresário; b) o perfil funcional 
– a empresa como atividade empreendedora; c) o perfil patrimonial ou objetivo – a empresa como 
estabelecimento; d) o perfil corporativo – a empresa como instituição. 

Mesmo não aceitando tecnicamente ser a empresa sujeito de Direito, constatamos que a 
previsão da CLT conduz à proteção do trabalhador em face das alterações interempresariais, conforme 
previsão do art. 448 da CLT. Na legislação nacional, desde 1935 (Lei n. 62, de 5 de junho), adotamos 
o princípio da continuidade ou permanência do estabelecimento, a despeito das alterações jurídicas 
por que passe. Bem refere Evaristo Moraes Filho12 que “o empregador é a pessoa natural ou jurídica 
para quem presta serviços outra pessoa natural, sob sua dependência, de maneira contínua e mediante 
salário. É bem verdade que o art. 2o da nossa Consolidação das Leis do Trabalho dispõe: ‘Considera-se 
empregador a empresa, individual ou coletiva’. Temos a impressão que a lei pátria assim o consignou, 
adotando sem o saber a teoria personalista da empresa, como que para significar que os contratos de 
trabalho, uma vez celebrados, prendem-se diretamente ao organismo empresário, e não mais à pessoa 
física ou jurídica do seu empregador”.  Complementa o referido autor que “a finalidade do Direito do 
Trabalho, longe de alterar a dogmática clássica do Direito Comercial, tinha em vista a proteção do 
trabalho, fazendo-o durar, subjetivamente considerado, enquanto permanecesse ainda a organização 
objetiva do estabelecimento”13. 

Outra situação importante é que o contrato de trabalho tem entre as suas características a de ser 
um contrato permanente, ou seja, não se esgota com uma determinada prestação. A vinculação entre 
os participantes da relação de emprego, em que pese serem fixadas as condições do trabalho no início 
10 MORAES FILHO, Evaristo. Sucessão nas obrigações e a teoria da empresa. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1960, 1a 

ed., vol. II, p. 31.
11 Apud REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 17a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1998, vol. 1, p. 52/53.
12 Idem, Ibidem, p. 154.
13 Idem, Ibidem, p. 204. 
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da prestação de serviços, sofre alterações no decorrer do tempo. Contudo, a alteração do contrato não 
pode ser por iniciativa de uma das partes, salvo quando benéfica à parte trabalhadora. Deve, via de 
regra, decorrer de ajuste mútuo e não causar prejuízos aos direitos do empregado. Registra-se, ainda, 
que as alterações do contrato de trabalho podem ocorrer independentemente da vontade das partes, 
como acontece quando da alteração da legislação, decorrente de instrumento normativo, entre outros 
exemplos.

No Direito privado, a regra geral é que as partes podem estipular novos ajustes aos contratos, 
ocorrendo a novação, criando novas obrigações, em substituição ao que anteriormente tinham ajustado14. 
No Direito do Trabalho, tal regra não se aplica na forma referida, pois os contratantes são tidos como 
desiguais, sendo a vontade das partes subordinada às normas legais que visam à proteção do trabalhador. 
Contudo, a regra da imutabilidade das obrigações sofre algumas exceções. No ordenamento jurídico, 
o empregador tem a possibilidade de dar ordens e instruções relativas ao trabalho, as quais devem ser 
obedecidas pelo empregado. Claro que o poder de direção não conduz a uma possibilidade ilimitada, 
sem qualquer parâmetro, pois devem ser observados os limites das condições ajustadas, decorrentes 
das necessidades da empresa, e não causar prejuízos aos interesses do trabalhador.

Afirma Délio Maranhão15 que o contrato de trabalho é o instrumento jurídico mediante o qual 
o empregador obtém o comando de um dos fatores elementares da produção: o trabalho. Mas, como o 
trabalho não pode dissociar-se da própria pessoa do trabalhador, dele resulta o estado de subordinação 
em que este se coloca em relação ao outro contratante. Sendo o Direito do Trabalho a moldura jurídica 
desta realidade econômica, a ela terá de se adaptar o princípio da força obrigatória dos contratos. E, 
desse modo, considerado o estado de subordinação do empregado, reforça aquele princípio e anula 
as alterações do contrato, ainda que, em virtude de acordo, desde que prejudiciais ao contratante 
econômica e socialmente inferiorizado, ao mesmo tempo que, atendendo à necessidade que tem o 
empregador de manejar o trabalho, como fator de produção, no exercício da atividade econômica, 
abranda-o, admitindo o jus variandi. Sofre, portanto, o princípio da força obrigatória dos contratos, no 
Direito do Trabalho, o influxo de duas tendências opostas, que se equilibram, visando uma a proteger 
o empregado, dando-lhe maiores garantias quanto à imutabilidade do pactuado, e outra a tornar tal 
princípio mais flexível, adaptando-o à realidade econômica e à função social do contrato de trabalho. 
Não constitui, pois, o jus variandi, a rigor, uma exceção ao princípio da força obrigatória do contrato 
de trabalho, mas simples adaptação do mesmo princípio a essa realidade econômica. A regra é, sempre, 
a inalterabilidade unilateral do contrato.

Uma importante consequência do princípio da continuidade do contrato é que, decorrente de 
cada novo ajuste, não há necessidade de novo contrato, ou seja, aumento de salários, alteração de 
horário de trabalho ou mudança de local de trabalho não acarretam a obrigatoriedade de um novo 
contrato. Assim, as modificações no transcorrer do tempo não resultam na sua extinção, isto é, não 
influenciam na sua vigência, prosseguindo normalmente o contrato. Outra circunstância importantíssima 

14 Para aprofundar o assunto, ver GRILLO, Humberto. Alteração do contrato de trabalho. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1990, e DELGADO, Mauricio Godinho. Alterações contratuais trabalhistas. São Paulo: LTr, 2000. 

15  SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito do 
trabalho. 19ª ed. São Paulo: LTr, 2000, vol. I, p. 530/531.
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do princípio da continuidade do contrato de trabalho está relacionada às alterações subjetivas deste. 
As alterações do contrato podem ser objetivas, relacionadas ao próprio contrato e às suas condições, 
v.g., alteração de salário, funções, horário, entre outras, e subjetivas, relacionadas com as pessoas 
(protagonistas do contrato). 

A alteração subjetiva, contudo, só é permitida em relação ao empregador, pois não há como 
ser aceita em face do trabalhador, haja vista que, quanto a este, é intuitu personae, não se aceitando a 
substituição. Assegura Plá Rodriguez16 que o fato de o contrato de trabalho ser intuitu personae com 
referência ao trabalhador deriva do caráter personalíssimo da prestação do trabalhador, que converte 
este em infungível, isto é, não substituível por outro. Deve-se levar em conta que a obrigação principal 
que o trabalhador contrai, como consequência da celebração do contrato, é a de colocar sua energia 
pessoal a serviço do empregador. Por conseguinte, este não lhe pode ser indiferente à pessoa cujas 
energias são colocadas a sua disposição, dado que a quantidade, a qualidade e a modalidade dessa 
energia podem variar de uma pessoa para outra.

Via de regra, a alteração do empregador não resulta na rescisão do contrato de trabalho17. A 
continuidade do contrato, em que pese a alteração do empregador, apresenta várias justificativas, tais 
como: a) o empregado vincula-se mais com as garantias que a empresa lhe oferece do que com as 
condições pessoais do empresário; ademais, em grandes empresas, na maioria das vezes, o empregado 
nem conhece os seus sócios, não ocasionando alterações ao seu contrato de emprego qualquer 
modificação da alteração societária da empresa; b) o empregador é a pessoa jurídica que não se confunde 
com a figura de seus sócios, pessoas físicas ou jurídicas. Dessa forma, alterações na estrutura interna 
da empresa não acarretam per se o fim do contrato de trabalho existente. 

O fundamento para concluir pela transferência da responsabilidade é a lei. O art. 448 da CLT 
dispõe que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de 
trabalho dos respectivos empregados. Mesmo existindo a transferência de um estabelecimento, há a 
sucessão das obrigações do empregador com relação aos trabalhadores para que continuem trabalhando 
no estabelecimento vendido. 

Refere Umberto Grillo18 que, com a venda de parte da empresa, esta se mantém como unidade 
jurídica. A parcela alienada passa a integrar a nova empresa. Se o empregado permaneceu trabalhando, 
a despeito da venda, o novo empregador passa a responder pelas obrigações trabalhistas daquele 
empregado, assumindo, inclusive, a responsabilidade pelos direitos já incorporados ao seu patrimônio 
jurídico.

Hipóteses de sucessão também aparecem decorrentes da incorporação, fusão e da cisão. A 
primeira hipótese ocorre quando uma sociedade é absorvida por outra, que lhe sucede em todos 
os direitos e obrigações; a segunda decorre do fato de duas sociedades se unirem, formando uma 
terceira, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações; e a terceira, quando uma sociedade se 
divide, transferindo parcelas do seu patrimônio a outras sociedades, que se tornam suas sucessoras. 

16  RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1993, p. 184. 
17  Idem, ibidem, p. 185. 
18  GRILLO, Humberto. Alteração do contrato de trabalho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 130.
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A hipótese da cisão merece melhor análise, pois pode levar à extinção da sociedade cindida. Quando 
a sociedade é extinta em face da cisão, indubitavelmente se caracteriza a hipótese da sucessão, mas, 
no segundo caso, ela só se configurará para efeitos trabalhistas, se a parcela do patrimônio transferido 
corresponder a um estabelecimento.

Assim, para que fique caracterizada a sucessão de empregadores, dois requisitos devem ser 
observados: 1) que um estabelecimento, como unidade econômico-jurídica, passe para um outro 
titular; 2) que a prestação de serviços pelos empregadores não sofra solução de continuidade. Estas 
são as conclusões a que se pode chegar, analisando o disposto no art. 448 da CLT. Mauricio Godinho 
Delgado19 refere que a nova vertente interpretativa do instituto sucessório trabalhista insiste em que 
o requisito essencial à figura é tão só a garantia de que qualquer mudança intra ou interempresarial 
não venha afetar os contratos de trabalho — independentemente de ter ocorrido a continuidade da 
prestação laborativa. Isso significa, segundo o autor, que qualquer mudança intra ou interempresarial, 
que possa afetar os contratos empregatícios, seria hábil a provocar a incidência dos arts. 10 e 448 da 
CLT. O que se tem de ressaltar é a afetação de modo significativo das garantias do trabalhador em face 
das modificações intra ou interempresarial para efeito da consideração da sucessão de empregadores. 

Concluindo, caso seja aceita a tese de que a sucessão da responsabilidade é independente da 
continuidade da prestação de serviços, ou seja, haja a solução de continuidade entre o devedor e o 
novo adquirente, teremos uma obrigação que se equivale a propter rem. Utilizamos a expressão “se 
equivale”, pois não estamos tratando de situações de igualdade, mas, assemelhadas. Melhor explicando, 
as obrigações propter rem, ob rem ou reipersecutórias são mistas, pois se inserem entre os direitos reais 
e os direitos obrigacionais, contendo características de ambos. Trata-se de obrigações que não decorrem 
da vontade privada, mas, em face da titularidade, de um direito real, sendo impostas a quem for titular 
deste. Via de regra, os direitos reais não impõem obrigações positivas a terceiros, tão somente um dever 
negativo, e as obrigações surgem de negócios jurídicos unilaterais ou bilaterais, cujo fundamento é a 
manifestação da vontade, o que não ocorre nas obrigações propter rem.  A obrigação do adquirente, 
no caso de uma unidade produtiva (empresa ou estabelecimento) não decorre de direito real, mas, no 
caso de aceitarmos a transferência daquela mesmo havendo solução de continuidade, teríamos uma 
situação que se assemelha a propter rem, sendo que a obrigação acompanharia os bens transferidos.   

Apresentamos outros argumentos que justificam a sucessão dos débitos trabalhistas, invocando 
os ensinamentos de Maurício Godinho Delgado. O referido autor20 ressalta que “a formação do contrato 
leva ao estabelecimento de diversificado número de cláusulas contratuais aplicáveis às partes. É verdade 
que a maioria dessas cláusulas consiste em mera incorporação de preceitos normativos obrigatórios 
oriundos da normatividade heterônoma estatal ou autônoma negociada, como característica do Direito 
do Trabalho (conteúdo imperativo mínimo do contrato). Mas, há também, em contrapartida, uma larga 
dimensão de cláusula que se estabelece a partir do simples exercício da vontade privada, em especial 
do empregador”. Continua o doutrinador21: “a sucessão trabalhista é figura regulada pelos arts. 10 e 448 

19  DELGADO, Mauricio Godinho. Alterações contratuais trabalhistas. São Paulo: LTr, 2000, p. 29. 
20  Idem, ibidem, p. 17.
21  Idem, ibidem, p. 20. 
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da CLT. Consiste no instituto juslaborativo em virtude do qual se opera, no contexto da transferência 
de titularidade de empresa ou estabelecimento, uma completa transmissão de créditos e assunção de 
dívidas trabalhistas entre alienante e adquirente envolvidos”.  (...) “Nota-se, também, por outro lado, que 
a relativa imprecisão e generalidade dos dois preceitos celetistas têm permitido à jurisprudência realizar 
um contínuo e ágil processo de adequação do sentido das normas sobre sucessão às mutações sofridas 
pela realidade concreta, preservando os objetivos teleológicos do Direito do Trabalho. Efetivamente 
vejam-se a generalidade e a imprecisão dos dois artigos da CLT: ali se fala em qualquer alteração; 
fala-se em mudança na propriedade ou estrutura jurídica; fala-se, ainda, que qualquer dessas alterações 
ou mudanças não afetará os contratos de trabalho; utilizam-se, por fim, expressões extremamente 
genéricas como qualquer e, principalmente, afetar os contratos (....)22”. (...) “A sucessão trabalhista 
resulta da convergência de três princípios informadores do Direito do Trabalho: em primeiro plano, o 
princípio da intangibilidade objetiva do contrato empregatício e o princípio da despersonalização da 
figura do empregador. Em segundo plano, considera-se a presença do segundo requisito do instituto 
sucessório, o princípio da continuidade do contrato de trabalho”23. 

A não vinculação da sucessão trabalhista à continuidade da prestação de trabalho pelo 
empregado também é ressaltada pelo autor24, quando tratar das “Situações-tipo Novas de Sucessão”: 
“Essas situações novas, que se tornaram comuns no final do século XX, em decorrência da profunda 
reestruturação do mercado empresarial brasileiro (em especial mercado financeiro, de privatizações 
e outros segmentos), conduziram a jurisprudência a reler os dois preceitos celetistas, encontrando 
neles um tipo legal mais amplo do que o originalmente concebido pela doutrina e jurisprudência 
dominantes. Para essa nova interpretação, o sentido e objetivos do instituto sucessório trabalhista 
residem na garantia de que qualquer mudança intra ou interempresarial não poderá afetar os contratos 
de trabalho (arts. 10 e 448 da CLT). O ponto central do instituto passa a ser qualquer mudança intra 
ou interempresarial. Verificada tal mudança, operar-se-ia a sucessão trabalhista – independentemente 
da continuidade efetiva da prestação laborativa. À luz dessa vertente interpretativa, também configura 
situação própria à sucessão de empregadores a alienação ou transferência de parte significativa do(s) 
estabelecimento(s) ou da empresa de modo a afetar significativamente os contratos de trabalho, ou seja, 
a mudança na empresa que afete a garantia original dos contratos de emprego provoca a incidência 
dos artigos 10 e 448 da CLT. Isso significa que a separação de bens, obrigações e relações jurídicas 
de um complexo empresarial, com o fito de transferir parte relevante dos ativos saudáveis para outro 
titular (direitos, obrigações e relações jurídicas), preservando-se o restante de bens, obrigações e 
relações jurídicas no antigo complexo – agora significativamente empobrecido – afeta, sim, de modo 
significativo, os contratos de trabalho, produzindo a sucessão trabalhista com respeito ao novo titular 
(arts. 10 e 448 da CLT)”. 

Portanto, além do objetivo dos referidos artigos da CLT (arts. 10 e 448) da continuidade do 
contrato de trabalho e manutenção do próprio emprego, visa-se, também, à garantia do trabalhador de 

22  Idem, ibidem, p. 21. 
23  Idem, ibidem, p. 31. 
24  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho.  5ª ed., São Paulo: LTr, 2006, p. 409/410.  
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receber os seus débitos, pois, considerando que a responsabilidade do devedor é patrimonial (real), 
a parte transferida ficará como garantia de satisfação dos eventuais direitos não cumpridos por parte 
do empregador (antigo e o novo sucessor).  Essa conclusão é, também, apresentada por José Martins 
Catharino25 que, quando analisa a empresa como sujeito de direito, refere que “a aludida equiparação 
funda-se no fato de que, em última instância, são os bens do devedor que garantem efetivamente 
as obrigações por si contratadas, seja o crédito trabalhista ou tributário. No caso da empresa, sua 
universalidade de bens, pouco importando até a mudança na sua titularidade (CLT, arts. 10 e 448)”.  

3.2 Fundamentos contrários e favoráveis da sucessão da responsabilidade26

Como referido no início do presente estudo, a matéria relacionada à sucessão da responsabilidade 
do devedor para o adquirente é complexa e contraditória27. Várias teses são favoráveis e outras contrárias 
a essa sucessão, invocando diversos fundamentos que, de forma sucinta, serão relacionados.

Sem ter a pretensão de esgotar todas as teses favoráveis à transferência da responsabilidade 
dos débitos trabalhistas ao adquirente do patrimônio28 do devedor, referimos apenas algumas: a) 
diferença entre o previsto no art. 60, parágrafo único e art. 141, II da LRF e suas consequências ao 
trabalhador, em que se sustenta que as redações são diferentes e conduzem a interpretações distintas; 
b) tramitação legislativa, sendo invocadas as conclusões da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado, matéria relatada pelo Senador Fernando Bezerra29, que rejeitou a Emenda n. 
12; c) princípios da Proteção do Direito do Trabalho, aplicação da norma mais favorável, sendo o 
art. 448 da CLT mais favorável ao trabalhador, devendo prevalecer em relação ao previsto na LRF;  
d) princípio do não retrocesso social na perspectiva de que ao Estado não cabe somente garantir a 
implementação (concretização) dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, mas 
também assegurar sua estabilidade, em face do princípio da segurança jurídica. 

As teses contrárias à sucessão da responsabilidade do adquirente do patrimônio do devedor 
são as seguintes: a) previsão do art. 141, II da LRF, no sentido de que um dos pressupostos para a 
falência é a insolvência, presumida ou confessada, ou seja, insuficiência do patrimônio em relação às 
dívidas assumidas, sendo que não iriam existir interessados em adquirir um patrimônio cujas dívidas 
o excedem; b) maximização do ativo, pois, partindo da inexistência da sucessão dos ônus, haverá a 
maximização do ativo, ou seja, será alcançado valor superior, favorecendo não somente o devedor, mas 
também os credores, haja vista a possibilidade de satisfação dos débitos; c) participação obrigatória 
do Ministério Público, que pode impugnar modalidade de liquidação do ativo determinada pelo juiz 

25  CATHARINO, José Martins. Compêndio de Direito do Trabalho. 2a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1981, vol. I, p. 108.
26 Para aprofundar ver SOUZA, Marcelo Papaléo. A nova lei de recuperação e falência e as suas consequências no 

Direito e no Processo do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2009.
27 Ressaltamos que a apresentação nessa edição dos fundamentos favoráveis e contrários ao nosso entendimento decorre 

das diversas manifestações recebidas (alunos, Juízes, Procuradores do Trabalho, Advogados, etc) com intuito da 
discussão da matéria sob os variados enfoques.    

28 Entenda-se patrimônio como unidade produtiva - a própria empresa ou estabelecimento.     
29 Parecer n. 560 de 2004. Referido integralmente na obra de MAUAD, Marcelo José Ladeira. Os direitos dos 

trabalhadores na lei de recuperação e de falência de empresas. São Paulo: Ed. LTr, 2007, p. 247/262. 
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(art. 143 da LRF). A própria LRF, no art. 142, menciona a nulidade da alienação por qualquer de suas 
modalidades previstas em lei, quando verificada a ausência de intimação pessoal do Parquet; d) hasta 
pública, pois a alienação do patrimônio do devedor dá-se da seguinte forma: “I – leilão, por lances 
orais; II – propostas fechadas; III – pregão”.

 

4. rEPEnSandO a SuCESSÃO TraBaLHISTa 

Observadas todas essas considerações a respeito das teses favoráveis e contrárias à sucessão 
da responsabilidade do devedor ao adquirente do patrimônio da empresa em recuperação judicial ou 
falida, apresentamos algumas reflexões.

A preocupação maior para o Juiz do Trabalho é a satisfação do crédito do trabalhador de forma 
célere, ainda que em parte, não importando o fato de a empresa devedora estar em recuperação judicial 
ou ser falida. A procura da celeridade é obrigação legal prevista na CLT (art. 765) e rege todo o processo 
trabalhista, tanto na fase de conhecimento quanto na execução. Mencionamos que a satisfação do 
crédito trabalhista representa a implementação ou concretização dos direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal (art. 7º), que é obrigação do Estado, haja vista diretamente vinculada à dignidade 
do trabalhador – sua subsistência. 

Invocamos os ensinamentos apresentados por Mário De Conto30 no sentido de que o Estado 
Democrático de Direito “visa a proteger tanto o interesse individual quanto o coletivo, atenta-
se para a dupla face dos Direitos Fundamentais, considerados como Direitos de Defesa e como 
Direitos a Prestação” (...) “O Brasil reclama a atuação do Estado, caracterizada por séculos de 
ineficiência na efetivação dos Direitos Fundamentais, pelos pactos com as elites em detrimento 
dos interesses da população e pelas promessas não cumpridas. Não seria crível que a Constituição 
caísse em descrédito justamente pela conduta omissiva dos Poderes Estatais. Nesse sentido, só é 
possível defender a ideia de uma Constituição Dirigente se o texto constitucional for visto não como 
um mero discurso, um ideário, ou um protocolo de intenção do Estado, mas como condição de 
possibilidade para a transformação da realidade e a busca, em efetivo, de uma sociedade mais justa”.  
(...) “a mudança de paradigma proporcionada pelo Estado Democrático de Direito impõe ao Estado, em 
todas as suas esferas de poder, o respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a efetivação 
dos Direitos Fundamentais Sociais, através do duplo viés do Princípio da Proporcionalidade (garantismo 
negativo e positivo). Tais premissas vinculam toda a atividade estatal, diminuindo consideravelmente 
a liberdade de conformação legislativa e dirigindo a atividade do Executivo, que deve pautar-se por 
políticas públicas que visem transformar o status quo. À Jurisdição Constitucional, nessa fase do 
constitucionalismo moderno, cabe realizar um papel de controle da administração e de realização dos 
Direitos Fundamentais Sociais, uma vez que os paradoxos resultantes do abismo entre as promessas 
da modernidade e a realidade social acabem por desaguar no Poder Judiciário”.  

Acreditamos que, nos casos de recuperação judicial, caso fosse respeitado o disposto na 
própria Lei n. 11.101/05, art. 54 (prazo de 30 (trinta) dias e 1 (um) ano para pagamento dos débitos 

30 DE CONTO, Mário. O princípio da proibição de retrocesso social: uma análise a partir de pressupostos da 
hermenêutica filosófica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 78, 81 e 107. 
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trabalhistas), não haveria tanta insurgência e o desenvolvimento de tantas teses favoráveis à sucessão, 
pois nos parece razoável, no caso específico, o pagamento do crédito trabalhista no período referido 
na lei. Ademais, o prazo de um ano é razoável também em face da dificuldade do trâmite da execução 
trabalhista que, via de regra, demora esse período. 

Contudo, outra situação que observamos é que muitas empresas utilizam o processo de 
recuperação somente para postergar sua falência, pois, na audiência ou nos autos, não informam a 
respeito dos créditos trabalhistas e nem apresentam plano para pagamento de tais créditos. Portanto, 
constatamos que a contrariedade do Juiz do Trabalho em relação à recuperação judicial e à falência 
é em decorrência da falta da celeridade necessária à satisfação do crédito de natureza alimentar e do 
descompromisso dos devedores com o pagamento dos trabalhadores. Fazemos essa referência, pois, nos 
casos de recuperação na forma prevista na lei, ou seja, observados os requisitos legais (principalmente o  
art. 54 – pagamento em um ano do débito trabalhista), pouco tem sido objeto de manifestação e 
insurgência nos juízos trabalhistas, havendo, nesses casos, sim, a conjunção dos esforços de todos 
no sentido da continuidade da empresa, ou preservação da atividade, ressaltados no art. 47 da LRF. 

O caso emblemático nacional é o que envolve a empresa aérea VARIG S.A., empresa que tinha 
quase oitenta anos de atividade (fundada em 07.05.1927), uma das mais conhecidas e respeitadas 
internacionalmente, antes da sua recuperação judicial. A situação da VARIG S.A é diferenciada e fica 
evidenciada que não foram respeitadas várias regras da Lei n. 11.101/05, principalmente relacionados 
aos trabalhadores. Nesse caso específico, o pagamento dos créditos dos trabalhadores estava previsto 
para o prazo de 10 (dez) anos31 e não, um ano, como determinado no art. 54 da LRF. Era fácil de 
constatar os esforços do juízo da recuperação e dos trabalhadores no sentido da aprovação do plano, 
mesmo que desvantajoso para esses últimos, haja vista a perspectiva de retomada das atividades da 
empresa que ajudaram a construir. Contudo, tais esperanças não se concretizaram. Essa situação tem 
conduzido a vários julgados que, de forma genérica, têm estabelecido a sucessão da responsabilidade 
no caso de recuperação judicial32.    
31 Pela proposta aprovada na Assembléia Geral de 17.06.2006, foi aprovada a emissão de Debêntures para a Classe I, 

valor de face – R$ 50 milhões, vencimento 10 anos, juros R$ 4,2 milhões, total nominal R$ 92 milhões, conversível 
em 5% do capital votante do arrematante.

32 Citamos, pela argumentação, o voto vencido do Desembargador Jair Pontes de Almeida, do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, no processo A.I 8.184/2007, nos seguintes termos: (...) Com efeito, ao contrário do que afirma 
o D. Juízo, em sua decisão, o item 47 do Plano de Recuperação Judicial não somente é condição resolutiva deste, 
como também, da própria adjudicação da unidade produtiva. Observe-se que a alienação se fez três dias depois da 
elaboração de alterações no Plano de Recuperação, consolidando-o na data de 17 de julho de 2006. No seu capítulo 
X, sob a epígrafe de ‘Condições para Eficácia’, ficou estabelecido expressamente que: ’47 – Para atribuir eficácia 
ao presente Plano de Recuperação Judicial, deverá ser celebrado Acordo Coletivo de Trabalho disciplinando os 
desligamentos dos funcionários das Companhias e tratando do regime de liquidação dos créditos concursais e 
extraconcursais derivados da legislação do trabalho e de acidentes de trabalho, inclusive as verbas rescisórias, 
exclusivamente através dos meios de pagamento previstos no presente Plano de Recuperação Judicial. 48. Serão, 
ainda, condições precedentes à eficácia do presente Plano de Recuperação Judicial: a. O acordo entre as Companhias 
e o arrematante quanto à solução para transferência ou desligamento dos funcionários das Companhias no exterior, 
e b. Aprovação do presente Plano de Recuperação Judicial pelos órgãos societários das Companhias’. No item 49, 
afinal, restou firmado que: ’49 – Poderá ser realizada a alienação judicial anteriormente à verificação das condições 
previstas neste Capítulo, ficando a efetiva adjudicação do objeto suspensa até a implementação das mesmas’. Assim, 
têm inteira razão os Agravantes, na afirmação de que ‘...se o PRJ foi integralmente homologado por sentença, para 
os fins e efeitos do art. 59 da LRE, não é lícito, nem às partes, tampouco ao juízo a quo, modificar unilateralmente 
o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, ignorando cláusulas e condições expressamente previstas, 
destacando-se, por oportuno, que esse órgão tem o dever de zelar pelo cumprimento do plano e não distorcer seus 
mandamentos’. Verifica-se, assim, que a decisão violou, em verdade, as disposições processuais, relativas à coisa 
julgada e sua imutabilidade, dilacerando, em primeiro lugar, o próprio Plano de Recuperação Judicial, fazendo letra 
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Indagamos: a situação da sucessão deve ser estendida a todas as empresas em recuperação, 
mesmo que tenha sido previsto o pagamento no prazo do art. 54 (um ano)?

Essa preocupação não é só nossa, tendo a jurisprudência já a referido33. O que ressaltamos é que 
não podemos analisar a nova regulamentação com os “olhos no passado”, ou voltados para o passado34. 
Por vários anos, a legislação revogada era tachada de ultrapassada e de não atender mais as exigências 
atuais da sociedade, pois não oferecia mecanismos eficientes para a superação de crises momentâneas 
de empresas viáveis, e  somente apresentava dois caminhos – a falência e a concordata. Quanto à 
concordata, que era uma espécie de recuperação judicial, sofria críticas porque estabelecia critérios 
fixos de pagamento e abrangia somente os créditos quirografários. Assim, ou o devedor comerciante 
amoldava-se à hipótese legal, pagamentos fixos, ou era decretada a sua falência. Na prática, várias 
obrigações dos processos de concordata não foram cumpridas integralmente e, mesmo assim, não 
requerida a falência, pois, nessa situação, os credores sabiam que estaria dificultada a recuperação de 
seu crédito. Em uma análise bem simples, poderíamos concluir que a maioria dos credores preferiria 
receber seus créditos, ainda que de forma parcelada (mesmo que diferente da forma prevista na lei), 
mas de uma empresa em atividade, do que de uma empresa falida35. 

morta das disposições antes reproduzidas”. 
33  Ressaltamos parte do entendimento apresentado no Ac.  1359-2007-020-04-00-1 RO, do TRT da 4a Região, que em 

voto vencido do Desembargador Flávio Portinho Sirângelo foi sustentado: “a lei nova, de caráter especial, produz o 
efeito de abrandar, no campo específico do ordenamento a que ela se propõe regular (falência e recuperação judicial), 
as cláusulas gerais e abrangentes da sucessão trabalhista da CLT, sem revogá-las, obviamente, até mesmo porque, 
como regras gerais e universais que são, aplicam-se a múltiplas situações do mundo do trabalho, mas passam a 
sofrer restrição por regra especial posterior – no caso, a nova lei de falência e recuperação  judicial –, que possui 
sentido social reconhecido e justificação plena na fracassada experiência de décadas do regime de simples quebra, 
que vigorava na lei de falência anterior”.         

34 Referimos que não podemos ser ingênuos diante da realidade fática que encontramos quando analisamos os processos 
de recuperação, haja vista que na maioria das vezes resta caracterizada a má-fé do devedor, com o objetivo somente de 
postergar a sua falência, acarretando maiores prejuízos aos credores. Assim, não devemos ampliar o entendimento de que 
todas as recuperações são fraudulentas, mas, também, não podemos desconsiderar essa situação na análise do processo.  
Citamos decisão no TJSP: “Apelação. Recuperação Judicial. Decisão que indefere o processamento (...) quando há 
elementos robustos de práticas de graves irregularidades, inclusive com instauração de inquérito policial para apuração 
de infrações penais de grande potencial de lesividade. A recuperação judicial é instituto criado para ensejar a preservação 
de empresas dirigidas sob os princípios da boa-fé e da moral. Sentença de indeferimento mantida. Apelo desprovido”  
(Ap. n. 501.317.4/4-00, Rel. Des. Pereira Calças, j. 28.5.08).

35 A referência mencionada por Fábio Ulhoa Coelho (Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas. 
São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 115/116), que já foi apresentada nessa obra, e é pertinente, devendo ser ressaltada, 
pois reputa incorreta a sistemática adotada na lei que, caso rejeitada recuperação, conduz à falência do devedor. 
Relata, o autor, que “a condição fundamental para que a nova medida de recuperação da empresa seja efetiva e 
atinja os objetivos pretendidos – inclusive a contribuição na luta contra o aumento do desemprego – é a seriedade e 
consistência do plano de reorganização. Se a denegação da recuperação judicial implicar necessariamente a falência 
do devedor, os credores terão a tendência de referendar qualquer plano de reorganização, mesmo sem consistência. 
Isto porque a falência do devedor é sempre a alternativa menos interessante para o credor. Ao seu turno, o juiz, 
por não ter formação na área, tenderá a homologar todos os planos referendados pelos credores. O resultado será a 
desmoralização do instituto, na medida em que a admissão de planos inconsistentes levará apenas à indústria da 
recuperação (similar à indústria da concordata) e ao agravamento dos prejuízos de todos os credores, em especial 
os trabalhadores”.  Pelos motivos apresentados e outros, a legislação portuguesa foi alterada, sendo que o Código de 
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e da Falência (CPEREF), que havia sido aprovado pelo Decreto-
Lei n. 132, de 23.4.1993, estabelecendo que somente deveria ser decretada a falência da empresa insolvente quando 
ela se mostrasse economicamente inviável ou não fosse possível, em face das circunstâncias, a sua recuperação 
financeira, foi revogado pelo novo Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), Decreto-Lei n. 
53, de 18 de março de 2004, afastando-se da suposta prevalência da via da recuperação da empresa para, desde o 
seu início, deixar claro que a vontade dos credores é que comanda o processo. Aos credores competem decidir se 
o pagamento se obterá por meio de liquidação integral do patrimônio do devedor, nos termos do regime disposto 
no Código ou nos que constituem um plano de insolvência que venham a aprovar, ou através da manutenção em 
atividade e reestruturação da empresa, na titularidade do devedor ou de terceiros, nos moldes também constantes de 
um plano. Na sistemática nacional, é fácil a um devedor postergar sua falência, requerendo a recuperação judicial, 
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Fazemos sempre a referência de que a recuperação judicial somente se aplica a empresas viáveis, 
pois empresas que não preencham esse requisito importantíssimo devem falir, pois a sua continuidade 
no mercado só trará prejuízos aos credores e à sociedade.           

Outro questionamento que se apresenta: é razoável concluir que a previsão de pagamento no 
período superior ao previsto no art. 54 não é eficaz aos trabalhadores, prosseguindo a execução no 
juízo trabalhista?

Para responder à indagação, apresentamos a análise da possibilidade da desconsideração do 
prazo previsto no art. 54 da LRF; a novação prevista na Lei; a autonomia da vontade dos credores 
trabalhistas participantes da Assembléia Geral, e a competência da Justiça do Trabalho.   

Segundo o previsto na Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/05 – LRF), a deliberação 
para aprovação do plano apresentado pelo devedor, caso haja impugnação pelos credores (art. 55), 
será realizada na assembleia geral de credores (art. 56). Na assembleia geral, que será constituída por 
três classes: I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes 
de trabalho; II – titulares de créditos com garantia real; III – titulares de créditos quirografários, com 
privilégio especial, com privilégio geral ou subordinado (art. 41), terá de haver a aprovação de todas as 
classes, na forma do art. 45. Poderá, ainda, o juiz, mesmo não tendo sido aprovado por todas as classes 
na assembleia, conceder a recuperação judicial na forma do art. 58, § 1º. Com a aprovação do plano, 
segundo a LRF, ocorrerá a novação dos créditos submetidos (anteriores ao pedido), sendo que, no caso 
da convolação da recuperação em falência, serão reconstituídos os direitos e as garantias dos credores 
nas condições originalmente contratadas (art. 61, parágrafo 2º). Essas situações são importantes aos 
credores trabalhistas e serão analisadas separadamente.

Inicialmente, referimos a autonomia da vontade em relação à disponibilidade do direito do 
trabalhador e à participação dos credores trabalhistas na assembleia geral. 

A análise da matéria a respeito da autonomia da vontade do trabalhador foi realizada por 
Evaristo de Moraes Filho36 que, fazendo uma abordagem histórica do período de vigência do Código 
Civil francês de 1804, expõe as ideias de J. Péritch: “compara-se a vida privada dos particulares a 
círculos nos quais eles podem livremente mover-se indo do centro à periferia e desta ao centro. Estes 
círculos tocam-se somente sem se interceptarem, porque de outro modo um particular seria, mais ou 
menos, impedido em sua liberdade de movimento, isto é, não seria mestre em seu círculo. É o que se 
chama a autonomia em matéria de direitos privados”37.  O art. 1.134 do Código Civil francês dispunha 
que o contrato era a lei entre as partes, ninguém se obrigando, senão em consequência de sua própria 
vontade e autônoma vontade, sem coação de nenhum poder que lhe fosse estranho. Esta autonomia 
da vontade só sofria duas limitações, a ordem pública e os bons costumes. A estrutura estabelecida no 
código francês refletia a ideologia do Estado Liberal e serviu de modelo para vários outros, inclusive, 
o nosso de 1916. A CLT, implementada no período de vigência do Código Civil revogado, inseriu 
o princípio da autonomia da vontade nos arts. 9° e 444. Evaristo de Moraes Filho menciona que, 
observado o mínimo fixado pelo Estado, uma vez respeitadas as normas de ordem pública e as demais 

conforme o previsto no art. 95 da LRF.
36  MORAES FILHO, Evaristo. Estudos de Direito do Trabalho. São Paulo: Ed. LTr, 1971, p. 202 e seguintes.  
37  Idem, ibidem, p. 203. 
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fontes normativas da legislação trabalhista, nada impede que empregados e empregadores celebrem 
entre si livres cláusulas contratuais, sem qualquer nulidade. Persiste, ainda no Direito do Trabalho, 
o princípio da autonomia da vontade, a despeito das inúmeras limitações impostas pelo Estado, de 
caráter imperativo, categórico e cogente38. 

Em complemento, referimos a doutrina de Arnaldo Sussekind que ressalta que “o Estado 
moderno, que deve regular a ordem econômica e social de maneira que sejam respeitados os princípios 
da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho como condição 
da dignidade da pessoa humana, inclui nos próprios textos constitucionais os preceitos mínimos de 
proteção ao trabalho, sublinhando, com essa atitude, a preponderância dos preceitos de ordem pública 
atinentes ao Direito do Trabalho. Nas relações de trabalho, ao lado do conteúdo contratual, que é 
livremente preenchido pelo ajuste expresso ou tácito entre as partes interessadas, prevalece, assim, o 
conteúdo institucional ditado pelas normas jurídicas de caráter imperativo (leis, convenções coletivas, 
sentenças normativas etc.)”39. O referido autor argumenta, ainda, que “as regras imperativas do Direito 
do Trabalho, sejam as de caráter impositivo ou proibitivo, têm aplicação automática às relações de 
trabalho que se iniciam ou estejam em curso, independentemente da vontade das partes e ainda contra 
essa vontade, desde que não violem condições contratuais mais favoráveis ao trabalhador”40. 

Ressaltamos o referido por Maurício Godinho Delgado no sentido de “que o trabalhador, quer 
por ato individual (renúncia), quer por ato bilateral negociado com o empregador (transação), não pode 
dispor de seus direitos laborais, sendo nulo o ato dirigido a esse despojamento. Essa conduta normativa 
realiza, no plano concreto da relação de emprego, a um só tempo, tanto o princípio da indisponibilidade 
de direitos trabalhistas, como o princípio da imperatividade da legislação do trabalho”41.  

Portanto, de nada adiantaria o Estado estabelecer normas de proteção ao empregado, parte 
mais fraca do ajuste, caso fosse aceita a disponibilidade das mesmas, em face da suposta autonomia 
da vontade dos contratantes, através da renúncia ou transação.   

Há diferença entre renúncia e transação, sendo que, na transação, há bilateralidade e, ao 
menos subjetivamente, a res dúbia, com concessões recíprocas, tendo o propósito de pôr termo à 
controvérsia ou relação jurídica. Já a renúncia é ato unilateral, sofrendo severas limitações quando se 
trata da matéria trabalhista, haja vista as normas serem cogentes ou imperativas. Importa, também, 
ao Direito do Trabalho, o momento em que é realizada a renúncia, pois, caso ocorra antes e no curso 
do contrato de trabalho, não há que se discutir, sendo considerada nula (art. 9º da CLT), mas, após o 
término do contrato de trabalho, por vezes (poucas), é admitida, conforme entendimento dominante 
no TST – Súmula n. 276 (v.g.). 

Em relação à transação, como bem refere Evaristo de Moraes Filho, tem como característica 
básica o acordo, bilateral, judicial ou extrajudicial, versando sobre coisas incertas e futuras, havendo 
concessões recíprocas. O que devemos ressaltar é que não há certeza sobre o que se disputa – res dúbia. 
38  Idem, ibidem, p. 208/209. 
39  SUSSEKIND, Arnaldo, MARANHÃO, Délio, VIANA, Segadas e TEIXEIRA FILHO, João Lima. Instituições de 

Direito do Trabalho. 19ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2000, vol. I, p.  205.
40  Idem, ibidem, p. 206.
41  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ed. LTr, 2002, p. 212.
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No Direito do Trabalho, a transação extrajudicial sempre é analisada com desconfiança e precaução, 
haja vista a possibilidade da fraude aos direitos dos trabalhadores (na LRF, o legislador afastou a 
possibilidade da recuperação extrajudicial para os créditos trabalhistas – art. 161, § 1º). Com relação à 
transação judicial (conciliação), que é um pouco diferente da realizada entre as partes, pois há presença 
de um terceiro que representa o Estado (Juiz), é tida como válida e incentivada pelas regras contidas 
na CLT (arts. 831 e 764).

Na situação específica da recuperação judicial, na proposta submetida aos credores, poderá o 
devedor propor situações novas em relação aos trabalhadores, como renúncia e transação de direitos. 
Como referido anteriormente, acreditamos ser possível a transação entre as partes, mas não a renúncia. As 
verbas que não se configurem duvidosas – res dúbia – (v.g. salários atrasados, férias, 13º salário, verbas 
rescisórias, etc.) não poderão sofrer renúncia por parte do trabalhador, sob pena de contrariar as normas 
de proteção mínima a ele.  No entanto, em se tratando de parcelas trabalhistas em que haja discussão 
a respeito (v.g. horas extras, adicionais, etc.), poderão ser transacionadas. Nessa situação, além da 
possibilidade da participação do sindicato, no sentido de assessorar os trabalhadores a respeito do processo 
de recuperação42, entendemos importante o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, que 
fiscalizará a aplicação da lei. Com relação à participação do sindicato na assembleia geral dos credores, 
conforme previsão do art. 37, parágrafo 5º da LRF, fazemos a ressalva de que esse não pode renunciar 
os direitos dos trabalhadores, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal  
(art. 7º, VI e XIII - redução salarial, compensação de horário e redução de jornada). Nas demais situações, 
não poderá o sindicato renunciar ou transacionar os direitos dos trabalhadores, apenas assisti-los. O 
Direito material pertence aos trabalhadores, não cabendo a um terceiro (no caso o sindicato) aceitar 
acordo que os diminua ou os restrinja (salvo nas hipóteses expressamente mencionadas na CF).        

Quanto à novação prevista na LRF, ressalta Fabio Ulhoa Coelho que “as novações, alterações 
e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, 
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter 
sucesso. Caso verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, 
com todos os seus direitos ao status quo ante”43. Prossegue o autor que “a efetiva recuperação 
da empresa é condição resolutiva tácita de toda novação, alteração ou renegociação viabilizada 
pela aprovação do plano de recuperação”44.  Referimos, ainda, os fundamentos apresentados pelo 
Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, em decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo:  
“(...) entendo que a novação prevista na Lei n. 11.101/2005 fica subordinada à condição resolutiva, 
mercê do que, descumprida qualquer obrigação prevista no plano (inadimplido o plano), a novação se 
resolve, com a consequente resolução da extinção da obrigação primitiva, surgindo obrigação nova, 
exatamente igual à anteriormente extinta, mas nova”45. 

42 Entendemos que deverá o administrador judicial e o juiz competente instigar o sindicato e o Ministério Público do 
Trabalho a uma participação efetiva, com a realização de assembleia com os trabalhistas para avaliação e análise do 
plano, para que se possam esclarecer as matérias aos credores trabalhistas.   

43 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 169.

44 Idem, ibidem, p. 174.
45  A.I. 580.551.4/0-00
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Com relação à novação da dívida trabalhista, nos exatos termos da Lei n. 11.101/05, o que 
ocorrerá é a dilação do prazo para pagamento, ou seja, a quitação das verbas trabalhistas deverá 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias – art. 54, parágrafo único – e 01 (um) ano – art. 5446 –, contados 
do deferimento do processamento da recuperação. Não se vislumbra válida a novação relacionada 
a qualquer outra estipulação, específica aos trabalhadores, que não seja a disposta na lei, salvo as 
hipóteses de transação de parcelas duvidosas, conforme referido anteriormente. Portanto, a invocação 
da legalidade da transferência do patrimônio do devedor, sem a sucessão trabalhista, com fundamento 
na novação (art. 59 da LRF), somente será aceita se observado o disposto no art. 54, em relação aos 
trabalhadores.  Não podem os trabalhadores submeter-se aos “ônus” (v.g. ter suspensas suas execuções; 
habilitar-se no juízo próprio; etc.)  sem ter o “bônus”, ou seja, situação diferenciada para o seu crédito 
(art. 54 da LRF – pagamento no prazo máximo de um ano).        

No que se refere à validade da estipulação do pagamento dos débitos trabalhistas em prazo 
superior ao determinado na LRF, bem como suas consequências, há que se apresentar um estudo mais 
aprofundado.     

Bem refere Marcos Bernardes de Mello47 quando ensina que: “a) a existência, validade e eficácia 
são três situações distintas por que podem passar os fatos jurídicos e, portanto, não é possível tratá-las 
como se fossem iguais; b) o elemento existência é a base de que dependem os outros elementos”. Continua 
o autor, analisando o plano da existência48: “Ao sofrer a incidência de norma jurídica juridicizante, a parte 
relevante do suporte fático é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência.  
(...) No plano da existência não se cogita a invalidade ou eficácia do fato jurídico, importa, apenas, a 
realidade da existência”. Quanto ao plano da validade, ressalta que “somente têm passagem os atos 
jurídicos stricto sensu e os negócios jurídicos, por serem os únicos sujeitos à apreciação da validade” 
e, no plano da eficácia, “são admitidos e podem produzir efeitos todos os fatos jurídicos lato sensu, 
inclusive os anuláveis e os ilícitos; os nulos, quando a lei, expressamente, lhes atribui algum efeito”49. 

O plano da existência é o plano do ser, somente referindo a existência do fato jurídico. Já no 
plano da validade, o fato jurídico pode ser considerado válido, nulo ou anulável. Relata Bernardes de 
Mello que “a natureza imputacional das normas jurídicas põe o direito no plano do dever-ser, num 
plano de validez, no plano do ser, da causalidade natural, como vimos. Por isso, diferentemente do 
que acontece com as leis da causalidade natural, em que os fenômenos nelas descritos não podem 
se realizar de modo diferente do previsto, sob pena de serem consideradas falsas, as leis (normas) 
jurídicas podem sofrer violações sem que isso afete a sua validez (no sentido da vigência). Como 
consequência dessa possibilidade, o Direito necessita preservar a integridade de suas normas, o que 
faz repelindo, por meio de sanções, as condutas que as infringem, as contrariam. Essas sanções variam 
em intensidade na ordem direta da gravidade da violação.(...) Essa atribuição de validade, no entanto, 
46 O art. 54 da LRF estabelece: “O plano não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de 
recuperação judicial.”  Parágrafo único: “O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o 
pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial 
vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial”.    

47 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 99.
48 Idem, ibidem, p. 99.
49 Idem, ibidem, p. 104.
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implica a necessidade de que os requisitos prescritos para o modelo jurídico sejam atendidos por aqueles 
que dele se utilizam. Se as normas sobre conteúdo, a forma e os outros requisitos traçados para o ato 
jurídico são desatendidos, o Direito o repele, negando-lhe validade jurídica, do que decorre torná-lo 
inútil para as finalidades práticas pretendidas pelos que o realizam. (...) A invalidade, seja nulidade 
ou anulabilidade, tem, portanto, caráter de sanção com a qual se punem condutas que violam certas 
normas jurídicas, porque lhe é próprio o mesmo fundamento lógico comum às demais sanções: repelir 
as infrações às normas, assegurando a integridade da vigência do sistema jurídico”50.

A condição primeira da validade do negócio jurídico é não ser contrário à norma cogente, 
impositiva ou proibitiva (art. 166 do Código Civil). No referido artigo, há menção da nulidade do 
negócio jurídico quando: I) celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II) for ilícito, impossível 
ou indeterminável o seu objeto; III) o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV) 
não revestir a forma prescrita em lei; V) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial 
para a sua validade; VI) tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII) a lei taxativamente o declarar 
nulo, ou proibir-lhe a prática, sem qualquer cominação. Portanto, a validade do negócio jurídico51 
requer a observância do art. 104 (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado e determinável; 
forma prescrita ou não defesa em lei); do art. 122, primeira parte (moralidade do objeto); do art. 166, 
VI (compatibilidade com a norma jurídica cogente), bem como inexistência dos vícios referidos no 
art. 171, todos do Código Civil.   

Analisado o disposto no art. 54 da LRF (“O plano de recuperação não poderá prever prazo 
superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes 
de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação” – grifo nosso), observamos que a 
determinação legal é explícita, não necessitando de qualquer outra interpretação que não o atendimento 
da mesma. Facilmente, pois, podemos concluir que a inobservância da regra referida é inválida, haja 
vista ser norma cogente. Assim, o desrespeito à norma cogente implicará a invalidade, desde que ela 
própria não preveja outra espécie de sanção (art. 166 do Código Civil).

Uma referência apresentada por Marcos Bernardes de Mello é que “os atos que importam 
infrações das normas a que o Direito imputa sanção da invalidade não têm a mesma natureza nem o 
mesmo significado. Há deles (a) que afetam a própria ordem pública, porque implicam violação de 
normas jurídicas cogentes (ato com objeto ilícito ou impossível, por exemplo); outros (b) que prejudicam 
diretamente pessoas em seus interesses particulares, privados, mas que, pelas suas consequências ilícitas, 
não podem ser admitidos no mundo jurídico como se fossem perfeitos. (...) No Direito brasileiro, há 
dois graus de invalidade: (a) nulidade, que constitui a sanção mais enérgica, acarretando, entre outras 
consequências, em geral, a ineficácia erga omnes do ato jurídico quanto a seus efeitos próprios, além 
da insanabilidade do vício, salvo exceções bem particularizadas, e (b) anulabilidade, cujos efeitos são 
relativizados às pessoas diretamente envolvidas no ato jurídico, o qual produziu sua eficácia específica, 
integralmente, até que sejam desconstituídos, o ato e seus efeitos, mediante impugnação em ação 
própria, podendo ser convalidado pela confirmação ou pelo transcurso do tempo”52.   

50 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 6 e 7.
51  Marcos Bernardes de Mello (op. cit. p. 20) ressalta que os pressupostos de validade podem ser classificados em três 

categorias: a) sujeito; b) objeto; c) forma da exteriorização da vontade. 
52  Idem, ibidem, p. 60/61.  
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Referimos a opinião de Sergio Campinho53, no sentido de: “É condição de validade do 
plano, estando a questão afeta ao controle judicial de sua legalidade, o respeito ao limite temporal, 
estabelecido no artigo 54, para que se paguem os créditos de natureza trabalhista. Dispõe o mencionado 
preceito que não poderá ser contemplado ‘prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos 
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho até a data do pedido de 
recuperação judicial’. Não é permitido, ainda, prever prazo superior a trinta dias para a quitação, até 
o limite de cinco salários-mínimos por empregado, dos créditos com natureza estritamente salarial, 
vencidos nos três meses anteriores ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial”.  José da Silva 
Pacheco54 menciona que: “Em nenhuma hipótese, poderá o plano de recuperação judicial prever: 
a) prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos trabalhistas ou derivados de acidente de 
trabalho, vencidos até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial; b) prazo superior a 
trinta dias para o pagamento dos créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses 
anteriores ao pedido de recuperação judicial, dentro do limite de cinco salários-mínimos a cada um 
desses trabalhadores. O legislador preferiu usar a forma negativa para enunciar a regra. Dela resulta, 
afirmativamente, que os empregados da empresa devedora, que tenham créditos vencidos até a data 
do pedido de recuperação, devem ser pagos no prazo máximo de um ano. Relativamente ao crédito 
trabalhista de natureza salarial, vencido no trimestre anterior ao pedido de recuperação, o pagamento 
deve ser feito dentro do prazo de trinta dias, observado o limite de cinco salários-mínimos por 
trabalhador”. Já Luiz Inácio Vigil Neto55 argumenta que “em relação às condições de validade, prevista 
no artigo 54, ‘capvt’ e parágrafo único, a transgressão do enunciado traz maiores consequências no plano 
jurídico. O enunciado dos dispositivos do artigo 54 tem outra configuração. Parte da afirmação de que 
o devedor não poderá propor a cláusula, e se a propuser, o juiz não poderá aceitá-la, pois fere norma 
cogente, de interesse público, mesmo que os interessados estivessem dispostos a com ela concordar”. 

Portanto, o desrespeito ao prazo previsto no art. 54 da LRF representa invalidade da respectiva 
estipulação, pois contraria norma cogente (art. 166, podendo ser combinado com os arts. 122 e 187, 
todos do Código Civil), ou seja, pratica ato contrário ao texto específico da norma (nulidade textual, 
expressa ou cominada)56. Tal situação não acarreta a nulidade de todo o plano da recuperação judicial, 
53  CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2008, p. 161.
54 PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2a ed. São Paulo: 

Ed. Forense, 2007, p. 156.
55 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 

168. E complementa o doutrinador: Essas cláusulas estão previstas no artigo. 54: 1) o plano não poderá prever prazo 
superior a 1 (um) ano para o pagamento dos créditos trabalhistas (artigo 54, ‘capvt”): diferentemente da fórmula 
anteriormente apresentada, a transgressão do enunciado, a partir da apresentação desta proposta em cláusula de 
plano recuperatório, implica a sua nulidade jurídica e a rejeição de ofício pelo magistrado, mesmo que os empregados 
estivessem dispostos a aceitá-la, uma vez que se trata de norma cogente; 2) o plano não poderá prever prazo superior 
a 30 (trinta) dias para o pagamento dos créditos eminentemente salariais vencidos nos últimos 3 (três) meses e 
não superiores a 5 (cinco) salários-mínimos por credor (artigo 54, parágrafo único): o mesmo deverá ser aplicado 
para a restrição contida no parágrafo único do artigo 54, com a diferença de que neste dispositivo legal são tratados 
apenas os créditos salariais vencidos nos últimos três meses anteriores ao pedido e não superiores a cinco salários-
mínimos por empregado, que deverão ser honrados pelo devedor em até trinta dias contados da aprovação do plano”  
(p. 168). 

56 Marcos Bernardes de Mello (Teoria do fato jurídico: plano da validade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 102) 
ressalta: “Somente as normas jurídicas proibitivas ou impositivas de resultado, ou seja, aquelas normas jurídicas que 
têm por específico escopo impedir que certo objeto seja alcançado ou impor um determinado fim, é que podem ser 
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mas somente dessa estipulação (art. 184 do Código Civil). A nulidade de que estamos tratando pode ser 
alegada de ofício pelo juiz, pois trata-se de nulidade de pleno iure, ou seja, envolve o descumprimento 
de regra de interesse público (direitos fundamentais dos trabalhadores).

Em face de tal conclusão, invalidade do estipulado para pagamento do crédito trabalhista, que 
consequências há para os envolvidos? 

No juízo da recuperação, verificado pelo Juiz, pelo Ministério Público (art. 52, V da LRF), ou 
pelos credores, compete a esses a invocação da nulidade, podendo ser na Assembleia Geral de Credores 
(alteração do plano – art. 56, parágrafo 3º da LRF) para a observância da regra não respeitada pelo 
devedor. Contudo, já tendo sido aprovado o plano, caberá aos credores trabalhistas invocar a nulidade da 
cláusula (no juízo da recuperação – art. 59, parágrafo 2º da LRF). Poderá, ainda, ser analisada a eficácia 
de tal previsão no juízo trabalhista, mas, para tanto, teremos de envolver a questão da competência. 

Há uma grande discussão referente à competência do juízo para verificação das consequências 
da recuperação judicial em face dos trabalhadores.  

Como já referido, a jurisdição consiste no poder de atuar o Direito objetivo, que o próprio 
Estado elaborou, compondo os conflitos de interesses e, dessa forma, resguardando a ordem jurídica 
e a autoridade da lei. Sendo ato de soberania, a jurisdição é una e indivisível, ou seja, o exercício da 
jurisdição entre os órgãos do Poder Judiciário sempre é o mesmo, sob o enfoque dos objetivos da 
mesma. No entanto, por motivos de ordem prática, encarregaram-se determinados órgãos estatais do 
seu exercício de acordo com a competência definida na Constituição Federal. A competência especial 
é exercida por órgãos que visam à solução de conflitos de determinada natureza (ramos específicos do 
Direito material), tais como trabalhistas, militar e eleitoral (arts. 111 e seguintes, 118 e seguintes e 122 
e seguintes da Constituição). Os demais conflitos são solucionados, por exclusão, pela denominada 
jurisdição comum ou ordinária. Ressalta-se, ainda, que o critério adotado é o da natureza da lide a ser 
apreciada. 

A competência significa a quantidade de exercício de jurisdição atribuída a cada órgão ou grupo 
de órgãos, conforme a lição de Liebman57. A norma legal determina os limites dos órgãos jurisdicionais, 
excluindo os demais da apreciação da lide. A competência está distribuída ex ratione materiae, ex 
ratione personae e ex ratione loci.

A competência da Justiça do Trabalho está disciplinada na Constituição Federal, artigo 114, e 
estabelece a apreciação dos conflitos decorrentes da relação de trabalho. Com a alteração do art. 114 
da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n. 45, promulgada em 8/12/2004, ficou mais 
ressaltado que nem todo o conflito da competência da Justiça do Trabalho decorre necessariamente do 
contrato de emprego, tendo competência para os litígios resultantes do contrato de emprego, ou seja, 
entre empregados e empregadores, da relação de trabalho, das greves; dos conflitos intersindicais, 
dos relativos às penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização e dos referentes às 
contribuições previdenciárias, em face das sentenças que proferir. 

fraudadas. Desde que o resultado (= fim), positivo ou negativo, visado pela lei, seja identificável, é possível falar-se 
em norma jurídica fraudável”.

57 Apud CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO. Teoria .... (p. 229). 
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A análise da matéria relacionada aos trabalhadores, envolvendo o disposto nos arts. 10 e 448 
da CLT, tratando da sucessão da responsabilidade do devedor (em recuperação ou falido) é da Justiça 
do Trabalho. A competência é relacionada à matéria envolvida (prevista no art. 114 da Constituição 
Federal), ou seja, litígio do trabalhador com o seu empregador (atual ou antigo) e os adquirentes do 
patrimônio desse, mesmo que a transferência ocorrida tenha sido em decorrência da recuperação 
judicial ou falência.  Fazemos, contudo, uma ressalva, pois entendemos que não cabe ao Juiz do 
Trabalho inviabilizar todas as recuperações judiciais existentes. Deverá ser observado o parâmetro 
legal, ou seja, art. 54 da LRF e, no caso da observância desse, aguardar o cumprimento do ajustado 
no plano aprovado.  No entanto, observado o desrespeito à norma legal (cogente – art. 54 da LRF), 
cabe ao Juiz do Trabalho analisar as consequências da alienação do patrimônio do devedor em face 
da contrariedade das regras dos arts. 10 e 448 da CLT com os arts. 60 e 141 da LRF.  Essa situação 
é assemelhada à enfrentada no caso da não aprovação do plano no prazo de 180 dias, na forma do 
art. 6º, § 5º da LRF, em que a consequência está prevista na própria lei – a continuidade da execução 
trabalhista. Melhor explicando, o que se analisa é que, mesmo com a aprovação do plano, há cláusula 
nula em razão da estipulação do prazo superior ao permitido na lei (art. 54 da LRF). Sendo a cláusula 
nula, não gera efeitos aos trabalhadores, prosseguindo as execuções no juízo laboral.

Socorremo-nos, novamente, aos ensinamentos de Marcos Bernardes de Mello58, quando refere 
que nem sempre o ato jurídico nulo não produz efeitos, que “Afora essas excepcionais situações, o ato 
jurídico nulo é sempre ineficaz. A ‘eficácia’ que ele apresenta é apenas aparente. Passa-se no mundo 
dos fatos, não no mundo do Direito. (...) Ato jurídico nulo não produz eficácia jurídica, salvo em casos 
especiais (...). Como direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações e exceções são consequências 
de fato jurídico perfeito, em havendo nulidade não se produz tais efeitos. Por isso, o cumprimento 
pelos figurantes de obrigações, sabendo nulo o ato, se dá no mundo fático e não no mundo jurídico, 
porque nesse nenhum efeito existe. A confirmação de obrigações nessas espécies é confirmação de 
dado inexistente”.   

Portanto, mesmo com a aprovação do plano, diante de uma cláusula nula, pois existe violação 
expressa de previsão legal, não se configura conflito de competência entre os juízos da recuperação e o 
trabalhista, pois tal cláusula não tem eficácia (jurídica) em relação aos trabalhadores. Assim, existindo 
cláusula nula, essa não deve ser observada, sendo que o efeito é como se não houvesse previsão em 
relação ao pagamento aos trabalhadores, prosseguindo a execução normalmente (art. 6º, § 5º da LRF). 
A cláusula nula não produz efeitos da novação da obrigação. 

Ressaltamos, novamente, que, na hipótese da inobservância do disposto no art. 54 da LRF, com 
relação aos prazos para pagamento dos créditos trabalhistas, não há qualquer conflito de atribuição 
com o juízo da recuperação em relação aos juízos do trabalho, pois a cláusula do plano é tida como 
ineficaz (efeito decorrente da nulidade da cláusula que desrespeita a previsão legal – art. 54 – “O plano 
de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos 
derivados da legislação do trabalho (...)”.  

58 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 231 e 232. 
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5. COnCLuSÃO

Diante dos argumentos apresentados no presente estudo, verificamos que as dúvidas não são de 
fácil solução, remetendo ao intérprete a necessária integração de disposições contidas em regramentos 
distintos para melhor alcançar os objetivos pretendidos na Constituição Federal com a implementação 
dos Direitos Fundamentais.  

Dessa forma, concluindo, adotamos as seguintes posições: 1) a observância das regras contidas 
na Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/05), em relação ao trabalhador, deve ser integral; 
2) os valores devidos aos trabalhadores devem ser quitados na forma do art. 54 da LRF, ou seja, no 
prazo de 30 (trinta) dias e 1 (um) ano; 3) o Juiz do Trabalho deverá observar o cumprimento do art. 
54 da LRF; 4) caso o devedor não informe ao juízo trabalhista a relação dos créditos trabalhistas no 
plano, prossegue a execução, ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses, na forma do art. 6º, §5º da LRF; 
5) no caso do desrespeito à regra do art. 54 da LRF de cláusula contida no plano aprovado, essa é tida 
como nula, não produzindo efeito, ou seja, há os mesmos efeitos da não previsão de cláusula relativa 
aos trabalhadores, prosseguindo a execução no juízo trabalhista (art. 6º, §5º da LRF); 6) existindo 
cláusula nula, é da competência da Justiça do Trabalho a apreciação, em razão da matéria envolvida 
– a responsabilidade do adquirente do patrimônio do devedor (art. 448 da CLT); 7) não há sucessão 
da responsabilidade no caso da falência, haja vista já caracterizada a insuficiência do patrimônio do 
devedor.
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O COnCEITO dE JuSTIÇa Em KELSEn

ana geórgia santos donato alves1

RESuMO: Sem uma definição uníssona do que seja justiça, sendo esta conceituada, segundo estudiosos, 
de acordo com o momento histórico de cada país e sempre influenciada pelo sistema de referência de 
cada ser humano, o presente estudo propõe-se a fazer uma análise, ainda que de forma deveras resumida, 
do conceito de justiça em Kelsen, abordando seu positivismo jurídico e a Teoria Pura do Direito. 

Palavras-chave: Kelsen, Justiça, Teoria Pura do Direito.

 

ABSTRACT: Without a unique definition of what justice is, being defined as, according to researchers, 
depending on the historical context of each country and always influenced by the reference system in 
every human being, the present study proposes to have an analysis, even if deeply synthesized, of the 
concept of justice in Kelsen, considering his juridical positivism and the Pure Theory of Law.

Keywords: Kelsen, Justice, Pure Theory of Law.

1.  InTrOduÇÃO

Diante de um cenário mundial de guerras e destruição, nos deparamos com uma pergunta que 
parece não possuir uma resposta certa, pronta e acabada: o que é justiça?

A resposta a essa questão pode ser dada das mais diversas maneiras possíveis. Em cada país e 
em cada momento histórico existiu e existe uma resposta diferente.

É exatamente aqui, na tentativa de uma definição exata, unânime, do que seja justiça e de qual 
critério deve ser utilizado para se determinar se uma norma é ‘justa’ ou ‘injusta’, que nos deparamos, 
com as maiores contradições, visões e ideologias.

Abordaremos no presente texto, de forma extremamente sucinta, a ideia de justiça em Kelsen, 
dentro de seu positivismo jurídico e da sua Teoria Pura do Direito, qual sua noção e conceito (se é que 
esse existe) do que seja esse vocábulo tão desejado por toda a humanidade. 

Mas será que realmente existe uma definição pronta, correta, acabada do que seja justiça? Isso 
é possível? Um dia será possível defini-la prontamente?

A sensação que fica é que dentre tantos conceitos em épocas diferentes, diante de tamanha 
complexidade, subjetividade e globalização, a cada dia torna-se mais difícil conceituar de modo 
definitivo o que seja justiça. Mais ainda: difícil, pra não dizer impossível, de se determinar precisa e 
definitivamente se uma norma é justa ou injusta.

Mesmo diante de tal impossibilidade em conceituá-la, nada impede de estudarmos e analisarmos 
as tentativas que surgiram ao longo da história e, principalmente, de sentirmos, mesmo que de maneira 
sobejamente subjetiva em nosso íntimo, o que seja justiça para cada um de nós.

1 Advogada, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Professora da Faculdade Farias Brito 
e dos cursos de pós-graduação da Faculdade Ateneu.
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2.  dESEnVOLVImEnTO

2.1 A dificuldade em se conceituar Justiça

O que é algo justo? Justiça é sinônimo de felicidade? É sinônimo de igualdade? De liberdade? 
Ao responder essas perguntas, estamos diante de juízos de valor que existem em cada um de nós. Mas 
quais interesses humanos têm esse valor e qual é a hierarquia desses valores frente aos conflitos de 
interesses? Hans Kelsen (2001, p.04) afirma que : 

Somente onde existem tais conflitos de interesses a justiça se torna um problema. Onde 
não há conflitos de interesses não há necessidade de justiça. Um conflito de interesses se 
apresenta, todavia, quando um interesse só pode ser satisfeito à custa de outro, ou seja, 
quando dois valores se contrapõem e não é possível concretizá-los ao mesmo tempo se 
a concretização de um implicar a rejeição do outro.

Assim, o problema de conceituar justiça torna-se evidente, visto que ao concretizar um direito, 
rejeita-se outro e quem não foi satisfeito em sua pretensão se sente “injustiçado.” Note que é nosso 
sentimento, nossa vontade e não nossa razão, é o elemento emocional e não o racional de nossa atividade 
consciente que soluciona o conflito.

Não existem valores absolutos, mas sim a determinação particular do que seja justiça. Nas 
tentativas de se encontrar valores absolutos, as teorias de justiça surgiram ao longo da história, mas 
revelaram-se fórmulas completamente vazias, através das quais toda e qualquer ordem social pode 
ser legitimada.

Em O que é Justiça  e  O Problema da Justiça, Kelsen fala e critica cada uma dessas fórmulas, 
quais sejam: princípio ‘a cada um o que é seu’, ‘o bem paga-se com o bem, o mal com o mal’, o ‘princípio 
da igualdade’ e a ‘igualdade perante a lei’. 

A fórmula de ‘dar a cada um o que é seu’ é completamente desprovida de sentido, visto que, 
segundo Kelsen, a questão decisiva – o que é realmente que cada um pode considerar como ‘seu’ – 
não possui resposta.

O princípio da retaliação, conhecido como ‘o bem paga-se com o bem, o mal com o mal’, também 
é isento de sentido. Da mesma maneira da fórmula anterior, não há uma definição de que o que é bem e 
o que é mal, visto serem concepções que divergem muito entre os povos distintos e épocas diferentes.

O princípio da igualdade é também considerado a essência da justiça, mas segundo Kelsen 
(2001, p.15):

Tal princípio parte da premissa de que todos os homens – ‘ tudo aquilo que tem fisionomia 
humana – são iguais por natureza, e culmina na exigência de que todos eles sejam 
tratados com igualdade. Como, porém, a condição prévia é evidentemente errônea, pois 
os homens são, na realidade, bem diferentes, e não existem, de modo algum duas pessoas 
realmente iguais, o único sentido possível daquela exigência é: o ordenamento social 
não deve levar em consideração determinadas diferenças na concessão de direitos e na 
imposição de deveres. Apenas determinadas diferenças, de forma alguma todas elas! 
Seria absurdo tratar crianças como adultos, loucos como pessoas mentalmente sadias. 
Quais são e quais não são, todavia, as diferenças a serem consideradas? Essa é a questão 
decisiva, à qual o princípio da igualdade não oferece resposta. 
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Finalmente, quanto ao princípio da igualdade perante a lei, este não significa que os órgãos 
jurídicos não devem fazer distinções que a própria legislação a ser aplicada não faça. Significa que a 
legislação deve ser aplicada de acordo com seu sentido.

Kelsen diz que, igualdade e justiça verdadeiras, somente podem ser concretizadas numa 
economia comunista, onde vale o axioma: cada um conforme suas  capacidades, a cada um conforme 
suas necessidades. Problema que, assim como as anteriores, torna essa fórmula vazia: quais necessidades 
podem ser satisfeitas? Quais vem primeiro? Caímos novamente em juízos de valor.

Como se vê, diante das variadas tentativas de se descobrir qual a essência da justiça, o que é 
justiça, nos deparamos com fórmulas vazias as quais não possuem respostas definitivas para que se 
possa chegar ao que seja realmente justiça.

2.2 Justiça x moral

Kelsen (2001, p.03) em sua obra O problema da justiça diz que a justiça é representada com 
uma virtude dos indivíduos, que essa virtude é uma qualidade moral e nessa medida, a justiça pertence 
ao domínio da moral.

A qualidade ou a virtude da justiça atribuída a um indivíduo exterioriza-se em sua conduta, na 
sua conduta frente à outros indivíduos, isto é, na sua conduta social. Afirma ele que:

A conduta social de um indivíduo é justa quando corresponde a uma norma que prescreve essa 
conduta, isto é, que a põe  como devida e, assim, constitui o valor de justiça. A conduta social de 
um indivíduo é injusta quando contraria uma norma que prescreve uma determinada conduta.  
A justiça de um indivíduo é a justiça da sua conduta social; e a justiça da sua conduta 
social consiste em ela corresponder a uma norma que constitui o valor de justiça e, nesse 
sentido, ser justa.  

Kelsen atribui o valor e o conceito de justiça à moral quando diz que o conceito de justiça se 
enquadra no conceito de moral. Exemplifica ele que quando afirmamos que a conduta de alguém é justa, 
significa que sua conduta está de acordo com uma norma e quando dizemos que determinada conduta 
é injusta, partimos do pressuposto de que alguém agiu de forma contrária a uma norma  de conduta.

Hans Kelsen (2003, p.04) faz a ressalva de que nem toda norma moral é uma norma de justiça, 
nem toda norma de uma moral constitui o valor justiça. É enfático:

Apenas uma norma que prescreva um determinado tratamento de um indivíduo por 
outro indivíduo, especialmente o tratamento dos indivíduos por parte de um legislador 
ou juiz, pode ser considerada uma norma de justiça. 

A justiça é a qualidade de uma conduta humana específica, de uma conduta que consiste no 
tratamento dado a outros homens. O juízo segundo o qual determinada conduta é justa ou injusta 
representa uma apreciação, uma valoração dessa conduta. É exatamente aqui que nos deparamos com 
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a moral, o juízo de valor  e a subjetividade de cada um.

O critério para se determinar o que é justo, injusto, moral ou imoral é relativo, e portanto, 
subjetivo. Quando apreciamos moralmente uma ordem jurídica positiva, quando a valoramos como 
boa ou má, justa ou injusta, a moral é relativa e ela não pode, por si só, fornecer uma medida ou um 
padrão absoluto para a valoração de uma ordem jurídica positiva.

Não há uma única Moral, mas vários sistemas de Moral completamente diferentes um dos outros, 
podendo ser, inclusive, antagônicos. Note que uma norma jurídica pode corresponder às concepções 
morais de determinado grupo e contrariar ao mesmo tempo a ideia de moral de outro grupo.

Fato (e aqui encontra-se, o grande problema de se chegar a um conceito definitivo do que seja 
justiça) é que as concepções sobre o que é moralmente bom ou mal, estão sempre em mutação. 

Kelsen (1998, p.78) não aceita a tese de que a moral é da essência do Direito, pois tal afirmação 
pressupõe uma Moral absoluta. Para ele:

 A tese rejeitada pela Teoria Pura do Direito, mas muito espalhada na jurisprudência 
tradicional, de que o Direito, segundo sua própria essência, deve ser moral, de que uma 
ordem social imoral não é Direito, pressupõe, porém, uma Moral absoluta, isto é, uma 
Moral válida em todos os tempos e em toda a parte. De outro modo não poderia ela 
alcançar o seu fim de impor a uma ordem social um critério de medida firme, independente 
de circunstâncias de tempo e de lugar, sobre o que é (justo) e o que é injusto.  

Para Kelsen, se a moral não faz parte da essência do Direito, então qual o fundamento de validade 
de uma norma jurídica? Pode esta norma ser considerada justa ou injusta? Qual critério a ser utilizado?

De acordo com o positivismo jurídico Kelseniano, apenas uma autoridade competente pode 
estabelecer normas válidas e tal competência apoia-se sobre uma norma que confira poder para fixar 
normas. A esta norma se encontram sujeitos tanto a autoridade dotada de poder legislativo como os 
indivíduos que devem obediência às normas por ela fixadas.

A norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma, segundo Kelsen, é uma 
norma superior. Sendo uma norma mais elevada, ela tem que ser pressuposta, pois não pode ser posta 
por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar numa norma ainda mais elevada. 

Kelsen (1998, p.222) chama essa norma de norma fundamental e afirma que o fundamento de 
validade de uma norma jurídica sendo ela justa ou injusta está nesta norma fundamental:

Se se pergunta pelo fundamento de validade de uma norma pertencente a uma determinada 
ordem jurídica, a resposta apenas pode consistir na recondução à norma fundamental 
desta ordem jurídica, quer dizer: na afirmação de que esta norma foi produzida de acordo 
com a norma fundamental. 

Qual, então, a natureza desta norma fundamental? De acordo com a Teoria Pura do Direito, a 
norma fundamental refere-se imediatamente a uma Constituição determinada, efetivamente estabelecida, 
produzida através do costume ou da elaboração de um estatuto, eficaz em termos globais. 

Relevante é que, para a citada teoria, está fora de questão qual seja o conteúdo que tem esta 
Constituição e a ordem estatal oriunda dela. Não importa se ela é justa ou injusta, assim como não é 
relevante se esta ordem jurídica garante uma efetiva situação de paz dentro da comunidade por ela 
constituída.
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Para a Teoria Pura do Direito, como teoria jurídica positivista, nenhuma ordem jurídica positiva 
pode ser considerada não conforme à sua norma fundamental, e, portanto, como não válida.

Dessa forma, basta que uma norma jurídica seja estabelecida de acordo com esta norma 
fundamental posta, para ser considerada válida em um ordenamento jurídico. A análise de justiça ou 
injustiça desta norma não cabe para a Teoria Pura do Direito. Não pode existir nenhuma norma do direito 
positivo considerada como válida que possa ser julgada como injusta do ponto de vista de uma norma 
de justiça tida simultaneamente como válida. Não pode haver uma norma injusta do direito positivo. 

Há uma justificação para isso. Em O problema da justiça, Kelsen (2003, p.11) explica: “Admitir 
que a validade de uma norma do direito positivo é independente da validade de uma norma de justiça 
é justamente o princípio do positivismo jurídico.”

O problema da subjetividade do ideal de justiça está no fato de que quando consideramos 
determinada conduta como justa ou injusta, imediatamente comparamos esta conduta com o ideal de 
justiça de cada um de nós, mas para  Kelsen, a questão de saber porque é que consideramos esta norma 
como justa conduz, em última análise, a uma norma fundamental por nós pressuposta que constitui o 
valor de justiça.

Como a Teoria Pura do Direito não oferece qualquer critério para que uma norma seja 
considerada justa ou injusta, o que se procura é um critério segundo o qual o Direito Positivo possa 
ser julgado como justo ou injusto. O que se busca é o fundamento de validade do direito positivo. 

Quanto à doutrina do Direito Natural ela também não nos oferece essa resposta. Kelsen (1998, 
p.245) afirma:

Logo que a Teoria do Direito Natural intenta determinar o conteúdo das normas imanentes 
à natureza, deduzidas da natureza, enreda-se nas mais insuperáveis contradições. Os seus 
representantes não proclamam um único Direito natural, mas vários Direitos naturais, 
muitos diversos entre si e contraditórios uns com os outros. Isto é especialmente verdade 
em relação às questões fundamentais da propriedade e da forma do Estado. Segundo 
uma doutrina do Direito natural, só é ‘natural’, isto é, justa, a propriedade individual, 
segundo outra, só o é a propriedade coletiva; segundo uma, só é ‘natural’, isto é, justa, 
a democracia, segundo outra só o é a autocracia. Todo Direito positivo que corresponde 
ao Direito natural de uma das teorias e que, por isso, é tido como justo, contradiz o 
Direito natural de outra teoria e é, consequentemente, condenado como injusto. A 
doutrina do Direito natural, tal como efetivamente tem sido desenvolvida – e não pode 
ser desenvolvida de outra maneira – está muito longe de fornecer o critério firme que 
dela se espera. 

Difícil, pra não dizer impossível determinar qual critério deverá ser utilizado para se averiguar se 
uma norma é justa ou injusta. Essa análise, sempre dependerá do interesse, da ideologia, do subjetivismo 
do indivíduo que pronuncia uma instituição social como justa ou injusta.

As normas do Direito positivo mostram certa realidade social, mas não as normas de justiça. 
Assim, o valor do Direito é objetivo, ao passo que o valor de justiça é subjetivo.

A questão de se determinada ordem jurídica é justa ou injusta não pode ser respondida pelos 
métodos específicos do positivismo jurídico Kelseniano. Mas Kelsen (2001, p.92) sugere uma função 
para o ideal de justiça: “Se a ideia de justiça tem alguma função, é a de ser um modelo para a feitura 
de bom Direito e um critério para distinguir bom e mau Direito.”
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Não existe um critério objetivo de justiça porque a afirmação de que algo é justo ou injusto é 
um juízo de valor que se refere a um fim absoluto, tais juízos de valor, possuem caráter subjetivo pois 
são baseados em elementos emocionais.

Impossível uma verificação objetiva de um juízo de valor, pois os homens diferenciam-se (e 
muito) em seus sentimentos e em suas ideias. É exatamente esse o motivo porque ilustres pensadores 
e filósofos da humanidade tentaram, em vão, resolver o problema da justiça: não há concordância 
unânime entre os homens do que seja justo ou injusto.

Nesse ponto, a ideia de Alf Ross (2003, p.320), em Direito e Justiça parece coincidir com a de 
Kelsen , quando o primeiro afirma: 

Invocar a justiça é como dar uma pancada numa mesa: uma expressão emocional que faz 
da própria exigência um postulado absoluto.(....). É impossível ter uma justiça racional 
com quem apela para a ‘justiça’, porque nada diz que possa receber argumentação a favor 
ou contra. Suas palavras são persuasão e não argumentos.(...). A ideologia da justiça é 
uma atitude militante de tipo biológico-emocional, para a qual alguém incita a si  mesmo 
à defesa cega e implacável de certos interesses. 

Ainda, compartilhando das ideias de Kelsen, Alf Ross diz que afirmar que uma norma é injusta 
não passa da expressão emocional de uma reação desfavorável a ela. Afirma ele que a ideologia da 
justiça não cabe num exame racional do valor das normas.

Apesar de inúmeras páginas escritas sobre a tão sonhada e almejada justiça, já previa Hans 
Kelsen (2001, p.25)  na obra O que é Justiça:

De fato, não sei e não posso dizer o que seja justiça, a justiça absoluta, esse belo sonho 
da humanidade. Devo satisfazer-me com uma justiça relativa, e só posso declarar o que 
significa justiça para mim: uma vez que a ciência é minha profissão e, portanto, a coisa 
mais importante em minha vida, trata-se daquela justiça sob cuja proteção a ciência pode 
prosperar e, ao lado dela, a verdade e a sinceridade. É a justiça da liberdade, da paz, da 
democracia, da tolerância. 

3. COnCLuSÃO

A ideia de justiça sempre foi dotada de uma poderosa força motivadora, em todas as partes e 
em todos os lugares parece haver uma resposta instintiva para o que venha a ser justiça.

Na tentativa de alcançá-la, foram realizadas alianças de paz e de união entre seres humanos e 
entre vários países pelo mundo, mas também, em nome da justiça,  foram travados inúmeros combates 
e guerras.

Difícil se avaliar, se detectar o que vem a ser realmente essa justiça. Para alguns trata-se da 
concretização do princípio da igualdade, para outros, justiça significa sua liberdade individual, para 
outros significa receber um salário que possa lhe proporcionar melhores condições de vida.

A Teoria Pura do Direito oferece como critério de validade de uma norma se esta tiver sido 
colocada no ordenamento jurídico de acordo com uma norma posta, pressuposta. Para tal teoria não 
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é relevante se determinar se uma norma é justa ou injusta. Kelsen considera essa tentativa infundada 
e dotada de extremo subjetivismo.

Os ideais de justiça são muitos, os mais variados possíveis, dependem de cada indivíduo e 
da época em que vivem; há tamanha subjetividade que torna-se impossível se determinar de forma 
definitiva, pronta e acabada o que é justo ou injusto.
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OS rEQuISITOS Para a COnCESSÃO dE BEnEFíCIO aSSISTEnCIaL aOS 
IdOSOS E a dIgnIdadE da PESSOa Humana

auriCelia do nasCiMento Melo1

Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno social que ultrapassa a fronteira individual, 
sendo relevante um trabalho de conscientização mundial para que a sociedade, como um todo, busque 
efetivar a dignidade do idoso. A partir dessa afirmação será feita a análise da proteção constitucional 
aos idosos a partir da Carta de 1988 que assegura esse direito como fundamental a todos os cidadãos 
da terceira idade, a Lei da Assistência Social e o Estatuto do Idoso que regulamentam o benefício da 
prestação assistencial continuada para aqueles que não têm renda ou que a comprove ser insuficiente 
para sua mantença e de  sua família. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre os critérios para a 
concessão desse benefício assistencial, tendo por base a dignidade da pessoa humana positivada na 
Constituição e os critérios objetivos descritos na legislação.

Palavras-Chave:  Constituição - Benefício Assistencial - Idoso- Dignidade.

Abstract: Population aging is a social phenomenon that crosses the individual border and proposes a 
global awareness for the society as a whole to seek to accomplish the dignity of the elderly. From this 
statement will be made the analysis of constitutional protection for the elderly from the 1988 Constitution 
which guarantees this right as fundamental to all senior citizens, the Law of Social Assistance and 
the Elderly Statute governing the benefit of providing continuing care for those who have no income 
or that prove to be insufficient for their maintenance and his family. The objective of this study is to 
discuss the criteria for the granting of such benefit assistance, based on the dignity positively valued 
in the Constitution and the objective criteria described in the legislation.

Keywords: Constitution - Care Benefit – Elderly - Dignity.

Sumário: Introdução. A assistência social no Brasil. O direito do idoso e a dignidade da pessoa humana. 
O Advento do Estatuto do Idoso. O benefício da prestação continuada aos idosos e a análise dos seus 
requisitos. Considerações Finais. Referências bibliográficas.

1. InTrOduÇÃO

A Constituição Federal de 1988 foi elencada como uma norma fundamental que destaca a 
atuação do Estado Social, citando no seu artigo 203 que a assistência social é uma política destinada a 
prestar, gratuitamente, proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes 
físicos. As diretrizes são descritas no artigo 204 e na lei 8.749/93 que regulamenta a assistência social. O 
benefício assistencial de prestação continuada é previsto como garantia à pessoa portadora de deficiência 

1  Mestre em Direito Constitucional, Advogada, Professora da UESPI e Faculdade Novafapi.
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e ao idoso com 65 anos ou mais, conforme passou a regular a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 
que comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família.

Com exceção dos demais requisitos exigidos para a concessão de tal benefício, como a 
incapacidade para o trabalho e para a vida diária (no caso dos deficientes) e a proibição de cumulação 
com outro benefício, o requisito da miserabilidade tem suscitado grandes discussões.

A assistência social é um plano de prestações sociais mínimas e gratuitas a cargo do Estado 
para prover a pessoas necessitadas condições dignas de vida. É um direito social fundamental e para o 
Estado, um dever a ser realizado através de ações diversas que visem atender às necessidades básicas 
do indivíduo em situações críticas da existência humana.

A prestação do benefício assistencial é definida como uma política pública garantindo direitos 
aos cidadãos e estabelecendo o Estado como responsável por tal garantia. A análise dos requisitos 
para a sua concessão, na previsão objetiva da lei não é suficiente para cumprir o princípio maior da 
dignidade da pessoa humana.

A competência para legislar em matéria de assistência social é concorrente da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios e suas atuações envolvem a atividade de todo o Estado, mediante 
coordenação da União.

2. a aSSISTênCIa SOCIaL nO BraSIL 

A Assistência Social compõe juntamente com o setor da Saúde e Previdência Social, o tripé da 
Seguridade Social, embora ambas atuem na proteção aos segmentos desamparados e são financiadas 
pelas contribuições sociais previstas na Constituição Federal. A previdência só atende aos que contribuem 
para o sistema e a assistência àqueles que dela necessitam, independentemente de contribuição.

A Lei da Assistência Social no Brasil, Lei 8742/93, introduziu mudanças significativas no campo 
das políticas públicas ao inaugurar como direito exigível do cidadão e dever do Estado o direito de 
garantir os mínimos sociais, que são aqueles que visam a garantir a dignidade a toda pessoa humana, a 
qual deve ser percebida na sua integralidade, abrangendo os aspectos físicos, moral, mental, espiritual 
e social a todas as pessoas que não têm providas as suas necessidades básicas.

Modernamente essa política denomina-se inclusão social2, é isso que informam os objetivos 
da assistência social no Brasil, o provimento dos mínimos sociais, ou seja,  busca alçar à pessoa em 
estado de carência a condição de cidadão. A ação da assistência social, enquanto política, se dará de 
forma integrada às demais visando possibilitar às pessoas, trabalho, renda, salários, melhores condições 
de vida. 

A estes princípios da supremacia social, da universalização dos direitos sociais, se agregam 
outros como o respeito à dignidade do cidadão, o direito a benefícios e serviços de qualidade, o direito 

2 Inclusão social é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, 
provocada pela diferença de classe social, origem geográfica, educação, idade, existência de deficiência ou preconceitos 
raciais. Inclusão Social é oferecer aos mais necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços, dentro de um 
sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais aptos.
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à convivência comunitária e familiar, a proibição de comprovações vexatórias de necessidades básicas 
a serem satisfeitas. É necessário explicitar que para garantir uma ordem social equilibrada, onde as 
políticas públicas sejam sustentadas por definidos programas de desenvolvimento econômico e social, é 
necessário que haja a prevalência dos direitos humanos, o primado do trabalho e a solidariedade social.

3. O dIrEITO dO IdOSO E a dIgnIdadE Humana

Um dos aspectos mais importantes da dignidade da pessoa humana segundo André Ramos 
Tavares (2007:555) é o reconhecimento daquilo que se poderia denominar como direito à velhice. 
Durante muito tempo a previdência social foi considerada como uma das principais dimensões dos 
direitos dos idosos, mas essa dimensão foi ampliada pela Constituição de 1988, em seu art. 230, que 
passou a considerar não somente os direitos decorrentes da seguridade social, mas a Constituição 
reconhece o direito dos cidadãos da terceira idade serem amparados pelo Estado, pela sociedade e 
pela família.

Impõe-se a realização de programas estatais de amparo aos idosos, assegurando desde logo aos 
maiores de 65 anos, a gratuidade dos transportes coletivos. André Ramos Tavares (2007:523) explica:

O direito à velhice coloca-se como direito que há de tutelar-se desde o início da vida do 
indivíduo, pois, a sociedade precisa oferecer esses benefícios desde a existência da vida 
destas, uma vez que se tivessem uma vida com dignidade, desde o princípio, teriam como 
ter uma vida mais longeva. Claro que o direito à velhice é uma decorrência da própria 
dignidade da pessoa humana, levada a tutela da vida até o último dia de existência do 
ser humano. O direito à velhice, pois, é uma dimensão importantíssima do primado da 
dignidade da pessoa humana. 

 É imperioso destacar o pensamento de Immanuel Kant (1960:79) 

O ser humano jamais deve ser visto ou usado como um meio para atingir outras 
finalidades, mas será considerado como um fim em si mesmo, é isso que lhe confere 
dignidade. Essa noção importa concluir que a dignidade da pessoa humana não está 
na dependência de suas características externas, da classe social a que ela pertence, de 
seu gênero, idade ou cor, do cargo que ocupa, dos bens materiais que ostenta, de sua 
popularidade ou utilidade para os demais. Logo, não é possível classificar que uma 
pessoa terá mais dignidade que a outra. Afinal, a dignidade não  tem preço,  não pode 
ser  mensurada,  e é atributo de todos os seres humanos.

A Constituição de 1988 impulsionada pela consciência da necessidade de se proteger a população 
da terceira idade relatou de forma específica no art. 230, mas ao analisar profundamente todo o texto 
da Carta Magna, observa-se que os idosos estão protegidos em vários outros artigos.

Logo nos seu primeiro título, artigo primeiro, em seus princípios fundamentais já protege os 
idosos, pois é garantido a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Em seu artigo terceiro cita como 
objetivo fundamental promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Os idosos que por ventura tiverem que cumprir pena estão protegidos pelo princípio da 
individualização da pena, nos direitos e garantias fundamentais e coletivos da Lei Maior no seu artigo 5 
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XLVIII, que assim diz: “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza 
do delito, a idade  e o sexo do apenado”.

Os direitos sociais Art. 6°: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados são garantidos, 
a todos, inclusive aos idosos.

A aposentadoria é direito garantido em seu art. 7°, XXIV. Em relação aos direitos políticos, o 
maior de 70 anos exerce voto facultativo em seu art. 14°,§ 1, inciso II, alínea “b”. O idoso tem direito 
também ao seguro social, ou aposentadoria, variando as idades, se homem ou mulher, se trabalhador 
urbano ou rural. (CF, art. 201). 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social e tem por objetivos: a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e 
à velhice (art. 203, inciso I). É garantido um salário mínimo de benefício ao idoso que comprove não 
possuir meios de prover à própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família (art. 203, inciso V).   

O Estado prestará assistência judicial integral e gratuita, através da Defensoria Pública, aos 
idosos que comprovarem insuficiência de recurso (art. 134). Para o constituinte, o papel da família é 
imprescindível para a vida do idoso, pois se entende que ela é a base da sociedade e por isso merece 
atenção especial do Estado. A partir disso o Estado assegurará a assistência ao idoso, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226).

Como mencionado anteriormente, o idoso ganhou matéria específica no art. 230 da Constituição, 
como assim diz: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
direito à vida”. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares” 
Os idosos devem ser acolhidos por todos os instrumentos assegurados à assistência ao ser humano, 
ao cidadão, sem distinção.  Observa-se que com essas determinações, os idosos já deveriam ter seus 
direitos respeitados e resguardados, mas a realidade brasileira não é essa, é tanto que foi editado o 
estatuto do idoso para detalhar e criar mecanismos para tornar eficaz a concretização desses direitos.

4. O adVEnTO dO ESTaTuTO dO IdOSO

Positivar um direito é sempre proporcionar benefícios à sociedade, é um avanço, pois se pode 
utilizar a nova lei como instrumento para validar reivindicações. O Estatuto do Idoso apresenta um 
campo fértil e estimulante para que a sociedade se mobilize e exija efetivação de benefícios aos idosos. 

O Estatuto concretizou-se em meio a uma exigência da regulamentação de vários artigos já 
dispostos na Constituição para a proteção dos idosos. Após tramitar cinco anos no Congresso Nacional, 
o Estatuto do Idoso foi aprovado por unanimidade pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 
O projeto foi apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS), que visa a regulamentação das garantias 
dos idosos, sendo sancionado pelo presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no 
dia 1° de outubro de 2003. 

A Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação no Diário Oficial da União, exceto 
o art. 36 que regulamenta o acolhimento do idoso no núcleo familiar, que só entrou em vigor em 1º 
de janeiro de 2004. 
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Ao se fazer a análise do Estatuto é importante relacionar alguns pontos que se destacam na 
concretização de direitos aos idosos, quais sejam determinações que todos já deviam realizar. No 
entanto se fez necessário a confecção de uma lei para que se imponha o cumprimento de tal atividade. 
O que em primeiro deve-se mencionar é que nenhum idoso poderá sofrer discriminação, violência, 
crueldade ou opressão e ainda ser alvo de negligência. 

Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos 
meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode ser condenado e a pena 
varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa de acordo com disposição do Estatuto.

Famílias que abandonem o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas 
necessidades básicas, podem ser condenadas a cumprir pena de seis meses a três anos de detenção e 
multa. Tudo isso proporciona a efetivação da dignidade humana aos idosos, o que já está previsto para 
qualquer ser humano na Constituição.

Existe ainda a pena para aqueles que submetem idosos a condições desumanas, privados da 
alimentação e de cuidados indispensáveis. Qualquer pessoa que se aproprie ou desvie bens, cartão 
magnético (de conta bancária ou de crédito), pensão ou qualquer rendimento do idoso é passível de 
condenação, com pena que varia de um a quatro anos de prisão, além da previsão de multa.

Outra disposição da legislação do idoso é que aos maiores de 65 anos é assegurado o transporte 
coletivo gratuito. Nos veículos de transporte coletivo é obrigatória a reserva de 10% dos assentos para 
idosos, com aviso legível. Nos transportes interestaduais, o Estatuto garante a reserva de duas vagas 
gratuitas em cada veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Se o número 
de idosos exceder o previsto, eles devem ter desconto de 50% no valor da passagem, considerando-se 
sua renda.

Concretizou-se ainda na mesma legislação que é obrigatória a reserva de 3% das unidades 
residenciais para os idosos nos programas habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos, 
garantindo-se a moradia para muitos idosos que não têm condição de subsidiar a sua própria habitação.

5. O BEnEFíCIO da PrESTaÇÃO COnTInuada aOS IdOSOS E a anáLISE dOS SEuS rEQuISITOS 

O Benefício de Prestação Continuada está previsto no art. 203, V da Constituição Federal. 
O Estado, ao respeitar a dignidade das pessoas mais necessitadas, se viu na obrigação de intervir na 
sociedade, levando assistência aos que dela necessitassem.  A política assistencialista do Estado, através 
da Assistência Social, busca exatamente esta concretização, promovendo o bem-estar da população, 
oferecendo aos marginalizados condições mínimas que garantam sua dignidade.

O benefício assistencial aos idosos corresponde à garantia de um salário mínimo, àquele que 
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e também não possa tê-la provida por 
sua família. Ivan Kertzman (2009:429) explica em seu manual de direito previdenciário que: 

A idade para considerar a pessoa como idosa já foi objeto de mudanças: No período de 
01/01/96 a 31/12/97, a idade mínima para o idoso era de 70 anos; a partir de 01/01/98 
até 31/12/03, a idade mínima para o idoso passou a ser de 67 anos; com a aprovação 
do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, a partir de 01/01/04, a idade mínima para o idoso 
passou a ser de 65 anos.
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 O amparo assistencial ao idoso tem o valor de um salário mínimo e é pago a pessoas com 65 
anos ou mais. O auxílio deixa de ser liberado após a morte do beneficiário e não há o pagamento do 
13º salário. A renda familiar per capita (por pessoa) deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. 
O idoso não pode receber nenhum outro benefício e nem ter vínculo com planos de previdência. Os 
requisitos para a concessão do benefício ao idoso de acordo com o Estatuto, explica que é necessário 
a comprovação dos requisitos denominados por alguns autores de miserabilidade.  

O professor Ivan Kertzman (2009:433) deixa bem claro que o benefício da prestação continuada 
deve ser revisto a cada dois anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. 
As alterações nas condições que deram origem ao benefício, quando ocorrem após a sua concessão, 
não constituem irregularidades. O benefício assistencial é intransferível, não gerando direito à pensão; 
não é pago abono anual, não será acumulado com qualquer benefício da Previdência Social. 

Para requerer o benefício assistencial o idoso deve se dirigir a um dos postos da previdência 
social e apresentar alguns documentos, quais sejam PIS/PASEP ou número de inscrição de contribuinte 
individual, doméstico, facultativo ou trabalhador rural, a carteira de identidade e/ou carteira de trabalho, 
o seu CPF, a certidão de nascimento ou casamento, o comprovante de rendimentos dos membros do 
grupo familiar. Além desses documentos pessoais o idoso recebe formulários que devem ser preenchidos 
(entregues nos postos e agências da Previdência). O primeiro é o requerimento de benefício assistencial 
e ainda a declaração sobre a composição do grupo e da renda familiar.

Entregue a documentação ao funcionário do posto do INSS, haverá uma análise de dados junto 
ao sistema para a verificação das informações. Por exemplo, verificar se o idoso não recebeu nenhum 
benefício ou ainda se já contribuiu com a previdência social. Em algumas situações, na verificação de 
autenticidade das informações, o órgão pode até fazer uma inspeção in loco para constatar a verdade 
sobre aquilo que foi declarado pelo idoso.

O funcionário do INSS pode após essa investigação minuciosa constatar a ocorrência de algumas 
fraudes, mas como o sistema cruza informações e estas ainda podem ser analisadas pessoalmente pelo 
servidor do órgão, há pouca incidência de fraudes para a concessão deste benefício. 

Outro ponto muito controverso na aferição do benefício assistencial ao idoso é que o critério 
da renda per capta mínima, situação que já fora discutida na ADI 1.232/DF, na qual foi relator para o 
acórdão o Ministro Nelson Jobim, que declarou a constitucionalidade da exigência da renda mínima 
per capita de ¼ do salário mínimo, considerando ser objetivo o critério legal, ou seja, independente 
de prova das condições de miserabilidade ( j. em 27.8.1998, DJ de 1.6.2001). Essa decisão conferiu 
efeito vinculante para o Poder Judiciário e a Administração Pública, no entanto, mesmo após referida 
decisão judicial, oriunda da mais alta Corte de justiça, o Egégio Superior Tribunal de Justiça, por suas 
5ª e 6ª Turmas continua a decidir, reiteradamente, que deve ela ser considerada como um parâmetro 
para a aferição da necessidade, não impedindo que outros fatores sejam utilizados para comprovar a 
carência de condições de sobrevivência digna:
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RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO 
DE RENDA PER CAPITA NÃO SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. 
DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL.
1. “(...) O benefício de prestação continuada previsto no artigo 203 da Constituição 
da República, regulamentado pela Lei nº 8.742/93, muito embora não dependa de 
recolhimento de contribuições mensais, deverá ser executado e mantido pela Previdência 
Social, que tem legitimidade para tal mister. (...)” (REsp n° 308.711/SP, da minha 
Relatoria, in DJ 10/3/2003).
2. “(...) A impossibilidade da própria manutenção, por parte dos portadores de deficiência 
e dos idosos, que autoriza e determina o benefício assistencial de prestação continuada, 
não se restringe à hipótese da renda familiar per capita mensal inferior a 1/4 do salário 
mínimo, podendo caracterizar-se por concretas circunstâncias outras, que é certo, devem 
ser demonstradas. (...)” (REsp n° 464.774/SC, da minha Relatoria, in DJ 4/8/2003).
3. Em não havendo requerimento na esfera administrativa, o termo inicial do benefício 
de prestação continuada à pessoa portadora de deficiência é o da data da apresentação 
do laudo pericial em juízo.
4. Recurso parcialmente provido.
(REsp 756.119/MS, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, 
julgado em 23.08.2005, DJ 14.11.2005 p. 412).

Com a análise de várias jurisprudências o que se torna patente é que se o requisito da renda 
mínima familiar per capita é considerado como matéria de vértice probatório por Ministros do Supremo 
Tribunal Federal em decisões monocráticas, reforça-se o entendimento de que o valor de ¼ do salário 
mínimo estabelecido pelo artigo 20, §3º, da Lei n. 8.742/93 deve ser considerado apenas como um 
parâmetro, para se aferir a condição econômica do grupo familiar em que se insere o beneficiário.

Verifica-se que o benefício assistencial ao idoso requer uma ponderação maior dos valores 
envolvidos, pois se considerar apenas o critério objetivo da renda mínima, isso pode fazer com que o 
julgador esqueça a aplicação constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana.

O que deve ser feito pelo julgador é analisar no caso concreto, a real situação do requerente, 
pois na interpretação do mega princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a interpretação 
objetiva da aferição da renda de ¼ do salário mínimo, não é critério determinante para que se indefira 
o benefício assistencial, pois muitos idosos podem até contar com renda maior, mas a necessidade 
de prover seu sustento, com remédios, alimentos, tratamentos médicos demonstra que ele precisa da 
renda do benefício para a sua sobrevivência com um mínimo de dignidade.

6. COnSIdEraÇõES FInaIS

 O Estatuto do Idoso permitiu o detalhamento constitucional do artgo 203 da Constituição, 
especificando a criação do benefício asistencial ao idoso que deve preencher os requisitos de idade 
e comprovar a aferição de uma renda mínima per capta de ¼ do salário mínimo, o que a doutrina 
especifica como condição de miserabilidade. O que é tormentoso na análise da jurisprudência sobre o 
tema é que alguns julgadores consideram o critério objetivo da renda mínima per capta apenas como 
um vértice a ser analisado, pois em muitos casos a comprovação de uma renda um pouco superior ao 
estabelecido na lei, faz com que o julgador indefira o pedido do benefício.
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Outros julgadores especificam a necessidade de análise de todo o conjunto, como a condição 
pessoal do requerente, procurando perceber a concretização da dignidade da pessoa humana, princípio 
constitucional que está acima da lei, sendo  necessário invocar a interpretação conforme a Constituição 
que especifica a dignidade da pessoa humana como um princípio, norma vetor que suplanta a aplicação 
de qualquer lei. Assim sendo, o benefício da prestação assistencial ao idoso deve ser deferido mediante 
a análise de cada caso, ponderando sua aferição para concretizar a dignidade humana.
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BrEVES nOTaS SOBrE O TraBaLHO VOLunTárIO E rELIgIOSO nO BraSIL

eduardo PragMáCio Filho1

Resumo: O artigo analisa, de forma breve, alguns aspectos do trabalho voluntário no Brasil, instituído 
pela Lei 9.608/98, apontando sua natureza e limites, comparando-o com o trabalho religioso.

Palavras-chave: Trabalho Voluntário – Trabalho Religioso – Voluntariado.

Abstract: The article examines, briefly, some aspects of volunteer work in Brazil, established by Law 
9608/98, pointing to its nature and limitations, comparing it with the religious work.

Keywords: Volunteer - Religious Work - Volunteering.

1. InTrOduÇÃO

O objeto do presente estudo é apontar alguns aspectos do trabalho voluntário e religioso no 
Brasil, analisando-o sob o ponto de vista da legislação, notadamente da Lei 9.608/98.

Apesar de não estar sob o domínio da disciplina do Direito do Trabalho, por ter caráter de 
benevolência, seu estudo é importante porque muitas vezes essa modalidade voluntária de trabalho 
disfarça, numa fraude, uma verdadeira relação de emprego2.

O voluntariado é um movimento mundialmente espalhado e consolidado, hoje se constituindo 
também como uma espécie de grife para pessoas3 e empresas4, mas sua origem foi de forma visceral 
atrelada ao trabalho religioso.

Para a ONU – Organização das Nações Unidas, “voluntário é o jovem ou adulto que devido 
ao interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a 
diversas formas de atividade, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos”5.

Para Ives Gandra da Silva Martins Filho6, o trabalho voluntário é impulsionado por três 

1 Advogado, mestrando em direito do trabalho pela PUC-SP, especialista em direito empresarial pela UECE, professor 
de direito e processo do trabalho nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Farias Brito e sócio de 
Furtado, Pragmácio Filho & Advogados Associados.

2 Cf. Alice Monteiro de Barros (2006, p. 433).
3 Ana Amélia Mascarenhas Camargos (2008, p. 78) aponta que as pessoas hoje se utilizam da propaganda do trabalho 

voluntário para agregarem valor aos seus currículos, fazendo com que haja uma satisfação pessoal se sobrepondo 
ao dever moral de ajudar o próximo.

4 Para as empresas, o voluntariado empresarial ganha espaço, na medida em que criam entidades do terceiro setor 
ligadas a elas, com as quais agregam o inestimável valor de empresas socialmente responsáveis, através de selos 
e premiações. As próprias empresas estimulam seus funcionários ao voluntariado, como forma de construir essa 
responsabilidade social (Cf. Camargos, p. 79).

5 apud Camargos, 2008, p. 77.
6 apud Camargos, 2008, p. 69.



DIáLOGO JuRÍDICO

110 eduardo PragmáCio Filho

sentimentos: a compaixão, mais atrelada à religiosidade e tem como virtude maior a caridade; 
a solidariedade, para se executar tarefas em benefício de toda a comunidade e, por fim, 
a indignação contra a miséria humana, com o intuito de se transformar a sociedade.

É de se notar que o voluntariado vem evoluindo do mero assistencialismo a uma atitude mais 
proativa de promoção da cidadania.

No Brasil, a primeira experiência de trabalho voluntário remonta à fundação da Santa Casa de 
Misericórdia da Vila de Santos, em 1543, e ao longo de cinco séculos7 também sempre esteve ligado 
principalmente ao trabalho religioso. 

2. O TraBaLHO VOLunTárIO rEguLadO PELa LEI 9.608/98

No Brasil, o trabalho voluntário é regulado pela Lei 9.608/98, que logo no art. 1° define8:
Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada 
por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada de 
fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

O parágrafo único do mesmo artigo deixa bem claro que “o serviço voluntário não gera vínculo 
empregatício, nem de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”.

A diferença básica entre o trabalho voluntário e o contrato de emprego reside na questão 
da onerosidade. O voluntário é não oneroso, o trabalhador não espera receber remuneração como 
contraprestação dos serviços, enquanto que no contrato de emprego esse requisito da onerosidade é 
da sua essência (art. 3° da CLT).

No trabalho voluntário, a intenção é de prestar o serviço desinteressadamente e de forma 
gratuita. Explica Ana Amélia Mascarenhas Camargos9 que “com efeito, o elemento essencial do 
trabalho voluntário é o fato de ser prestado de forma gratuita e em comunhão com os interesses do 
7 Segundo o Manual do Voluntário do SESC (2007, p. 08), eis uma breve cronologia do voluntariado no Brasil: 

“1543 – Fundada, na Vila de Santos, a Santa Casa de Misericórdia; 1908 – A Cruz Vermelha chega ao Brasil; 1910 
– O Escotismo se estabelece no país, com o objetivo de “ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião”; 1935 – É 
promulgada a Lei de Utilidade Pública, para regular a colaboração do Estado com as instituições filantrópicas; 
1942 – Getúlio Vargas funda a Legião Brasileira de Assistência. A primeira-dama, Darci Vargas, foi a primeira 
presidente; 1961 – Surge a APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais; 1967 – O governo cria o Projeto 
Rondon, que leva universitários brasileiros para dar assistência a comunidades carentes no interior do país; 1983 – É 
criada a Pastoral da Criança, para combater a mortalidade infantil; 1990 – A iniciativa voluntária começa a buscar 
parcerias com a classe empresarial; 1993 – Betinho cria a Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida, que 
organiza a sociedade para combater a fome; 1995 – Fernando Henrique Cardoso cria o Comunidade Solidária, para 
tentar se adequar às exigências do moderno voluntariado. Ruth Cardoso assume a presidência; 1997 – São Criados 
os Centros de Voluntariado no país; 1998 – É promulgada a Lei 9.608, que dispõe sobre as condições do serviço 
voluntário; 1999 – É promulgada a Lei 9.790, que qualifica as OSCIP e disciplina o termo de parcerias; 2001 – Ano 
Internacional do Voluntário / Comitê Nacional; 2003 – O Programa Fome Zero é criado pelo Governo Federal; Lula, 
como presidente, convida toda a sociedade a se mobilizar contra a fome”.

8 Explica Alice Monteiro de Barros (2006, p. 437) que a Lei 9.608/98 teve influência da legislação italiana (Lei 
266/1991) na qual “considera-se atividade voluntária aquela prestada pessoalmente, de forma espontânea ou gratuita, 
à organização em que o trabalho voluntário se realiza, sem fim lucrativo, ainda que indireto, e exclusivamente por 
solidariedade”. Critica a autora o fato de a legislação italiana prever a obrigatoriedade de o tomador do trabalho 
voluntário fazer um seguro contra infortúnios e doenças profissionais, enquanto que a legislação brasileira não 
adotou essa prática. É importante aqui lembrar que, por exemplo, em situação muito parecida, para o contrato de 
estágio (recentemente regulado no Brasil pela Lei 11.788/08 – DOU 26/09/2008) há essa previsão da contratação de 
um seguro contra acidentes pessoais (art. 9°, IV).

9 Cf. Camargos, 2008, p. 67.
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tomador do serviço, ou seja, não há o conflito de interesses entre o trabalhador e a entidade que se 
aproveita de tal trabalho”.

O art. 3° da Lei 9.608/98 prescreve que “o prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido 
pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias”. 

O ressarcimento dessas despesas, que se configuram como ajuda de custo, não desnatura a não 
onerosidade (gratuidade) do trabalho voluntário. Essas ajudas de custo não são consideradas salário, 
conforme preceitua o §2° do art. 457 da CLT. São exemplos dessas despesas: transporte, alimentação, 
vestimentas, ferramentas etc.

A Lei 9.608/98 prescreve ainda que “as despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente 
autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário”. Isso significa que essas despesas 
devem estar devidamente comprovadas e a possibilidade do ressarcimento prevista nos estatutos da 
entidade tomadora dos serviços10.

Sem a observância desses requisitos (efetivo reembolso e previsão nos estatutos da entidade), 
o ressarcimento mais parece salário e fatalmente configurará vínculo de emprego, conforme se vê do 
acórdão seguinte, do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo:

34040719 – VÍNCULO DE EMPREGO. TRABALHO VOLUNTÁRIO. ONEROSIDADE. 
Não há que falar em trabalho voluntário quando não comprovado que o pagamento 
efetuado ao trabalhador tinha por finalidade o ressarcimento de despesas. (TRT 17ª R.; 
RO 00212.2007.010.17.00.6; Ac. 6971/2008; Rel. Juiz Gerson Fernando da Sylveira 
Novais; DOES 29/07/2008; Pág. 5)

Como o trabalho voluntário foge à regra do contrato de emprego, e por expressa previsão em 
lei (art. 3° da Lei 9.608/98), deve haver a formalidade da contratação, mediante um termo11, no qual 
conste o objeto e as condições do serviço12. 

O tomador de serviço, segundo a Lei 9.608/98, pode ser qualquer entidade pública de qualquer 
natureza ou instituições privadas, sem fins lucrativos13.

Mas não é qualquer instituição privada sem fins lucrativos, pois ela deve ter como objeto social 
“objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 

10 Cf. Camargos, 2008, p. 68.
11 Numa demanda para se reconhecer o vínculo de emprego, a alegação de trabalho voluntário por parte do tomador 

e reclamado atrai o ônus probatório, por se alegar fato modificativo do direito alegado, nos termos do art. 333, II 
do CPC. Nesse sentido, ver o seguinte acórdão do TRT do Paraná: “23043453 – VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
VS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. É atualmente assentado o entendimento de que cabe 
ao reclamante comprovar que trabalhou – Sendo considerado esse o fato constitutivo do vínculo empregatício, na 
forma como se interpreta o art. 333, inc. I, do CPC. Se a parte reclamada reconhece a prestação de serviços, mas 
alega que o reclamante prestou trabalho voluntário (Lei nº 9.608-1998) deve fazer prova sobre essa alegação – Que 
é considerado fato desconstitutivo, na esteira da interpretação dada ao inc. II, do mesmo art. 333, do CPC (TRT 
09ª R.; Proc. 18548-2004-015-09-00-8; Ac. 25231-2007; Terceira Turma; Rel. Des. Célio Horst Waldraff; DJPR 
11/09/2007)”.

12 Alice Monteiro de Barros (2006, p. 435) entende que “o ato de adesão é requisito substancial à configuração do 
trabalho voluntário, ou seja, ausente essa formalidade, o trabalho nessas condições deixa de ser disciplinado pela 
lei em questão”.

13 Uma boa definição do que seja “sem fins lucrativos” é encontrada no §1°, do art. 1° da Lei 9.790/99: “considera-
se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social”.



DIáLOGO JuRÍDICO

112 eduardo PragmáCio Filho

mutualidade”14 (art. 1° da Lei 9.608/08). Podem ser exemplos dessas entidades aquelas que detêm 
os títulos de OS – Organizações Sociais15, as OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público16 e as Entidades Beneficentes de Assistência Social17. 

3. O TraBaLHO VOLunTárIO rEguLadO PELa LEI 10.029/2000

A lei 10.029/00 facultou aos Estados e ao Distrito Federal “instituir a prestação voluntária de 
serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e 
nos Corpos de Bombeiros Militares” (art. 1°), com “duração de um ano, prorrogável por, no máximo, 
igual período, a critério do Poder Executivo, ouvido o Comandante-Geral da respectiva Polícia Militar 
ou Corpo de Bombeiros Militar” (art. 2°).

Essa “prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (art. 6°, §2°). Podem ser admitidos como voluntários 
“homens, maiores de dezoito e menores de vinte e três anos, que excederem às necessidades de 
incorporação das Forças Armadas, e as mulheres, nessa mesma faixa etária” (art. 3°), os quais “fazem 
jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e 
pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços” e que 
não poderá exceder a dois salários mínimos (art. 6°).

4. O TraBaLHO rELIgIOSO

A liberdade religiosa é um direito fundamental, consagrado no art. 5°, VI da Constituição 
Federal de 1988, garantindo que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias”.

Na lição de Ana Amélia Camargos18, “o trabalho religioso não se constitui como objeto de 
um contrato, pois se destina à assistência espiritual e à divulgação da fé, não podendo ser avaliável 
economicamente. A prestação de serviços dessa natureza se dá por religiosos ao próprio ente religioso 
ou a terceiros”.

Isso porque a natureza do trabalho religioso, apesar de ainda controvertida, mais parece ser 
a de um “estado eclesiástico”, conforme explica Alice Monteiro de Barros19, com base na doutrina 

14 A professora Ana Camargos (2008, p. 75) aponta a opinião de Maurício Godinho Delgado, que assevera que esse rol 
do art. 1° da Lei 9.608/99 é meramente exemplificativo, podendo ser incluídas aí a militância política e o trabalho 
religioso. 

15 A Lei 9.637/98, DOU de 18/05/1998, dispõe sobre as OS, como sendo (art. 1°) as pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, 
à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos do art. 2°.

16 A Lei 9.790/99, DOU de 24/03/1999, dispõe sobre as OSCIP. 
17 O decreto 2536/98, DOU de 07/04/1998, estabelece no art. 2° que considera-se entidade beneficente de 

assistência social a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido de: I – proteger 
a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; II – amparar crianças e adolescentes carentes;  
III – promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiências;  
IV – promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde; V – promover a integração ao mercado de trabalho.

18 Camargos, 2008, p. 71.
19 Barros, 2006, p. 439. Explica a professora Alice Monteiro de Barros que na França ainda se discute a natureza da 
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francesa, pois o engajamento do religioso à sua igreja e aos seus ditames não possui relação com a 
profissão, “mas corresponde à doação de si próprio com um sentido desinteressado, comunitário, e a 
submissão à autoridade hierárquica do grupo lhe imprime características, as quais se aproximam mais 
de um estado que de uma função, pois a fé se integra à sua personalidade”.

A primeira dúvida que surge então é se o trabalho religioso se enquadra ou não no rol da  
Lei 9.608/98.

José Afonso Dallegrave Neto20 diz que não, pois a Lei 9.608/98 simplesmente elenca 
as atividades cívicas, culturais, educacionais, científicas, recreativas ou de assistência social, mas não 
aponta as religiosas, razão pela qual o trabalho religioso foi alijado daquela lei.

Em sentido contrário, defende a professora Ana Amélia Camargos que 
Todavia, entendemos que, mesmo que se opte por essa interpretação de caráter 
estritamente literal da lei, ainda assim o trabalho religioso pode se caracterizar tanto 
como atividade de caráter cultural, pois a religião é, de fato, uma das mais evidentes 
manifestações de cultura que um povo pode expressar, como também pode se caracterizar 
como atividade de caráter assistencial, pois uma entidade religiosa, ainda que não preste 
qualquer tipo de assistência material, àqueles que buscam apoio desta natureza, presta, 
de qualquer forma, assistência espiritual aos seus seguidores, que buscam nas palavras 
proferidas pelos sacerdotes durante cultos, sermões ou palestras um conforto para as 
suas angústias, bem como ensinamentos de caráter divino a fim de que possam resolver 
os mais diversos problemas de suas vidas.

Em que pesem os argumentos da professora Camargos, tudo aquilo que o homem faz é cultura, 
assim praticamente todas as atividades se enquadrariam na lei. O que, no entanto, a lei diz como 
atividade cultural são as atividades21 artísticas, folclóricas, históricas e até tecnológicas, mas não em 
relação à religião, que não se inclui no rol da Lei 9.608/98.

Outro ponto tormentoso é se o trabalho religioso se constitui um contrato de trabalho.

A primeira hipótese é a de um serviço, de cunho religioso, prestado ao ente religioso ou a 
terceiros. Nesse caso, não há interesses distintos ou opostos capazes de se configurar um contrato, pois 
os interesses são convergentes e comuns. O trabalho decorre de uma condição especial e espiritual 
que é o voto de fé22.

missão religiosa, se uma profissão ou um estado.
20 Apud Camargos, 2008, p. 74.
21 Explica Rodrigo Viera Costa (2008) que esse conceito mais amplo é o chamado conceito antropológico de cultura. 

A Constituição Federal de 1988 não define o que seja cultura, mas define patrimônio cultural, elencando seus 
elementos e o relacionando à identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso implica 
dizer, portanto, que cultura, para a Constituição de 1988 e para a Lei 9.608/98, seria “a produção humana coletiva 
ou individual relacionada à tríade artes-memória-coletiva-repasse de saberes, em face do que dispõe o princípio da 
dignidade e o ideal de desenvolvimento humano”. Com base nessa ideia, o trabalho religioso não se enquadraria no 
trabalho voluntário.

22 Em sentido contrário: 17075974 – PASTOR DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. PRESSUPOSTOS 
DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso, revelador da relação de emprego, 
que, por sua vez, se caracteriza pela presença dos seguintes pressupostos: Pessoa física, que, pessoalmente, presta 
serviços de natureza não eventual, sob subordinação e mediante salário. Não deve haver nenhum preconceito em 
torno de qualquer tipo de serviço, nem de quem dele se beneficia: Pastor e/ou igreja. Desde que o trabalho não seja 
ilícito ou imoral, está ele apto à configuração da relação de emprego. O pastor de igreja evangélica, isto é, aquela 
pessoa física que trabalha pessoalmente, em atividade ligada à evangelização de fiéis na comunidade religiosa, 
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Há uma presunção de gratuidade. Nesse sentido decidiu o TRT da 2ª Região:
21088316 – VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PASTOR EVANGÉLICO. NÃO CARACTERIZADO. 
Em tese, não há óbice legal à formação de vínculo de emprego com Igreja, desde que provada 
a presença indubitável dos elementos tipificadores dos artigos 2º, 3º, 442 e seguintes da CLT. 
Todavia, na situação específica dos autos, em que o autor prestou seus ofícios à reclamada 
como pastor evangélico, emerge dessa ativação evidente ânimo benevolente, de cunho votivo. 
Não obstante o pastoreio de almas seja desempenhado em terra firme, no seio de uma igreja, 
pessoalmente e em caráter não eventual, não se mostraram presentes na relação em exame, 
o animus contrahendi, e tampouco a subordinação hierárquica e jurídica, indispensáveis à 
configuração do liame de emprego. Na qualidade de ministro da fé, ostentava investidura religiosa 
junto à entidade ré, como missionário da palavra a cuja pregação se devotou, e portanto, não pode 
ser tido como empregado. A Portaria MPAS nº 1.984/80 define que os Ministros de Confissão 
Religiosa “são aqueles que consagram a sua vida ao serviço de Deus e do próximo, com ou 
sem ordenação, dedicando-se ao anúncio de suas respectivas doutrinas e crenças, à celebração 
dos cultos próprios, à organização das comunidades e à promoção da observância das normas 
estabelecidas, desde que devidamente aprovados para o exercício de suas funções pela autoridade 
religiosa competente”. Para os efeitos previdenciários os “pastores”, “bispos” e “clérigos” são 
autônomos, e os valores recebidos, in natura ou através de RPA, configuram-se como prebenda, 
própria do sacerdócio ou canonicato a que se dedicam, não podendo ser tidos como salários, 
por não serem oriundos de um contrato de trabalho e sim, da relação votiva que mantêm com 
suas entidades religiosas. Recurso do reclamante a que se nega provimento. (TRT 02ª R.; RO 
01343-2006-072-02-00-8; Ac. 2008/0109092; Quarta Turma; Rel. Juiz Ricardo Artur Costa e 
Trigueiros; DOESP 29/02/2008; Pág. 203)

Pouco importa se o trabalhador é leigo ou não, ou se exerce atividades administrativas. O mais 
importante é o animus da sua atividade, que decorre da fé. Nesse sentido:

37003267 – DIÁCONO EVANGÉLICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE 
EMPREGO COM A SUA IGREJA. Não há relação de emprego entre ministro de 
confissão religiosa e a sua igreja, pois as tarefas decorrentes da fé não são equiparadas ao 
serviço prestado pelo trabalhador comum, mesmo que exerça atividades administrativas 
em sua igreja ou templo além daquelas próprias do seu voto religioso. A subordinação, 
que se apresenta em qualquer instituição, sendo inerente à sua estrutura hierarquizada, 
não se confunde com a subordinação jurídica. E se o evangelho é pregado por aparente 
desprendimento, a ruptura dos laços eclesiásticos não converte esse sentimento em 
interesse puramente pecuniário, em prestação onerosa. (TRT 20ª R.; RO 10443-2003-
002-20-00-3; Proc. 10443-2003-002-20-00-3; Ac. 1988/03; Rel. Juiz Augusto César 
Leite de Carvalho; Julg. 25/08/2003)

Por outro lado, se o trabalhador é laico e não se vincula à ordem religiosa, mas lhe presta 
serviços, nesse caso o vínculo de emprego poderá ser configurado, atuando a entidade religiosa como 
empregadora por equiparação (CLT, art. 2°, §1°). E não se trata, nesse caso, de trabalho doméstico23.

insere-se na estrutura organizacional da igreja, pelo que os seus serviços são, a um só tempo, de índole não eventual 
e subordinados. Por seu turno, a onerosidade, mesmo se não estiver expressa em contraprestação pecuniária, ressume 
do próprio sistema capitalista, no qual o acesso aos bens e serviços oferecidos pelo mercado é obtido por intermédio 
do dinheiro. A sociedade moderna e pós-moderna é marcadamente de consumo e a Constituição Federal prevê que 
o trabalho humano constitui-se em importante forma de inclusão social. (TRT 03ª R.; RO 00390-2007-021-03-00-7; 
Quarta Turma; Rel. Juiz Luiz Otávio Linhares Renault; Julg. 17/10/2007; DJMG 06/11/2007)

23 19012099 – Empregado doméstico. O entendimento majoritário em doutrina e jurisprudência é no sentido de que 
os jardineiros, caseiros, enfermeiros e outros prestadores de serviços são empregados domésticos, quando o labor é 
prestado à família, no âmbito da respectiva residência. Tal entendimento, contudo, não beneficia aquele que trabalha 
em instituição religiosa, que deve admitir empregados, urbanos ou rurais, sob a égide da CLT. Recurso a que se 
nega provimento, no particular. (TRT 01ª R.; Rec. 00652-2003-491-01-00-4; Segunda Turma; Relª Desª Aurora de 
Oliveira Coentro; Julg. 30/06/2004; DORJ 19/08/2004).
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5. COnSIdEraÇõES FInaIS

Os contornos e limites das hipóteses de trabalho voluntário na lei brasileira vêm, aos poucos, 
sendo apontados pela jurisprudência, apesar de o conceito estabelecido na lei ser bastante amplo e 
genérico e não comportar como sua espécie o trabalho religioso.
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aS FaCES dO POdEr E a manIPuLaÇÃO da InCErTEZa ESTruTurada

MARCELO RODRIGUES PRATA 1

Resumo: A “incerteza estruturada” é um elemento constante em qualquer tipo de conflito diante da 
impossibilidade do pleno conhecimento de todas as circunstâncias ao derredor de uma questão a ser 
solucionada. A par disso, o poder ainda concorre para o aumento da incerteza em oposição à parte que 
não o detém. É nesse cenário que se analisa a atuação mobilizadora de grupos de pressão, de forma 
consistente e duradoura, em relação ao destino de um povo. 

Palavras-chave: Incerteza Estruturada – Poder –  Grupos de Pressão.

Abstract: The "structured uncertainty" is a constant element in any kind of conflict because of the 
impossibility of full knowledge of all the circumstances to the roaring of an issue to be resolved. At 
the same time the power still contributes to the increased uncertainty in opposition to the party not 
holding it. This is the scenario that analyzes the role of mobilizing pressure groups, consistently and 
durable over the fate of a people.

Keywords: Structured Uncertainty - Power - Pressure Groups.

InTrOduÇÃO

O presente estudo é fruto de parte de um trabalho de conclusão de semestre na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, na disciplina Teoria Geral do Direito: a conjectura 
sistêmica, ministrada pelo professor Márcio Pugliesi, na Pontifícia Universidade Católica – PUCSP, 
no segundo semestre de 2008.

1. O PaPEL SOCIaL dO COnFLITO

1.1 a vontade de potência e a condição humana.

frIEdrICH nIEtzsCHE, supostamente baseado na teoria de CHarlEs darwIn a respeito da seleção 
natural dos mais aptos à sobrevivência  — A origem das espécies foi publicada em 1859 —, levantou 
uma importantíssima questão. nIEtzsCHE defendia, em 1886, que o homem deveria dar vazão à sua 
vontade de potência: “O maior desejo de cada um seria apresentar-se a si próprio como fim último da 
existência, e como soberano legítimo de todos os outros. Já que todo instinto é ávido de domínio...”.2 
A bem da verdade, é preciso mencionar que, muito antes, já em 1651, tHOmas HOBBEs havia escrito 
que “... assinalo como tendência geral de todos os homens um perpétuo e irrequieto desejo de poder 
e mais poder, que cessa apenas com a morte”. 3 (Destaques nossos.)
1 Marcelo Rodrigues Prata é autor dos livros A prova testemunhal no processo civil e trabalhista. São Paulo: LTr, 2005 

e Anatomia do assédio moral no trabalho: uma abordagem transdisciplinar. São Paulo: LTr, 2008, Juiz Titular da 4.ª 
Vara do Trabalho de Salvador, Professor do Curso de Especialização em Direito do Trabalho da Fundação Faculdade 
de Direito da Bahia, Especializado em Direito Processual pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia e Mestrando em Direito do Trabalho pela PUCSP.

2 In NIETZSCHE, Friedrich.  Para além do bem e do mal.  Trad. Alex Martins.  São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 37. 
3 HOBBES, Thomas.  Leviatã.  São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 78.
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A propósito, HOBBEs, inspirado na expressão latina homo homini lupus — cujo registro mais 
antigo encontramos na obra do comediógrafo PlautO, em Asinaria  —, defendeu que todos os homens 
em seu estado natural são iguais. Isso porque mesmo o mais poderoso pode ser assassinado por um 
pobre coitado, seja por astúcia, seja pelo conluio com outros na mesma condição. 4 Nada obstante, 
como cada um conhece melhor aquilo que está mais perto de si, todos se julgam mais sábios que o 
vulgo e, portanto, almejam tratamento à sua pretendida altura. Assim, quando dois homens desejam 
ardorosamente a mesma coisa, ao mesmo tempo, se não houver um poder acima deles, capaz de resolver 
a disputa, é provável que lutem até a morte por ela — “mors tua, vita mea”.

Em resumo, é nisso que se baseia HOBBEs para afirmar que a competição, a desconfiança e o 
desejo de glória fazem com que a condição do homem seja a de luta generalizada — bellum omnium 
contra omnes —, que apenas a presença de um Estado forte pode controlar. 5 6

Nesse mesmo diapasão nIKlas luHmann defende que “todos os sistemas sociais são conflitos 
potenciais; somente a medida de atualização deste potencial de conflito varia com a medida de 
diferenciação do sistema e da evolução da sociedade”. 7 Por sua vez, márCIO PuglIEsI diz que “o 
conflito é uma condição inerente ao ser humano e as diferenças decorrentes dos distintos estados de 
conhecimento (cosmovisão) dos sujeitos sem comunicação mantêm um permanente estado conflitivo”. 8

A propósito, PuglIEsI, com didatismo digno de encômios, oferece o seguinte  conceito de 
poder: “Poder é o que permite realizar a ação escolhida”. 9 Aliás, essa conceituação se aproxima à de 
liberdade, porém, com ela, a rigor, não se confunde. 10

1.2 O papel social do conflito

A sociedade é mantida e renovada através do conflito. Por sinal, márCIO PuglIEsI ensina que “o 
conflito de interesses, isto é, a busca de utilidade, domina a vida social e, em consequência, propicia a 

4 A propósito, escreveu HannaH arEndt sobre o pensamento de HOBBEs: “Todos os homens são iguais, pois a igualdade 
do homem reside no fato de que cada um, por natureza, tem suficiente potencialidade para matar um outro, já que 
a fraqueza pode ser compensada pela astúcia. A igualdade coloca todos os homens na mesma insegurança; daí a 
necessidade do Estado”.  (In: Origens do totalitarismo.  São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 169.)

5 HOBBES, Thomas.  Ob. cit., p. 97-101.
6 Nada obstante, ErICH frOmm pondera que não há um egoísmo inato no homem, sendo, em síntese, a exploração 

humana e a distribuição injusta da riqueza produzida pela sociedade a verdadeira causa dos conflitos. (FROMM, 
Erich.  Anatomia da destrutividade humana.  2ª ed.  Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 150, 186, 190, 230 e 399.)

7 Apud PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito: aspectos micro-sistêmicos.  São Paulo:  RCS Editora, 2005, 
p. 84.

8 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 84.
9 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
10 “rOBErt alExy afirma que o conceito de liberdade é muito vago, por isso aldOus HuxlEy, em Eyeless in Gaza, diz 

que a palavra liberdade é tão fascinante para as pessoas que se presta a todo tipo de manipulações, capazes, inclusive, 
de fazê-las abrir mão da própria liberdade. Consoante o léxico, porém, a liberdade é o ‘poder de agir, no seio de 
uma sociedade organizada, segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas’. 
Ela é condição necessária para o pleno desenvolvimento do indivíduo, de sua saúde mental e de seu bem-estar. 
A liberdade jurídica é aquela cujo objeto é uma alternativa de ação. Assim, uma pessoa é juridicamente livre 
quando não lhe estão vedadas alternativas de ação, também chamada de liberdade negativa. A liberdade jurídica 
está apoiada no conceito de permissão, id est, o cidadão é livre quando lhe é permitido expressão ou não a sua 
opinião. Aliás, o juiz BrEnnan, da Suprema Corte norte-americana, decidindo acerca da abrangência da liberdade, 
disse que esta compreenderia: ‘1) a ausência de constrangimento corporal; 2) o poder de decidir sobre as questões 
básicas da vida; e 3) a autonomia quanto ao desenvolvimento e expressão do próprio intelecto e personalidade’.”  
(In PRATA, Marcelo Rodrigues.  Anatomia do assédio moral no trabalho: uma abordagem transdisciplinar. São 
Paulo: LTr, 2008, p. 314.)
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produção de normas, regulamentos, sistemas de repressão e lides de todo tipo...”. E mais: “O conflito 
social favorece a divisão da sociedade em grupos de pressão, instituições (particularmente partidárias) 
que disputam o poder que, de fato, permanece com as elites dominantes...”. Finalmente: 

O conflito entre os contendores produz a mudança social, elemento permanente em 
qualquer sociedade a fim de manter o estado geral das coisas orbitando em torno de um 
ponto de equilíbrio (um ponto de acumulação, em sentido topológico). [...] Quando o 
desequilíbrio excede a capacidade de o sistema obter retorno a esse ponto de acumulação, 
transformações serão necessárias. [...] Inicialmente, o sistema tenderá a diversificar seu 
funcionamento a fim de superar o desequilíbrio e, se isso não for suficiente, então, e só 
então, mudanças estruturais serão implementadas. 11 (Sublinhamos.) 

Aliás, o mesmo autor cita HEráClItO: “O conflito é de todas as coisas pai, de todas rei, e a uns 
trouxe à luz como deuses, outros homens, de uns fez escravos, de outros livres”. 12 Por outro lado, 
PuglIEsI propõe que o Direito seja entendido “... como uma área específica do saber/fazer humanos 
voltada à solução de conflitos [...] mediante o recurso a estratégias e procedimentos racionais com 
respeito a fins”. 13 Além disso, o mesmo jurisfilósofo professa que sem conflito não há Direito, 
considerando que ele faz surgir a necessidade de um terceiro para solucioná-lo, ou seja, de um juiz, 
mediador ou árbitro. 14 A propósito, disse nIKlas luHmann que “... o direito se encontra a si próprio 
durante a disputa”. 15

2. O POdEr nEgOCIaL

márCIO PuglIEsI escreveu que “os estados conflitivos associam-se aos conceitos de negociação 
e estratégia, posto que tais estados podem ser tidos como patológicos/patógenos e a atitude pragmática 
corresponde ao seu tratamento...”. 16 Além disso, PuglIEsI afirma que “... a simples afirmativa da 
existência do conflito...” não implica “... em afirmar a inexistência de objetivos comuns em que 
convirjam sem conflito e inclusive interajam solidariamente, exceto no tipo puro de conflito...”. 17

Por outras palavras, em quase todos os conflitos existe certa margem de negociação, pelo 
menos quanto a questões pontuais. Aliás, o mesmo autor professa que na negociação “... se buscam 
concessões mútuas ou, pelo menos condutas não mutuamente prejudiciais relativamente a fins”. E 
ainda: “Neste âmbito valem a intimidação, escândalos de imprensa, conflito restrito a certos aspectos 
da lide, transação parcial do conflito...”. 18 Desse modo, o ator social mais poderoso será, em tese, 
aquele que maior poder de negociação possuir.

11 Por uma teoria do Direito: aspectos micro-sistêmicos.  Op. cit., p.  204-205.
12 Apud PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 123.
13 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 125.
14 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
15 LUHMANN, Niklas.  Sociologia do direito.  Vol. I  Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 146.
16 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 126.
17 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 129.
18 PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do direito.  Op. cit, p.  129.
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Por outro lado, o poder se revela pela capacidade de uma das partes de influenciar a sua 
contraparte a fazer o que aquela deseja; se possível, de boa vontade. Isso pode se dar de diversas 
formas, inclusive pelo engano.  A esse respeito, vejamos o ensino de PuglIEsI “… o efetivo poder 
negocial consistiria em estabelecer, para os eventuais contendores, condições de contorno aptas a 
fazê-los aceitar a situação mais desejável para quem lhas oferece”. 19 Alfim, ensina, ex professo, o 
mesmo jusfilósofo:

O que se designa por poder negocial, consiste, basicamente, em fixar as posições não 
desejadas como sendo as mais favoráveis a obter para a parte contrária, em outras 
palavras, transformar aquilo que se deseja em a mais vantajosa concessão a ser feita pela 
parte contrária, de tal modo que, se possível, esta o faça de boa mente. 20

3. O POdEr da mídIa

É cediço que a mídia é, informalmente, o quarto poder, alguns chegam a dizer que ela é o 
primeiro, ou seja, quem consegue manipular os meios de comunicação pode conseguir o favor da 
opinião pública sobre determinado assunto do seu interesse. Assim, obtém-se um poderosíssimo 
instrumento de pressão política, capaz de realizar os intentos do manipulador, inclusive o de destruir 
um atual ou potencial inimigo.

Sabe-se que os meios de comunicação de maior poder na formação da opinião pública estão 
cada vez mais concentrados em pouquíssimos conglomerados privados, aos quais, é óbvio, não é 
proveitoso divulgar honestamente nenhuma informação capaz de prejudicar seus próprios interesses. 
21 A propósito, escreveu márCIO PuglIEsI: “Os meios de comunicação de massa servem a quem garante 
sua permanência e são constituidores de significado pois, falar sobre o mundo exige uma linguagem 
e uma teoria que a suporta e, ademais, toda a atmosfera semântica circunstante”. 22 

Quando muito, as imagens ou os fatos são transmitidos “objetivamente”, mas sem que sejam 
ouvidos, com o mesmo espaço, todos os envolvidos. A maioria dos fatos é narrada sem comentários 
imparciais e inteligentes de diversas tendências, capazes de despertar o senso crítico da audiência. 23 

19 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p.  137.
20 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 136.
21 V. PRATA, Marcelo Rodrigues.  Anatomia do assédio moral no trabalho.  Op. cit., p. 124-126.
22 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 90.
23 nOam CHOmsKy critica a ditadura da mídia: “Precisamos de uma mídia independente e democrática. Não é idealismo. 

Demorou tempo para destruir a mídia popular e democrática. No início do século 20, tinha um jornal chamado ‘Apelo 
à Razão’ nos EUA quase tão importante quanto a mídia dominante. Vendia 30 milhões de exemplares por semana. 
Houve uma grande campanha do capital para destruir a mídia independente. Até as ditaduras militares, que vocês 
conhecem muito bem na América Latina, tiveram de recuar diante da imprensa independente”. (Disponível em: 
<http://gab.miltontemer.sites.uol.com.br>. Acesso em: 25 jan. 2004.) 

 E prossegue em outra entrevista ao Jornal do Brasil (Socialismo é para os ricos): “Em todo mundo as pessoas estão 
insatisfeitas, procurando alternativas, mas houve um certo sucesso na destruição da organização social. Há toda uma 
cultura de individualização que tem o objetivo de separar as pessoas. A menos que a mídia seja democratizada será 
muito difícil mudar a cabeça das pessoas. As telecomunicações — a chamada nova fronteira —  estão nas mãos do 
setor privado. Nos EUA, foram distribuídas ano passado entre cinco conglomerados privados, como Disneyworld, 
PTI. Foi a maior transferência de recursos públicos para o setor privado da história”. (Disponível em: <http://www.
nossacasa.net>. Acesso em: 25 jan. 2004.)
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24 Numa sociedade baseada no controle explorativo, a capacidade de julgamento, a independência e 
a integridade resultam tolhidas. Os instrumentos midiáticos entorpecem as massas com diversões e 
estímulos, destacando-se a sádica exploração da violência 25 e a vulgarização do erotismo. 

Por outro lado, as raízes culturais de cada grupo étnico, nas quais este encontra a sua própria 
identidade, são esmagadas pelo rolo compressor de uma indústria cultural, que tudo pasteuriza, de 
modo a alcançar uma escala cada vez maior de consumidores, mantidos na ignorância e passividade. 
Isso é retratado com ironia no filme Mondovino (França, 2004), no qual se mostra o poder da mídia 
sobre os vinicultores, que se vêm obrigados a abandonar a reverência ao terroir 26 para fabricar um 
vinho com sabor mundialmente padronizado.

Além disso, através de slogans e de ideologias exibidas nos filmes, novelas, noticiários, 
propagandas, merchandising etc é imposto um estilo de vida ao qual é muito difícil resistir. As 
mensagens são transmitidas, muita vez de forma subliminar, apelando-se, maquiavelicamente, para 
os sentimentos íntimos de uma audiência passiva, desarmada pelo estresse da vida moderna e pelo 
autoritarismo mascarado. O indivíduo, assim, perde o seu papel de influenciar nos destinos da própria 
sociedade da qual faz parte. Aquele que não se conforma e contesta é perseguido, perde oportunidades 
de ascensão social, pois é visto como alguém inadequado, incômodo. 

Por isso, a esmagadora maioria segue a ditadura da mídia sem protestar. Todavia, 
inconscientemente, um sentimento de mal-estar, de tédio, de medo de viver e ser feliz a persegue por 
ser obrigada a cumprir um projeto de existência que não planejou...

Por outro lado, a mídia também exerce um importante papel na divulgação de uma ideologia 
segundo a qual o “sucesso” é representado pela ostentação da acumulação de riquezas, pelo exercício 
do poder e pelo desfrute dos prazeres sensórios. O homem feliz é o que — armado com o seu cartão 
de crédito — dirige um carro de luxo, acompanhado de uma bela loira. Eles vestem-se com elegância, 
jantam nos melhores restaurantes e estão sempre a viajar para destinos sofisticados. 

24 susan sOntag, uma das maiores e mais célebres escritoras norte-americanas, criticou a mídia norte-americana, em 
entrevista ao jornal “L’Unità”, em 09.06.2003: “Claro que existe censura. Olhe só para a história recentíssima. O 
governo decidiu declarar guerra ao Iraque. Bem, na nossa mídia, nas televisões, não são mostradas as vítimas civis, 
negligenciam-se as notícias problemáticas, escondem-se fatos, acontecimentos, imagens. Quem decide? O governo, 
os políticos? Não, quem decide são os responsáveis pelas informações. São eles que estabelecem o que é patriótico e o 
que não é. Se uma certa informação ou um certo serviço não são patrióticos, não são transmitidos. Cada governo tem 
um sistema seu de censura. Na Itália também, o governo Berlusconi tem interesse em operar certas censuras. Não há 
nada de novo nem de tão surpreendente. O importante é que a censura não seja completa, não seja totalitária. Vocês 
na Itália não têm problema de criticar a Itália. Nos EUA, às vezes, isso não é possível. Existe o mito da inocência 
eterna dos EUA que não pode ser violado”. (Disponível em: <http://www.imediata.com>. Acesso em: 25 jan. 2004.)

25 FROMM, Erich.  Anatomia da destrutividade humana.  Op. cit., p. 398-399.
26 “É  uma entidade territorial onde os valores patrimoniais são frutos de relações complexas e de longo termo entre 

as características culturais, sociais, ecológicas e econômicas. Ao contrário dos espaços naturais onde a influência 
humana é fraca, o ‘terroir’ depende de uma relação particular, entre a sociedade humana, suas práticas sociais e seu 
habitat natural, que formatou a paisagem local. Considerados do ponto de vista mundial, os ‘terroirs’  preservam a 
biodiversidade, as diversidades sociais e culturais, o que é coerente com os objetivos do desenvolvimento sustentável.” 
(BrOdHag, 1999.) (Disponível em: <http://www.infomar.org.br >. Acesso em: 18 ago. 2006.) 
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Por outras palavras, para ser feliz é indispensável preencher uma extensa  lista de atributos, isto 
é, ser: bonito; rico; vaidoso; saudável; branco; heterossexual; famoso; magro; jovem; bem relacionado 
e superficial... Essa é a “imagem de sucesso” que é incutida diariamente pelos meios de comunicação 
e que os cidadãos passivos tentam desesperadamente copiar. 

Quem não se encaixa no estereótipo representado, atualmente, por celebridades como gIsElE 
BündCHEn ou daVId BECKHam se sente deslocado. A realidade da imensa maioria da população, contudo, 
é totalmente diversa do modelo de “felicidade” vendido à sociedade de consumo. Aliás, márCIO PuglIEsI 
observa que até as amizades são escolhidas dentro dos mesmos segmentos de consumo, ou seja, quem 
tem um iate só faz amizade com quem, igualmente, possui uma embarcação luxuosa, ou, pelo menos, 
pode adquiri-la se assim desejar.

Por outro lado, o povo vive buscando qualquer forma de escapismo, na tentativa de preencher 
o seu vazio espiritual e de livrar-se da dolorosa sensação de tédio, de fracasso e de inutilidade da 
vida — desde torcer fanaticamente por um time de futebol (“a catarse coletiva reduz a inteligência 
e liberta, sublimadas, as emoções” 27) até se afundar no álcool. 28 Os mais desesperados chegam a 
prejudicar a própria saúde ou mesmo cometer crimes para tentar alcançar o ideal imposto. O que a 
mídia não divulga é que aquela imagem impingida através de slogans e de uma ideologia narcisista 
e consumista é uma grande miragem...

3.1 o poder destrutivo da mídia.

A sugestão coletiva é a oriunda do rumor. Um erro individual pode acarretar um erro coletivo 
e vice-versa, como disse mOntaIgnE. Quanto mais compacto o meio onde corre o boato, maior o seu 
poder de sugestão. Numa multidão ele alcança o clímax. 29 Na inauguração da ampliação do Estádio 
Otávio Mangabeira (Fonte Nova), em Salvador, v.g., alguém gritou que o estádio estava desabando. 
Isso foi o suficiente para causar um terrível tumulto entre os espectadores com dezenas de mortos e 
feridos. 30 

27 PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 115.
28 FROMM, Erich.  Anatomia da destrutividade humana.  Op. cit., p. 73-74 e 466.
29 PRATA, Marcelo Rodrigues.  A prova testemunhal no processo civil e trabalhista.  São Paulo: LTr,  2005, p. 494-

495.
30 “Essa aqui é a mais antiga de todas, 71, em Salvador. Tem aqui o Luiz Carlos Prates, que hoje está em Santa Catarina, 

o João Carlos Belmonte, o Lauro Quadros jovem. Isso aqui não é chimarrão, é coco. É o Farol da Barra lá no fundo. 
Esse aqui é o técnico da Guaíba. Estávamos pela Guaíba e pela Folha da Tarde, era aquele torneio, uma excursão 
do Grêmio que inclusive começava com a inauguração da ampliação do Estádio da Fonte Nova. O Grêmio foi jogar 
com o Vitória e antes tinha jogado com o Flamengo, ou Bahia. No estádio, deu aquele tumulto, aquele pavor do 
público durante o jogo Grêmio e Vitória. Esse era o início de uma excursão. Aquela tragédia na Fonte Nova em que 
morreram mais de 100 pessoas, ninguém me contou, eu vi os cadáveres acumulados no campo que, basicamente, 
alguém deu um berro, puxou uma faca, alguém ouviu um som e se sabia que o estádio não estava pronto, o cimento 
não estava bem seco. Alguém gritou ‘vai cair’ e a multidão correu. Eles caíram do segundo piso da arquibancada em 
cima das pessoas do primeiro. Aquilo ali dava uma altura de 8m, 10m, então as pessoas ou morreram na queda, ou 
morreram esmagadas. Inclusive, o porta-voz da Presidência da República, porque o Médici estava no Estádio, teve 
a cara de pau de dizer que morreram duas pessoas. E, na época, foi o que se divulgou, que morreram duas pessoas 
mesmo. Morreram 100 pelo menos, mas as rádios e os jornais não podiam divulgar isso. Chegou uma nota oficial da 
Presidência da República, dizendo que morreram duas pessoas e, a partir desse momento, morreram duas pessoas. 
Os outros parecem que ressuscitaram.” (Disponível em: <http://www.pucrs.br>. Acesso em: 6 jan. 2003.)
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Por outro lado, os meios de comunicação de massa exercem uma enorme influência sobre a 
sugestão coletiva. Quanto mais sensacional e escabroso o fato, maior a audiência. Não se esqueça do 
caso da Escola Base, em que a vida dos educadores foi arruinada, sob a falsa acusação de abuso dos 
estudantes. 31

Há outro exemplo indecoroso: nunca ficou provado que wIlsOn sImOnal fosse delator de 
artistas, durante a ditadura militar, porém, a simples acusação foi o suficiente para impingir-lhe a pecha 
e aniquilar sua vida. 32 33 Isso nos faz lembrar franz KafKa, no inquietante conto “A colônia penal”: 

Nossa sentença não é aparentemente severa. Consiste em escrever sobre o corpo do 
condenado, por meio do Ancinho, a disposição que ele mesmo violou. Por exemplo, as 
palavras inscritas sobre o corpo deste condenado — e o oficial apontou para o indivíduo 
— serão: HONRA A TEUS SUPERIORES.  34

31 Disponível em: <http://proteus.limeira.com.br>. Acesso em: 6 jan. 2003.
32 Segundo nElsOn mOtta, em Noites Tropicais: “Se era ou não (dedo-duro), nunca se soube ao certo. Mas, por todos 

os motivos, não fazia o menor sentido ser. Simonal era uma estrela, uma figura pública, não tinha exatamente o perfil 
de alguém que fosse espionar — para depois entregar — seus colegas. [...] Simonal não entendia nada de política e 
nem de conspiração, entendia de pilantragem, louras e carrões. [...] Simonal era negro, o primeiro negro a chegar 
lá, no ponto mais alto do show business, a vender milhões de discos. [...] Sem trabalho, condenado como dedo-duro 
sem processo, processado por sequestro. Estava liquidado.” (Disponível: http://epoca.globo.com>. Acesso em: 6 jan. 
2003.)

33 “Conclusão tardia — Cantor não delatou Gil e Caetano durante ditadura — O cantor Wilson Simonal, que já morreu, 
é inocente da acusação de ter agido como alcaguete da polícia política, durante a ditadura militar no País. A conclusão 
é da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, depois de analisar um processo inédito 
aberto a pedido de amigos e familiares de Wilson Simonal. Sucesso estrondoso, a carreira de Simonal entrou em 
rápido declínio no início da década de 70, ocasião em que o cantor foi acusado por alguns setores da imprensa de 
ter delatado colegas, dentre os quais Caetano Veloso e Gilberto Gil, aos órgãos de segurança. Com a declaração de 
inocência, a Comissão da OAB considera desagravada a memória de Simonal, julgado sem que contra ele pesasse 
uma acusação formal e sem direito a defesa, conforme o devido processo legal. Pior, foi condenado pela opinião 
pública sem evidências que comprovassem as acusações. A última reunião sobre o assunto foi feita no dia 14 de 
setembro e contou com a presença do filho de Simonal, o compositor e também cantor Simoninha, e da advogada da 
família, Joice Ruiz. O processo foi iniciado em janeiro de 2002. Amigos e familiares pediram providências para a 
reabilitação moral de Wilson Simonal, se depois de analisada a matéria se constatasse sua inocência. ‘A Comissão 
não é um tribunal para decidir sobre a questão formulada, mas proferiu sua conclusão baseada na força moral da 
OAB, entidade à qual se vincula’, explicou o conselheiro federal Rogério Portanova (SC)... ‘Só podia acusar Wilson 
Simonal de ter sido delator do SNI quem não o conhecia’, escreveu Chico Anysio. ‘Eu até admito que, por absoluta 
ignorância política, Simonal aceitasse vir a ser o diretor Geral do SNI, mas ser um dedo duro, quem o conheceu 
sabe que ele jamais aceitaria ser’. Para o comediante, Simonal ‘incomodava a uns tantos, que não suportavam ver 
aquele negro com a fita na cabeça, um suíngue absoluto, um ar de modéstia e ainda cantando olhando nos olhos das 
moças que brigavam por um lugar nas primeiras filas exatamente para serem olhadas por ele’. O jornal O Pasquim, 
que teve muito prestígio na época, especialmente entre os jovens, dedicou um número inteiro às supostas delações 
de Simonal, ‘Muito me entristeceu que o Jaguar, um humorista por profissão, tenha sido capaz de dizer esta frase: 
Hoje eu sei que ele sempre foi inocente, mas não me arrependo do que fizemos,’ relatou Chico Anysio. Notícias 
de jornais dos anos 90, quando Simonal tentou retomar sua carreira, dão conta de fatos importantes, segundo o 
relator Antonio Romanelli. O Jornal da Tarde, em sua edição de 7 de maio de 1992, informava: ‘Os compositores 
e cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso conviveram sem qualquer problema com Wilson Simonal na época áurea 
da TV Record e nunca levaram a sério o que Gil chama de teia de fofocas em torno de Simonal. Não me lembro 
de qualquer episódio complicado ou embaraçoso com ele, para mim é uma surpresa saber que ele foi acusado de 
nos ter delatado. Eu me lembro do Randal Juliano. Várias reportagens da época o apontavam como denunciador. O 
estranho, com relação a Simonal, é que nenhum ‘dedodurado’ veio a público dizer que o delator era ele’. Do processo 
consta, ainda, documento de caráter oficial, assinado em janeiro de 1999 pelo então secretário de Estado de Direitos 
Humanos, José Gregori, afirmando que, realizada pesquisa nos arquivos dos órgãos federais, especialmente do SNI 
e do Centro de Inteligência do Exército, não foi encontrado nenhum registro de evidências que apontem Wilson 
Simonal como colaborador, servidor ou prestador de serviços, mesmo como informante, dos referidos órgãos, durante 
o regime de exceção vivido no País. Consta, ainda, no mesmo teor, uma certidão emitida pelo gabinete do ministro 
do Exército e assinada, por ordem, pelo general Carlos Pereira Gil. Por se tratar de um caso excepcional, será levado 
à apreciação final do Conselho Pleno da OAB, em data a ser definida. Revista Consultor Jurídico, 24 de setembro 
de 2003.” (Disponível: http://conjur.uol.com.br>. Acesso em: 6 jan. 2003.)

34 In A colônia penal e outros contos.  Rio de Janeiro: Ediouro, [ ], p. 121.
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A propósito, lembremo-nos, ainda, da história do maestro mOzart VIEIra, que conseguiu criar 
uma escola de música e a Banda Sinfônica do Agreste, composta por crianças carentes — na cidade 
de São Caetano, interior de Pernambuco. Com isso ele obteve a admiração das camadas mais pobres 
daquela região e foi objeto de matéria jornalística no programa Fantástico, da Rede Globo, de ampla 
repercussão. Além disso, VIEIra foi recebido pelo presidente da República e por chefes de Estado 
estrangeiros. 

Nada obstante, incomodada com o seu sucesso, a elite coronelista local começou a fomentar 
boatos a respeito do maestro, lhe imputando crimes como o de tráfico de armas e até mesmo o sequestro 
e o abuso sexual de um dos seus pupilos. Apesar disso, mOzart VIEIra conseguiu provar a sua inocência 
perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo a sua vida se transformado em filme: Orquestra 
dos meninos (Brasil, 2008). 

Por sinal, essa história nos lembra as máximas cunhadas pelo famigerado ministro da Propaganda 
nazista, JOsEPH gOEBBEls: “Se você atirar bastante sujeira, alguma coisa sempre vai acabar grudando”. 
É dele, igualmente, a famosa sentença: “Uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade”. Aliás, 
o poder midiático de destruir carreiras, famílias, negócios e a própria vida das vítimas é tão grande que 
márCIO PuglIEsI lembra que a simples ameaça de produção de escândalos na imprensa é uma arma 
utilizada pelas partes em uma negociação. 35 

Isso nos lembra, igualmente, o que tHOmas HOBBEs escreveu a respeito da reputação: “... 
qualquer qualidade que torna um homem amado ou temido por muitos, é poder. Isso porque constitui 
um meio para adquirir a ajuda e o serviço de muitos”. Mais adiante ele conclui: “... mesmo que um 
homem — como muitos fazem — atribua a si mesmo o mais alto valor possível, apesar disso seu 
verdadeiro valor não será superior ao que lhe for atribuído pelos outros”. 36 (Grifamos.) Por sua vez, 
nIKlas luHmann disse que “... todos se constituem através dos olhos dos outros, e a continuidade da 
expectabilidade de suas expectativas depende da manutenção dessa autoimagem...”. 37

4. O POdEr daS IdEOLOgIaS

As ideologias são criadas, justamente, para fazer com que as pessoas se comportem, 
espontaneamente, de uma determinada maneira, que interessa à elite dominante. Isso sem a necessidade 
da utilização da força o tempo inteiro, o que, aliás, seria inviável a longo prazo. Por sinal, ErIC 
HOBsBawn explica: 

Precisamos sempre lembrar que os Estados Unidos são, em certa medida, uma potência 
ideológica que se originou, tanto quanto a União Soviética, de uma revolução. Por esse 
motivo, eles sentem a necessidade de impor ao mundo seus próprios princípios, como 
parte essencial de sua política externa.  38

35 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 129, 132 e 133.
36 Ob. cit., p. 70-71.
37 LUHMANN, Niklas.  Sociologia do direito.  Vol. I  Op. cit., p. 111.
38 Apud BORGES, Julio Daio.  Hobsbawm e o Nuovo Secolo. Disponível em: <http://www.jdborges.com.br>. Acesso 

em: 9 fev. 2004.
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A propósito, HannaH arEndt fala que a:
Ideologia difere da simples opinião na medida em que se pretende detentora da chave 
da história, e em que julga poder apresentar a solução dos “enigmas do universo” e 
dominar o conhecimento íntimo das leis universais “ocultas”, que supostamente regem 
a natureza e o homem. [...] A persuasão não é possível sem que o seu apelo corresponda 
às nossas experiências ou desejos ou, em outras palavras, a necessidades imediatas. 
[...] Toda ideologia que se preza é criada, mantida e aperfeiçoada como arma política 
e não como doutrina teórica. [...] Seu poder persuasório fascina também a cientistas, 
desinteressados pela pesquisa propriamente dita e atraídos pela possibilidade de pregar 
à multidão as novas interpretações da vida e do mundo. 

Mais adiante ela completa sua análise ao dizer que: 
Em primeiro lugar, na pretensão de explicação total, as ideologias têm a tendência 
de analisar não o que é, mas o que vem a ser, o que nasce e passa. Em todos os 
casos elas estão preocupadas unicamente com o elemento de movimento. [...] Em 
segundo lugar, o pensamento ideológico [...] liberta-se de toda experiência da 
qual não possa aprender nada de novo, mesmo que se trate de algo que acaba de 
acontecer. Assim, o pensamento ideológico emancipa-se da realidade. [...] Em terceiro 
lugar, como as ideologias não têm o poder de transformar a realidade, conseguem 
libertar o pensamento da experiência por meio de certos métodos de demonstração.  
O pensamento ideológico arruma os fatos sob a forma de um processo absolutamente 
lógico, que se inicia a partir de uma premissa aceita axiomaticamente, tudo mais sendo 
deduzido dela; isto é, agem com uma coerência que não existe em parte alguma no 
terreno da realidade. 39

A propósito, fáBIO ulHOa COElHO, citando CHauí, ensina que:
A ideologia fornece uma explicação para o real, e, muitas vezes, oculta uma exploração 
sob a aparência de uma relação necessária, natural entre os homens. As normas jurídicas 
são uma espécie desse tipo de ideologia, isto é, um sistema de explicação da realidade 
que oculta relações de poder. A exploração presente na relação de produção capitalista 
aparece, na norma jurídica, revestida pela forma do contrato de trabalho. Os homens 
da comunidade jurídica tomam conhecimento dessa relação social por meio da ideia de 
contrato, que pressupõe partes livres e iguais. Essa ideia, portanto, enquanto explica a 
realidade, também a oculta. 40

Por sua vez, márCIO PuglIEsI embora reconheça que “... não se convence por verossimilhança, 
mas por um efeito de reconhecimento ideológico”, salienta que “... a própria ideologia compõe um 
quadro referencial verossimilhante ao real dentro do estado de conhecimento dos interlocutores”. 41

De outro lado, mIguEl rEalE sustenta que a visão das ideologias como algo rígido — a chave 
da história, como disse HannaH arEndt — tende a ser substituída pela revisibilidade do “horizonte 
ideológico”, que oferece parâmetros muito mais flexíveis ao pensamento. A propósito, do termo referido 
disse rEalE que ele:

[...] situa o problema da ideologia em sentido dialético de perene revisibilidade, uma 
vez que a linha do horizonte recua à medida que o viajor avança. O que necessitamos 
é de um complexo de ideias fundamentais, mas nem por isso inflexíveis e imutáveis, 

39 In ARENDT, Hannah.  Op. cit., p. 189 e 522-523.
40 COELHO,  Fábio Ulhoa.  Roteiro de lógica jurídica.  6ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2008, p. 96.
41 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 136-137.
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como linhas de referibilidade indicadoras de uma compreensão omniabrangente que, não 
obstante suas retificações e complementações necessárias, lance luzes sobre as pesquisas 
particulares. Nesse sentido justificam-se as ideologias. 42

5. O POdEr  da LInguagEm

A linguagem tem uma importância extraordinária no que se refere à implementação de uma 
ideologia. Por sinal, ludwIg wIttgEnstEIn disse que “a linguagem é um traje que disfarça o pensamento”. 
43 Por isso os manipuladores da opinião pública têm uma especial preocupação com o uso das palavras 
e a formação de conceitos. 

Isso nos faz recordar HImmlEr, um dos principais cérebros do regime nazista, ele era habilidoso 
em cunhar slogans capazes de resolver problemas de consciência. Por exemplo, quando exortava 
seus oficiais a perseguirem os judeus, dizia: “Sabemos que o que esperamos de você é ‘sobretudo’, 
é ser ‘sobre-humanamente desumano”. Ou ainda: “Em vez de dizer ‘Que coisas horríveis eu fiz com 
as pessoas!’, os assassinos poderiam dizer ‘Que coisas horríveis eu tive de ver na execução dos meus 
deveres, como essa tarefa pesa sobre os meus ombros!’”. 44 45 

Por sinal, disse ludwIg wIttgEnstEIn que “a linguagem é um instrumento. Seus conceitos são 
instrumentos”. Mais adiante ensina wIttgEnstEIn que “os conceitos nos conduzem às investigações. 
Eles são a expressão de nosso interesse, e conduzem o nosso interesse”. 46 A propósito, disse márCIO 

42 Nova fase do direito moderno.  2ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2001, p. 116-117.
43 Tratactus logico-philosophicus.  3ª ed.  São Paulo: Edusp, 2008, p. 165.
44 ARENDT, Hannahh. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal.  São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999, p. 121-122.
45 Modernamente, nOam CHOmsKy se destaca em apontar a manipulação das palavras pela ideologia neoliberal, falando 

do uso distorcido das palavras, como neoliberalismo, globalização e democracia ataca: “A primeira coisa que as 
pessoas têm que fazer é reconhecer que o neoliberalismo é uma fraude total. É neoliberalismo para os pobres, mas 
proteção do Estado para os ricos. Por isso o Primeiro Mundo é rico e o Terceiro Mundo é pobre. Temos vários 
séculos de liberalismo. No século 18 a Índia tinha a maior indústria de manufatura do mundo, e a Inglaterra tinha 
que se proteger da indústria indiana, conquistando-a e destruindo-a. Aplicando o liberalismo à Índia e se protegendo, 
de modo a se tornar um país industrial rico, enquanto a Índia se transformava em um pobre país agrícola. Hoje nos 
EUA estão destruindo o sistema de previdência social, impondo o neoliberalismo aos pobres, ao mesmo tempo em 
que aumentam os subsídios à indústria de alta tecnologia [...] Globalização é outra palavra. Pintam um quadro de 
que as leis naturais do mercado estejam fora de controle, não há alternativa senão submerter-se a elas. Se você olhar 
o fluxo de investimento e comércio, ele é praticamente o mesmo de um século atrás. O caráter é diferente, mas a 
escala é a mesma. Cerca de 70% do comércio é dentro de três áreas: Europa, Canadá e Estados Unidos. Todos esses 
países têm democracias parlamentares. Se as pessoas pudessem usar o sistema parlamentar, poderiam controlar a 
globalização. Há um esforço para doutrinar as pessoas nesse sentido. Pegue a palavra democracia. Fala-se que houve 
uma onda de democratização em todo o mundo, mas é o oposto, houve um ataque à democracia. É verdade que há 
mais eleições, mas as eleições têm cada vez menos sentido. Pegue também a palavra comércio: supõe-se que houve 
um enorme aumento no comércio mundial. Nos EUA, metade do que é chamado comércio são na verdade transações 
internas das corporações e suas subsidiárias em todo o mundo. Se a Ford Motor Company envia componentes para 
o México, para serem montados por mão-de-obra barata, que enviará o carro de volta aos Estados Unidos, isso é 
chamado de importação e exportação. Mas não é. É como se alguém tivesse uma loja e passasse uma mercadoria de 
uma prateleira para outra. Isso é controlado por uma mão muito visível e não pelas leis do mercado. É controlado 
por instituições totalitárias, que são as grandes corporações. O comércio verdadeiro pode mesmo estar em declínio”.  
(Ibidem.)

46 Investigações filosóficas.  5ª ed.  Petrópolis: Vozes, 2008, p. 203.
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PuglIEsI: “Quando o agir fetichizado e submetido às ideologias produz seus efeitos a partir dos atos de 
fala, não teremos ilusórios atos concretos, mas ação humana efetiva”. 47 Por sua vez, JOsué CândIdO 
da sIlVa — professor de Filosofia da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus-BA — explica 
com didatismo merecedor de aplausos: 

Por exemplo, na frase: “o senhor está pisando no meu pé”, realizo ao mesmo tempo 
três atos de fala. O primeiro deles é o ato locucionário, ou seja, o ato de dizer a frase. 
O segundo ato é o que austIn chama de ilocucionário, o ato executado na fala, ou seja, 
ao proferir um ato locucionário. Nesse caso, ao dizer “o senhor está pisando no meu pé” 
não tive a simples intenção de constatar uma situação, mas a de protestar ou advertir 
para que a outra pessoa parasse de pisar no meu pé. Por fim, há ainda um terceiro ato, 
chamado de perlocucionário, que é o de provocar um efeito em outra pessoa através 
da minha locução, influenciando em seus sentimentos ou pensamentos. Na situação 
descrita, para que o outro tire o pé de cima do meu. 48 (Grifos nossos.)

Aliás, segundo márCIO PuglIEsI a linguagem muitas vezes é utilizada para “embair os incautos”. 
49 Ele disse, igualmente, que “a linguagem não só informa, mas produz atos”. Por sinal,  PuglIEsI 
escreveu estas belas linhas:

austIn mostrou que uma frase pronunciada, além de poder constituir uma descrição de 
um estado de coisas, também  constitui um fato em si: passa a fazer parte do mundo, das 
coisas e estados de coisas, pela simples razão de ter sido dita. Por outro lado, ela também 
produz algum efeito sobre o interlocutor. E são estas duas características (ato ilocutório 
e perlocutório) que definem a validade de todas as elocuções, que correspondem mais a 
ações do que a um etéreo reflexo dos estados de coisas. 50 (Grifamos.)  

6. O POdEr da COErÇÃO

6.1 Distinção entre coerção e coação

De acordo com o léxico, no sentido jurídico, coerção significa: “A força que emana da soberania 
do Estado e é capaz de impor o respeito à norma legal”. 51 A propósito, segundo PláCIdO E sIlVa, a 
palavra coerção vem do latim (coertio), ou seja, é a ação de reprimir. PláCIdO ensina ainda que o 
termo em testilha “… tem sido aplicado no mesmo sentido de coação. Mas, em significado mais 
próprio e técnico, no sentido de ação de reprimir, de refrear, é usado para indicar a punição imposta 
aos delinquentes, como um atributo da Justiça”. 52 

47 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 112.
48 Austin e Searle e os atos de fala. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br>. Acesso em: 23 nov. 2008.
49 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 08 de agosto de 2008. 
50 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 227.
51 In FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico: século XXI. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999, CD-ROM.
52 Vocabulário jurídico.  10ª ed.  Vol.  I.  Rio de Janeiro:  Forense, 1987, p. 449.
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Nada obstante, marIa HElEna dInIz distingue a coerção da coação. Ela ensina que coerção 
representa uma coação psíquica, ou seja, o temor provocado no cidadão que pretende descumprir uma 
norma, id est, ele deseja cometer um ato ilícito, mas é dissuadido de fazê-lo pelo receio da sanção. 
dInIz ensina ainda que “... a coerção possui uma eficácia preventiva, enquanto engendra o motivo que 
leva o sujeito a conduzir-se de acordo com a norma jurídica”. 53 (Grifamos.) Por outro lado, a coação 
seria a imposição efetiva de uma sanção imposta ao infrator pelo descumprimento da norma. Por sinal, 
a mesma autora explica:

Sanção e coação não se confundem. A sanção é uma consequência jurídica prevista pela 
norma jurídica; a coação é sua aplicação efetiva, segundo processos legais, ou, como 
diz CEsarInI sfOrza, “é o modo de concretizar-se da sanção”. Exemplificativamente: a 
multa contratual é sanção, e a cobrança judicial dessa multa é coação.

Aliás, márCIO PuglIEsI explica, didaticamente, que a coerção previne enquanto que a coação 
obriga. 54 Desse modo, um país poderoso como os Estados Unidos da América, e.g., muita vez impõe 
seus interesses a um outro por intermédio do seu poder de coerção. Vale dizer, o seu poderio militar, 
econômico e tecnológico inibem, em parte, atitudes que venham a afrontá-lo.

7. O POdEr da COaÇÃO

A coação — segundo Hans KElsEn — seria a imposição de um mal em razão do desrespeito 
ao ordenamento jurídico vigente:

Uma outra característica comum às ordens sociais a que chamamos Direito é que 
elas são ordens coativas, no sentido de que reagem contra as situações consideradas 
indesejáveis por serem socialmente perniciosas — particularmente contra condutas 
humanas indesejáveis — com um ato de coação, isto é, com um mal — como a privação 
da vida, da saúde, da liberdade, de bens econômicos e outros —, um mal que é aplicado 
ao destinatário mesmo contra sua vontade, se necessário empregando até a força física 
— coativamente, portanto. 55 (Destaques nossos.)

Caso o poder de coerção não surta os efeitos esperados, o conflito pode degenerar em coação, 
id est, no uso da força bruta para impor a vontade do Estado mais forte. Assim, temos a política 
norte-americana do big stick, a exemplo do que ocorre, agora, no Iraque. Aliás, tHEOdOrE rOOsEVElt 
tomou o termo big stick emprestado de um provérbio africano: “Fale com suavidade e tenha à mão um 
grande porrete”. A coação igualmente, pode se dar pelo fechamento das fronteiras ou pelo bloqueio 
comercial — a exemplo do que vem sendo imposto à Cuba pelos EUA há décadas. Aliás, o presidente 
dos EUA, BaraCK OBama, disse que adotará a política do “carrots and sticks” contra o Irã. 56 Yes, we 
can change...
53 Compêndio de introdução à Ciência do Direito.  9ª ed.  São Paulo: Saraiva, 1997, p. 369.
54 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP.
55 Teoria pura do Direito.  3ª ed.  São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 36.
56 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 9 dez. 2008.
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8. O POdEr da ESTraTégIa dO ImPaSSE

Observe-se que um contendor mais fraco, ciente de não possuir nenhuma chance de vitória 
contra um inimigo muito mais forte, pode se valer da estratégia do impasse para alcançar uma posição 
de poder. 57 Explica-se: na Guerra do Vietnam (1959-1975), os comunistas sabiam que não poderiam 
vencer os EUA numa guerra convencional, diante da desproporção do poderio militar norte-americano. 

Por isso, valeram-se de uma inteligente estratégia de desgastar o inimigo em ataques de 
guerrilhas, nos quais os vietcongs se misturavam aos camponeses. Por sua vez, quando os EUA 
revidavam o ataque terminava por matar os campônios, civis inocentes, que moravam no mesmo 
vilarejo no qual os guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional (FLN) se infiltravam. 

A par disso, o prolongamento da guerra por anos a fio, com ampla cobertura da mídia, terminou 
por criar na opinião pública estadunidense um sentimento contrário ao conflito. Imagens de jovens 
mortos, ex-combatentes norte-americanos, voltando para casa em caixões, são emblemáticas desse 
período. Da mesma forma chocou o mundo a visão da menina vietnamita KIm PHuC, correndo nua, 
queimada por uma bomba incendiária de napalm, em 8 de junho de 1972. A impopularidade da Guerra 
do Vietnã provocou, inclusive, a rejeição pelo Congresso americano do pedido de mais verbas para 
financiar o conflito.

Em suma, muito embora o poderio militar estadunidense fosse muitíssimo superior ao dos 
guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional — ainda que estes recebessem apoio chinês e soviético 
— a estratégia do impasse, implementada pelos comunistas, terminou por levar os EUA a um enorme 
desgaste político, o que tornou a sua posição no conflito vietnamita insustentável.

Aliás, márCIO PuglIEsI fala que a situação de impasse pode ser benéfica para a parte mais 
fraca. Por sinal, PuglIEsI dá o feliz exemplo dos contribuintes que discutem, judicialmente, questões 
jurídicas de somenos importância, mas capazes de retardar, de modo indefinido — provocando incerteza 
estruturada —, o recolhimento integral de determinado tributo, o que termina por implicar uma redução 
legal deste, por iniciativa do próprio Governo, receoso de perder arrecadação. 58 

8.1 compensações recíprocas

Um impasse em determinada negociação pode ser superado diante de compensações recíprocas. 
Assim, ad exemplum, a usina de hidrelétrica binacional de Itaipu não seria factível sem a anuência 
do Paraguai, que, por sua vez, não tinha interesse em construí-la, pois a sua pequena economia não 
necessitava de uma usina de tal porte. Daí por que o governo brasileiro, além de financiar toda a obra, 
57 V. Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 126.
58 V. PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p.  139.
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ofereceu a compensação de “comprar” a energia não utilizada pelo Paraguai, abatendo-se o valor 
devido pelo financiamento. 59 

Desse modo, tanto o Brasil quanto o Paraguai foram mutuamente beneficiados pelo Tratado 
de Itaipu — muito embora os paraguaios, atualmente, se sintam explorados. Aliás, márCIO PuglIEsI 
advoga que o Tratado de Itaipu é reflexo de um período negocial de extrema prepotência do Estado 
brasileiro. 60   

9. O POdEr da CrEdIBILIdadE Ou VErOSSImILHanÇa

Em uma negociação nunca poderemos ter certeza absoluta sobre qual a melhor decisão a ser 
adotada, pois nela influem uma série de circunstâncias, inclusive o imponderável. Daí a importância 
da verossimilhança, como explica márCIO PuglIEsI:

Sob o ponto de vista de um enfoque negocial do Direito, uma decisão não é verdadeira 
ou falsa (como, aliás, de modo algum o será), nem correta ou incorreta; uma decisão será 
conveniente ou inconveniente, pressupondo um quadro situacional (estado de coisas) e 
os estados de conhecimento, no sentido adotado nesta conjectura, de todos os envolvidos 
a qualquer título. 61 

Assim, quanto maior for a credibilidade do contendor, do seu “poder de fogo”, maior a 
probabilidade de que ele possa, efetivamente, cumprir suas promessas ou ameaças. Por seu turno, falando 
da verossimilhança, explica o mesmo autor que “... uma determinada afirmativa intimidante terá maior 
peso, se as condições objetivas de sua realização implicarem menor risco [...] e, concomitantemente, 
estiverem ao alcance [...]  de quem a enuncia”. 62 

10. O POdEr da amEaÇa

A respeito da ameaça, professa PuglIEsI: 
A intimidação busca influir na conduta da parte adversa e sob o influxo do que esta 
espera seja nossa ação. Busca, em outras circunstâncias, colocar a contraparte diante da 
evidência de que nossa conduta será determinada pela sua. 63 64

59 “A usina hidrelétrica de Itaipu é resultado de acordos entre Paraguai e Brasil, que ganharam impulso na década 
de 1960, entrando em operação em 1984. A empresa pertence aos dois países em partes iguais. Pelo contrato de 
1973, cada um tem direito a 50% da energia produzida. Caso uma das partes não use toda a cota, vende o excedente 
ao parceiro a preço de custo. Como o Paraguai utiliza apenas cerca de 5% dessa energia — o que atende 95% da 
demanda do país —, o restante é vendido ao Brasil — no total, 20% da energia elétrica usada por aqui vem de 
Itaipu. Pelo acordo, o Brasil paga atualmente US$ 45,31 por megawatt ao Paraguai, dos quais porém US$ 42,5 
são abatidos da dívida que o Paraguai tem pela construção da usina, restando US$ 2,81 para uso do país vizinho. 
Nessa operação, o Paraguai recebe, entre royalties e compensações, uma média de US$ 375 milhões anuais. Os 
paraguaios, porém, afirmam que, se vendessem a energia a valores de mercado, obteriam até US$ 1,8 bilhão. O 
contrato tem essa forma porque o Brasil bancou sozinho a construção e, depois, a recapacitação da usina. Ao 
vender energia a preço de custo, o Paraguai está pagando a sua parte de Itaipu. A última ‘prestação’.” (Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u394644.shtml>. Acesso em: 2 out. 2008.)

60 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
61 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 136.
62 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 132.
63 PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 133.
64 “Para que a comunicação da ameaça surta algum efeito, é preciso que o oponente não perceba que haja qualquer 
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De outro lado, nem sempre o contendor mais poderoso estará em posição mais favorável em 
uma negociação. Em outras palavras, quando se lida com alguém que tem pouco a perder fica mais 
difícil intimidá-lo. Além disso, a parte mais poderosa não tem muita facilidade em angariar a simpatia 
alheia quando se encontra em uma situação difícil, ou seja, quando precisa de socorro. 65 

Aliás, ninguém sequer cogitou em ajudar os Estados Unidos a enfrentar a grave crise financeira 
que atravessa. Ao revés, muitos já comemoram esse fato como o prenúncio do fim do império norte-
americano. A propósito, o presidente luIz InáCIO lula da sIlVa mandou um curioso recado ao ex-
presidente norte-americano, referindo-se à crise no mercado imobiliário nos Estados Unidos: “BusH, 
meu filho, resolva a sua crise. Passamos 26 anos sem crescer e agora você quer com a crise nos 
atrapalhar?”. 66  

 Por outro lado, a ameaça que, igualmente, implique um prejuízo insuportável para quem a 
pratica carece de credibilidade. Essa situação foi demonstrada, claramente, durante o assim chamado 
período da Guerra Fria, uma vez que um conflito nuclear implicaria a destruição de todo o planeta. 

11. POdEr dE BarganHa

A respeito do poder de barganha, ensina antônIO rOgérIO da sIlVa:

Os jogos cooperativos pressupõem que os jogadores possam coordenar seus planos, se 
ameaçarem e fizerem promessas, em um processo de barganha fora das regras formais 
do jogo. [...] Entretanto, nasH não se satisfez com a constatação de que a solução para 
o problema da barganha fosse indeterminada e imaginou que os jogadores poderiam 
ser dotados de técnicas de negociação que fossem as melhores para a situação em que 
eles se achavam, ao invés de esperar que um negociador racional idealmente seja mais 
habilidoso do que o outro. 67

Por sua vez, PaulO furquIm dE azEVEdO — doutor em Economia pela FEA-USP e professor 
adjunto do DEP-UFSCar — publicou um artigo no qual restringe a barganha:

[...] à situação na qual (I) as partes têm a possibilidade de concluir um acordo mutuamente 
benéfico, (II) há conflito de interesses a respeito de qual acordo deve ser estabelecido, 
e (III) nenhum acordo pode ser imposto a qualquer parte sem a sua própria aprovação 
(OsBOrnE & ruBInstEIn, 1990: 1).

E continua o mesmo autor:

incentivo da parte de quem ameaça para mentir. Desse modo, o grau de credibilidade que o conteúdo desta informação 
pode alcançar depende da coincidência dos interesses dos jogadores em um ponto de equilíbrio viável. Mas ainda 
assim, uma completa previsão do que pode acontecer depende de um entendimento detalhado da análise econômica 
e psicológica dos agentes, posto que entra em jogo também a reputação de cada um e sua disposição em preservá-la. 
A troca de ameaças em uma negociação visa promover a dissuasão entre as partes.” (In SILVA, Antônio Rogério 
da.  Teoria dos jogos e da cooperação para filósofos.  Disponível em: <http://br.geocities.com>. Acesso em: 22 out. 
2008.)

65 PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 135-136.
66 Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 23 nov. 2008.
67 In SILVA, Antônio Rogério da.  Teoria dos jogos e da cooperação para filósofos. Op. cit.
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O fato de existir a possibilidade de as partes atingirem um acordo mutuamente benéfico 
torna interessante a negociação dos termos de uma relação. Embora interessante, há 
conflito e esse conflito só pode ser resolvido com o aval de todos os participantes da 
barganha, o que torna não-trivial a solução do problema. Se há convergência de interesses, 
não há necessidade de se negociar os termos da relação, uma vez que a escolha é unânime. 
Além disso, se alguma parte puder impor sua vontade, não há negociação, mas sim uma 
imposição unilateral.

Finalmente, conclui azEVEdO: 

Apesar de conflitantes, o interesse das partes em uma barganha não é necessariamente 
antagônico. Assim, vencer um jogo não significa, via de regra, impor perdas às 
contrapartes, mas sim obter o máximo possível de benefícios na relação. Na esmagadora 
maioria dos casos de interesse em Economia, há possibilidade de resultados Pareto-
ineficientes, o que implica que o conflito não é absoluto, como em um caso de um jogo 
de soma-zero. 68 (Grifamos.) 

A propósito, falando do problema da barganha, márCIO PuglIEsI professa que “o poder de 
barganha, nas mais das vezes, não está equipartido e seria suma injustiça agir como assim fosse”. E 
continua: 

A solução numa barganha é um ponto, no interior dos limites ou fronteiras de Pareto, 
isto é, no interior da região de distribuição das probabilidades de acordo, segundo as 
utilidades de VOn nEumann & mOrgEnstErn, em que as partes são igualmente adversas 
a arriscar o desacordo para obter mais do que o acordo oferece. 

Essa solução acima proposta decorre de alguns pressupostos analisados por PuglIEsI, segundo 
este autor, “... a partir do desacordo, essencial para se exigir a solução, há um determinado ponto de 
acumulação a partir do qual as soluções possíveis podem ser encontradas”. (Sublinhamos.) Além disso, 
o mesmo autor ensina que “... o que se espera é que o mais apto na situação de barganha obtenha tanto 
quanto não seja insustentável para a contraparte negociar (ceder)”. 69 Ele agrega ainda que “... ao 
perdedor o menor dano é sempre a máxima vantagem”. 70 (Grifamos.) 

PuglIEsI analisa o último pressuposto afirmando que este “... reconhece a qualidade racional da 
decisão visto a equipartição seguir precisamente as utilidades dos litigantes e sua capacidade de fazer 
valer seus interesses ou direitos”. 71 No entanto, não se pode relegar ao oblívio que mais importante 
do que a fórmula encontrada para a materialização do consenso é a vontade de genuína de cumprir o 
acordo.

12. O POdEr da InFOrmaÇÃO

O conflito para ser dirimido, quase sempre, exige algum tipo de negociação. Por sua vez, o 
poder de negociação aumenta na medida em que uma das partes obtém informações a respeito da 
outra, ao tempo que mantém sob sigilo os seus próprios dados estratégicos. O segredo é a alma do 
negócio — como diz o adágio popular. A propósito, PaulO furquIm dE azEVEdO defende:
68 AZEVEDO, Paulo Furquim de.  Informação e barganha: implicações estratégicas em arranjos verticais.  Disponível 

em: <http://www.pensa.org.br>. Acesso em: 23 nov. 2008.
69 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 139.
70 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 140.
71 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 140.
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O acesso a um conjunto maior de informações em uma negociação é intuitivamente 
associado a uma maior capacidade de apropriação do objeto sujeito à barganha. Em 
síntese, informação teria valor pois poderia traduzir-se em maiores ganhos na divisão de 
algum excedente (quase-renda). Este é, de fato, um importante resultado a que chegam 
os modelos de teorias do jogos com informação incompleta (OsBOrnE & ruBIstEIn, 
1990). 72 (Sublinhamos.) 

Por outro lado, a intimidação da parte contrária, a fim de que esta ceda aos seus interesses, só 
funciona se a parte intimidante tiver credibilidade, ou seja, se houver verossimilhança em suas ameaças; 
e se o seu potencial ofensivo estiver acima de dúvidas.

Assim, a manutenção de uma posição de poder em uma determinada sociedade exige que 
uma aura de mistério seja mantida a respeito da real situação do grupo poderoso. De tal modo que 
os dominados sejam submetidos a uma situação de incerteza quanto às verdadeiras intenções do 
dominador; bem assim quanto a sua efetiva capacidade de causar algum mal, ou de proporcionar 
benefícios. Aliás, disse dOn VItO COrlEOnE, personagem imortalizado na película The Godfather 
(EUA, 1972): “Never let anyone outside the family know what you’re thinking”.

Todavia, em um regime democrático existem limites para a falta de transparência do Governo. 
Por sinal, professa rOBErtO rOmanO:

O segredo, pensa BEntHam, “é instrumento de conspiração; ele não deve, portanto, ser 
o sistema de um governo normal”. Para citar novamente sImmEl: “Toda democracia 
considera a publicidade como uma situação intrinsecamente desejável, seguindo 
a premissa fundamental de que todas as pessoas deveriam conhecer os eventos e 
circunstâncias que lhes interessam, visto que esta é a condição sem a qual elas não 
podem contribuir nas decisões sobre elas mesmas”. 73 74 (Grifamos.) 

Não é à toa que determinadas sociedades secretas mantêm absoluto segredo a respeito dos seus 
rituais de iniciação. Isso se aplica, inclusive, para o ingresso em cada estágio dentro da hierarquia do 
mesmo grupo. Estabelecendo-se, assim, um progressivo elo de solidariedade entre os seus membros. 
Estes mutuamente se protegem e não permitem que os não iniciados tomem conhecimento a respeito 
de suas práticas. O véu do sigilo cobre até mesmo da verdadeira identidade dos seus membros. 

72 AZEVEDO, Paulo Furquim de.  Informação e barganha: implicações estratégicas em arranjos verticais.  Op. cit.
73 ROMANO, Roberto.  Notas para uma filosofia do segredo.  Op. cit.
74 Confira-se, ainda, o ensino de rOBErtO rOmanO: “Seria inaceitável para um governante absolutista a soberania popular 

e a noção de que os dirigentes deviam prestar contas de seus atos, sem guardar segredo, à massa não qualificada. 
Todos os príncipes liam nos tratados políticos e na literatura grega ou romana a plena desconfiança no povo. [...] 
E arremata la BOétIE: ‘O povo não tem meios de julgar, porque é desprovido do que fornece ou confirma um bom 
julgamento, as letras, os discursos e a experiência. Como não pode julgar, ele acredita em outrem. Ora, é comum 
que a multidão creia mais nas pessoas do que nas coisas, e que ela seja mais persuadida pela autoridade de quem 
fala do que pelas razões que se enuncia’. [...] Passada a era das revoluções, para usar o termo de ErIC HOBsBawn, 
e depois do pesadelo trazido pelos Estados totalitários do século 20, o poder estatal apresenta agudos problemas. 
Na dialética contraditória ocorrida na ordem democrática anterior aos totalitarismos — os demagogos prometeram 
plena transparência ao povo, mas precisaram assumir o segredo estatal, foram eleitos pelo voto secreto e, nos 
palácios, usaram o segredo para domar as massas que os sufragaram — o pêndulo foi da convulsão social e 
política às tiranias como a nazista. A resposta do poder ao segredo do voto foi o recrudescimento e a manipulação 
inaudita do segredo de Estado. [...] Com a Segunda Guerra, a Guerra Fria, o Macarthismo e as formas autoritárias 
que visualizamos no mundo, o segredo aumentou sua abrangência. Se os países socialistas, supostamente repúblicas 
populares, quebraram a base da accountability e da fé pública em proveito dos governos, algo similar ocorre hoje 
na Europa e nos EUA” — grifos nossos. (In ROMANO, Roberto.  Notas para uma filosofia do segredo.  Disponível 
em: <http://celsodaniel.blogspot.com>. Acesso em: 23 nov. 2008.)
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Aliás, comenta-se que adOlf HItlEr e seus colaboradores mais íntimos faziam parte de 
uma espécie de sociedade secreta 75, ou, no mínimo, ele tinha um bom conhecimento sobre o seu 
funcionamento. A propósito, leia-se a lição de rOBErtO rOmanO:

HannaH arEndt afirma que a vida totalitária deve ser entendida como reunião de 
“sociedades secretas estabelecidas publicamente”. O paradoxo é só aparente. Hitler 
examinou os princípios das sociedades secretas como corretos modelos para a sua 
própria. Ele promulgou em maio de 1939 algumas regras do seu partido: primeira regra: 
ninguém que não tenha necessidade de ser informado deve receber informação. Segunda: 
ninguém deve saber mais do que o necessário. Terceira: ninguém deve saber algo antes 
do necessário. 76 (Sublinhamos.) 

Por sinal, as paradas monumentais dos nazistas e os discursos inflamados de adOlf HItlEr 
compunham uma grande mise-en-scène, que poderia ser comparada a um ritual secreto em larga 
escala — ensina HannaH arEndt. Esses megaeventos provocavam na população o sentimento de 
que tomavam parte de uma mesma irmandade, que deveria, mutuamente, se proteger contra os seus 
inimigos externos, sob a liderança indiscutível do seu carismático Führer. 

Por seu turno, ensina antônIO rOgérIO da sIlVa: “As mensagens passam a determinar os 
resultados quando a informação é incompleta para os jogadores, isto é, um jogador (o emissor) sabe de 
alguma coisa relevante que o outro (o receptor) desconhece”. 77 (Grifos nossos.) Por outro lado, quando, 
em uma situação hipotética, os instrumentos de pressão, as verdadeiras intenções, as estratégias e os 
objetivos são totalmente conhecidos, reciprocamente, pelos adversários o seu poder de intimidação 
fica reduzido. A propósito, o mestre márCIO PuglIEsI professa ex cathedra:

Num estado comunicativo maximal, em que o trânsito de informações de parte a parte 
seja completo, todos os aspectos estratégicos da intimidação ficam comprometidos, haja 
vista a profunda convicção de cada parte sobre o objeto final do conflito: a mais vantajosa 
decisão racional para cada um dos envolvidos na relação conflituosa e o conhecimento 
prévio das estratégias a seguir pelas partes. 78 (Destaques nossos.)

Numa situação como essa a intimidação só surte efeito se uma das partes gozar de credibilidade.

75 “O segredo de Hitler, de Lothar Machtan, mergulha nessa lacuna e ajusta o foco no sujeito Adolf, iluminando, 
sobretudo, o período mais obscuro da vida do futuro führer — a juventude em Viena e o início da carreira político-
militar, já na Alemanha. Da pesquisa, emerge um verdadeiro segredo de Estado: Adolf Hitler era homossexual. O 
autor demonstra que só é possível começar a compreender a pessoa Hitler e a sua trajetória política, caso se considere 
este aspecto de sua identidade. Isto porque as evidências indicam que o homoerotismo pontuava as relações da cúpula 
do partido nazista. Em casos raros, como o do chefe do serviço secreto, Ernst Hölm, a opção sexual era explícita. 
Numa sociedade profundamente conservadora, na qual o homossexualismo era crime, Hitler não mediu esforços para 
preservar o segredo que, se revelado, o arruinaria politicamente: roubou documentos e arquivos, subornou, chacinou. 
Outros que conheciam a verdade não suportaram a pressão e se suicidaram. Hölm, por exemplo, foi assassinado. 
Considerado um dos principais historiadores da Alemanha, Lothar Machtan assinala que não pretendeu abordar 
o tema da homossexualidade de Hitler de forma preconceituosa ou sensacionalista. Ao contrário: ‘O que quero é 
elucidar a relação entre história particular e a política do Terceiro Reich’. A opção sexual reprimida obrigou Hitler e 
seus companheiros mais próximos a transformar o partido nazista num círculo extremamente fechado e compacto, 
cujos membros nem sempre eram nomeados pela qualidade política que o cargo exigia, mas por que vivenciaram o 
homoerotismo e mantinham-se discretos e fiéis ao führer.” (Disponível em: <http://www.objetiva.com.br>. Acesso 
em: 21 fev. 2006.) 

76 ROMANO, Roberto.  Notas para uma filosofia do segredo.  Op. cit. 
77 In SILVA, Antônio Rogério da.  Teoria dos jogos e da cooperação para filósofos.  Op. cit.
78 Por uma teoria do direito.  Op. cit, p. 133.
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13. InCErTEZa ESTruTurada

márCIO PuglIEsI, ministrando aula sobre a hermenêutica, professa que theorem vem do grego, 
ou seja, contemplar, teorizar. A nossa visão de mundo depende da informação de que dispomos a cada 
momento. Por sua vez, investigare é colecionar vestígios. Enquanto que métron quer dizer metro, é 
medida em grego. Id est, o metro é uma unidade de medida arbitrariamente fixada pelo homem. Assim, 
continua PuglIEsI, na ciência lida-se com convenções, ou seja, os conceitos são formados por “palavras 
estabelecidas sobre palavras”. E continua o jusfilósofo em destaque dizendo que trabalhamos com 
evidências aproximadas, o que equivale à uma “incerteza estruturada”. 79 

Por sinal, disse ludwIg wIttgEnstEIn: “Os eventos do futuro, não podemos derivá-los 
dos presentes. A crença no nexo causal é a superstição”. E ainda: “Apenas na falta de certeza 
usamos a probabilidade. – Com efeito, quando não conhecemos completamente um fato, mas 
sabemos algo sobre sua forma”.80 O mesmo wIttgEnstEIn ainda pergunta: “Frequentemente vezes 
não é o retrato desfocado precisamente aquilo de que mais precisamos?”. 81

A propósito, outro curioso exemplo é fornecido por márCIO PuglIEsI: duas moças — uma feia 
e outra bonita — cortejam o mesmo rapaz. Nesse caso, pode-se supor que ele escolherá a segunda, 
mas não se pode garanti-lo. Vale dizer, o homem pode se encantar com a joie de vivre e a inteligência 
da primeira e escolhê-la. De outro lado, ele poderá não aceitar a corte de nenhuma das duas, por já 
ter um compromisso com outra mulher; ser um sacerdote, que fez voto de castidade; estar delirando; 
ser homossexual etc. 82

O mesmo jusfilósofo professa que o Direito não funciona apenas com normas e sanções, como 
defende KElsEn. Se existem dois grupos disputando algo, pergunta-se: qual dos dois sairá vitorioso? 
Ora, a simples existência da pergunta implica dizer que não é possível se ter certeza sobre o resultado. 

Por outro lado, a morte é um outro exemplo de incerteza estruturada: ela fatalmente ocorrerá 
dentro de uma estrutura, que é a vida humana, porém, não se pode predizer, exatamente, quando ela 
ocorrerá, nem de que forma. 83

Aliás, sobre a incerteza estruturada, alBErtO PIta e outros escreveram que: “Os estados do 
sistema são conhecidos, (mas) não sabemos quais serão os estados do sistema a qualquer tempo. Ex: 
fenômenos econômicos”. Por sinal, segundo KEynEs a “... incerteza vem da incapacidade dos tomadores 
de decisão de definir uma lista completa de todos os eventos futuros possíveis...”. 84

79 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 07 de novembro de 2008.
80 Tratactus logico-philosophicus.  Op. cit., p. 213.
81 Investigações filosóficas.  Op. cit., p. 54.
82 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
83 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
84 Tomada de decisão organizacional.  Disponível em: <http://www.pro.poli.usp.br>. Acesso em: 12 nov. 2008.
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De outro lado, PaulO furquIm dE azEVEdO sustenta que a “a fonte mais elementar de conflito é 
a incerteza”. O mesmo autor a define “como desconhecimento da consequência da escolha do agente 
sobre o ambiente em que atua”. E continua: 

Nesse caso, portanto, há conflito porque não há entendimento comum sobre as 
consequências de uma ação. Como não possuem um mesmo diagnóstico do ambiente, as 
partes entram em desacordo. Embora a incerteza não se restrinja à informação incompleta 
e assimétrica, este é certamente um ponto de conflito que pode ser tratado com o auxílio 
da Teoria dos Jogos. Entretanto, o conflito em uma barganha frequentemente independe 
da ausência de informação. (Grifamos.) 85

Por outro lado, o poder de uma das partes aumenta na medida em que consegue obter o maior 
número de informações possíveis a respeito do adversário, ao tempo em que mantém sob sigilo dados 
estratégicos a seu respeito. Sobre isso o sociólogo zygmunt Bauman, em sua obra Globalização, as 
consequências humanas, sustenta: 

Em qualquer coletividade estruturada (organizada), a posição dominante pertence 
àquelas unidades que tornam a sua própria posição opaca e suas ações impenetráveis aos 
forasteiros — ao mesmo tempo que as mantêm claras para si mesmas, livres de pontos 
enevoados e seguras contra surpresas. [...] A manipulação da incerteza é a essência e o 
desafio primário da luta pelo poder e influência dentro de toda a totalidade estruturada 
(sic) — antes e acima de tudo na sua forma mais radical, a da moderna organização 
burocrática e particularmente da burocracia do estado moderno. 86 (Grifamos.) 

A analogia a um jogo, aí, é irresistível, ou seja, se o meu parceiro conhece as minhas peças 
em um jogo de dominó, v.g., ao passo que sabemos quais são as que possuem os nossos adversários, 
sendo que estes últimos ignoram as nossas, as chances de vitória da minha dupla são, obviamente, 
muito superiores. A propósito, falando sobre a Teoria dos Jogos, vejamos a lição de antônIO rOgérIO 
da sIlVa sobre a importância da informação, que, igualmente, se aplica a uma negociação:

A perfeição e completude das informações disponíveis permitem aos jogadores racionais 
encontrar por meio do procedimento da indução reversa o equilíbrio perfeito do jogo, 
antes mesmo de executarem suas ações. [...] O conhecimento comum que todos os 
jogadores partilham entre si das informações relevantes sobre o outro, somado ao prazo 
finito da interação e a plena consciência das informações que estão em jogo faz com 
que, teoricamente, a busca pelo menor risco leve a um resultado mínimo, mas seguro, 
na perspectiva de quem tem uma reputação a preservar. 87 (Grifamos.) 

De outro lado, márCIO PuglIEsI sustenta que para se alcançar um certo bem da vida, objeto de 
uma determinada lide, é mister que os contendores lancem mão de algumas estratégias, cuja importância 
alinha o citado mestre:

a) como a ação correta em cada instância do conflito depende para cada ator da atuação 
de seu oponente ou oponentes (mesmo em conflitos de foro íntimo), pode haver um 
interesse em influir na conduta da contraparte;

b) conhecer o conjunto de possíveis reações à própria atuação;
c) conhecer de que modo uma ação ou um dado subconjunto de ações possíveis, não 

necessariamente postas em ato, afetará o oponente.  88 (Destaques nossos.)

85 AZEVEDO, Paulo Furquim de.  Informação e barganha: implicações estratégicas em arranjos verticais.  Op. cit.
86 Disponível em: <http://dissidentex.wordpress.com>. Acesso em: 12 nov. 2008.
87 Teoria dos jogos e da cooperação para filósofos. Op. cit.
88 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 127.
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Além disso, a propósito da incerteza, márCIO PuglIEsI defende: 

A negociação dever percorrer caminhos definitivamente concatenados e precisos, 
sempre que possível. A ignorância de pormenores ou de informações necessárias ao 
estabelecimento desses passos enseja uma conduta procrastinatória que [...] nem sempre 
é prejudicial, mas que, via de regra, mantém e aguça o conflito. 89 (Destaques nossos.)

13.1 o papel das questões emocionais

márCIO PuglIEsI lembra que as estratégias acima referidas pressupõem o comportamento das 
partes dentro de certos parâmetros racionais: “Nem sempre o utilitário prevalecerá, questões emotivas 
e de praticidade podem pesar nas decisões, ainda mais que a simples busca de evitar a inutilidade”. 90 

Assim, v.g., no caso, ocorrido em Santo André-SP, em que a adolescente ElOá CrIstIna PImEntEl 
foi morta por seu ex-namorado, lIndEmBErg fErnandEs alVEs — provavelmente um indivíduo de 
personalidade borderline 91 —, a polícia teve o seu poder de negociação muito reduzido. Considerando 
ainda que o assassino, segundo a sua visão distorcida da realidade, não tinha mais nada a perder, 
porquanto sabia que não mais conseguiria reatar o antigo relacionamento amoroso. Além disso, ele 
estava ciente de que seria preso; ou, quiçá, morto por vingança do pai da vítima, acusado de integrar 
um grupo de extermínio.

13.2 Estado de conhecimento dos contendores

márCIO PuglIEsI ensina que, ironicamente, “a vantagem obtida numa transação qualquer será 
avaliada a partir do estado de conhecimento dos contendores e, de fato, quem acredita ter logrado 
poderá ter sido enganado”. (Destacamos.) Aliás, isso nos faz lembrar o “golpe do dólar preto”:

Os supostos estelionatários pintavam papéis de preto e diziam às vítimas que era dólares 
camuflados. Há quatro meses, os camaroneses Martin Belome, Cleber Nzepe e Leopold 
Foche, entregaram a um comerciante uma maleta que teria US$ 2 milhões. Eles garantiam 
que a cor verdadeira dos dólares iria aparecer em contato com um líquido importado da 
Austrália. O comerciante pagou R$ 52 mil pelo reagente e ficaria ainda com parte do 
dinheiro. Mas tudo não passava de uma farsa. 92

 A propósito, disse max wEBEr: “Honesty is the best policy”.  93 

89 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 129.
90 Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 128.
91 “Distúrbio de personalidade caracterizado por instabilidade de humor, de auto-estima e de relações interpessoais, 

freqüentes atos impulsivos e autolesivos, ira descontrolada, sensação de tédio, ameaça de suicídio, etc.” (In 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Ob. cit.)

92 Disponível em: <http://dftv.globo.com>. Acesso em: 23 nov. 2008.
93 WEBER, Max.  A ética protestante e o espírito do capitalismo.  13ª ed.  São Paulo: Pioneira, 1999, p. 107.
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COnCLuSÃO

Tentaremos, agora, fazer um resumo esquemático a respeito das várias formas de poder, acima 
abordadas com mais vagar.

Segundo PuglIEsI o poder negocial “consiste em transformar aquilo que se deseja em a mais 
vantajosa concessão a ser feita pela parte contrária, de tal modo que, se possível, esta o faça de boa 
mente”. 

Daí a importância do poder da mídia, porquanto quem pode manipular os meios de comunicação 
consegue o favor da opinião pública sobre determinado assunto do seu interesse. Assim, obtém-se um 
poderosíssimo instrumento de pressão política, capaz de realizar os intentos do manipulador, inclusive 
o de destruir um atual ou potencial inimigo. Aliás, o poder midiático de destruir carreiras, famílias, 
negócios e a própria vida das vítimas é tão grande que márCIO PuglIEsI lembra que a simples ameaça 
de produção de escândalos na imprensa é uma arma utilizada pelas partes em uma negociação.

 

No que toca ao poder das ideologias, estas são criadas, justamente, para fazer com que as 
pessoas se comportem, espontaneamente, de uma determinada maneira, que interessa à elite dominante.

 Por sua vez, o poder da linguagem tem uma importância extraordinária no que se refere à 
implementação de uma ideologia. A linguagem muitas vezes é utilizada para “embair os incautos”. 
Assim, uma frase quando pronunciada passa a fazer parte do mundo e produz efeitos sobre o interlocutor. 
Por isso, os manipuladores da opinião pública têm uma especial preocupação com o uso das palavras 
e com a formação de conceitos. 

Já o poder da coerção previne o conflito, enquanto que o poder de coação obriga a parte mais 
fraca a respeitar os interesses da mais forte.

Por sua vez, o poder do impasse permite que um contendor mais fraco, ciente de não possuir 
nenhuma chance de vitória convencional contra um inimigo muito mais forte, alcançar uma posição 
mais favorável. Até mesmo porque aumenta a incerteza quanto à data e o modo de resolução do conflito.

De outro lado, o poder da credibilidade reside no fato de que o contendor cumprirá suas ameaças 
ou a sua parte em um futuro acordo, diminuindo-se a incerteza sobre esses pontos.

Por seu turno, o poder da ameaça em uma negociação faz com que a contraparte se veja na 
situação de aceitar a vontade do adversário como a saída menos prejudicial do conflito.

De outro lado, o poder de barganha tem como característica importante o fato de que o mais 
forte, numa situação de barganha, tenta obter o máximo que a contraparte possa razoavelmente ceder.
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No que toca ao poder da informação, este consiste no fato de que ela aumenta a força de uma 
das partes na medida em que ela obtém informações a respeito da outra, ao tempo que mantém sob 
sigilo os seus próprios dados estratégicos. Afinal, disse franCIs BaCOn: “Saber é poder”.

Por sua vez, no que tange à “incerteza estruturada”, sumariando, pode-se dizer que ela é um 
elemento com o qual todos aqueles situados em algum tipo de conflito, negociação ou jogo devem 
lidar. Partindo-se do pressuposto de que, muito embora seja possível se presumir um resultado, é 
impossível o conhecimento pleno a respeito de todas as circunstâncias ao derredor de uma questão, 
no momento em que devemos decidir. Vale dizer, existe uma probabilidade de que as coisas corram 
de determinada maneira, mas é impossível se precisar em que data isso ocorrerá. Existem uma série 
de fatores que influem numa negociação que estão além do controle das partes.

Desse modo, sábio em uma negociação é aquele que toma uma decisão que lhe acarrete o 
mínimo de perdas possíveis, independentemente de qualquer movimento que faça a contraparte. Aliás, 
consoante PuglIEsI, o teorema de minimax diz que se o homem razoável não pode ter o máximo de 
lucro, pelo menos tentará arcar com o mínimo de prejuízo. 94

Por outro lado, as várias formas de poder acima referidas, a grosso modo, tendem a reduzir a 
“incerteza estruturada” em favor da parte cujo poder esteja consigo. 

De outra banda, o poder, igualmente, serve de instrumento para aumentar a incerteza estruturada 
em detrimento da parte contrária. Aliás, ralf daHrEndOrf disse que “o poder gera conflito, e o conflito 
entre interesses antagônicos dá expressão constante à incerteza fundamental da existência humana, 
por sempre dar origem a novas soluções e sempre pô-las em dúvida logo que assumam forma” . 95 
(Grifos nossos.)

Assim, ad exemplum, obter o maior número de informação estratégica possível sobre o 
adversário e revelar o mínimo sobre si próprio — deixando aquele em estado de incerteza — confere 
ao negociador maior poder para alcançar o seu objetivo. Aliás, repita-se aqui o que disse zygmunt 
Bauman: “A manipulação da incerteza é a essência e o desafio primário da luta pelo poder e influência 
dentro de toda a totalidade estruturada”.

Do ponto de vista de uma sociedade, porém, ocultar, de má-fé, os assuntos que devam, 
necessariamente, ser levados a conhecimento público é uma estratégia que conspira contra a 
democracia, porquanto concentra poder absoluto nas mãos do governante, que não se sente pressionado 
pela opinião pública. A esse respeito vejamos a lição de nOrBErtO BOBBIO, em  Il potere in maschera: 

94 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
95 Apud PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 84.



DIáLOGO JuRÍDICO

140 marCelo rodrigues Prata 

Molte sono le promesse non mantenute dalla Democrazia reale rispetto alla Democrazia 
ideale. E la graduale sostituzione della rappresentanza degli interessi alla rappresentanza 
politica è una di queste. Ma rientra insieme con altre nel capitolo generale delle cosiddette 
trasformazioni della Democrazia. Il potere occulto no. Non trasforma la Democrazia, la 
perverte. Non la colpisce più o meno gravemente in uno dei suoi organi vitali, la uccide. 
Lo stato invisibile è l’antitesi radicale della Democrazia. 

Vale dizer, somente aquelas informações cuja revelação possa colocar em sério risco a segurança 
nacional devem ser mantidas sob sigilo. E, ainda assim, por período determinado de tempo. De modo 
a permitir que a sociedade possa vir a saber — em uma data distante — tudo sobre os acontecimentos 
relevantes de sua própria História. Dessa forma, conhecendo-se melhor, ela poderá planejar um 
futuro mais promissor. Aliás, escreveu Karl HEInrICH marx, em O 18 Brumário de Luís Bonaparte: 
“A História se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”. 

Por outro lado, a proposta da obra de márCIO PuglIEsI parte de Karl marx, ou seja, de suas lições 
sobre estrutura, dialética, política, mas dele diverge quando defende, parafraseando-o, que a História 
não tem fim 96. 97 Em outras palavras, PuglIEsI advoga que a mobilização de grupos de pressão pode 
modificar a realidade social. Mas desde que seja uma mobilização de longo prazo, que implique não 
só a observância dos valores essenciais do Estado de Direito, preconizados pela Revolução Francesa 
de 1789 — Liberté, Egalité, Fraternité —, mas ainda a Solidariedade. Esta por PuglIEsI entendida 
como o “sólido agir em conjunto”. 

Aliás, o jusfilósofo em comento antecipa que a sociedade, ao passo em que oferecerá a falsa 
sensação de liberdade, aumentará o controle sobre os indivíduos. 98 Daí a razão da necessidade de 
uma mobilização de grupos de pressão, de forma consistente e duradoura, para enfrentar a opressão 
e a exploração da elite dominante. 99 

Assim, na medida em que o povo se mobilize em associações, de modo sustentável, aumentará 
o seu poder de transformação social, ao tempo em que reduzirá a “incerteza estruturada” quanto ao 
seu destino. 

96 “marx foi um messiânico, um milenarista, um salvacionista, um profeta do fim dos tempos, inteiramente em linha 
com a tese sobre o fim da história de seu mentor e mestre repudiado: frIEdrICH HEgEl. [...] A escatalogia marxista, 
que previa o fim da história a partir do advento do socialismo. [...] marx não se contentou em prever o fim do 
capitalismo; ele pretendeu fundar uma nova era, ou, pelo menos, um novo ‘modo de produção’, cuja inelutabilidade 
decorreria logicamente das contradições do capital, numa síntese dialética que constituiria o seu próprio ‘fim da 
história’ hegeliano. [...] Para marx, o capitalismo iria necessariamente desaparecer – com a abolição de sua forma 
historicamente específica de realização, a extração de mais valia — para dar lugar a um modo superior de organização 
social da produção, no qual aquelas contradições já não estariam presentes. [...] marx não foi feliz, portanto, em seu 
legado, uma vez que o objeto central de sua análise, o modo de produção capitalista, resistiu ao seu profetizado ‘fim 
da história’, insistindo teimosamente em viver e conseguindo, inclusive, enterrar o modo de produção alternativo 
que lhe deveria suceder. [...] O próprio socialismo que demonstrou, de maneira totalmente autônoma, ser inviável 
enquanto organização alternativa da produção de mercadorias.” (In ALMEIDA, Paulo Roberto de.  Uma previsão 
marxista...  Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br>. Acesso em: 23 nov. 2008.)

97 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
98 Anotação de aula do Mestrado em Direito da PUCSP, do dia 28 de novembro de 2008.
99 PUGLIESE, Márcio.  Por uma teoria do Direito.  Op. cit, p. 84.
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aÇÃO CIVIL PÚBLICa na COnSTruÇÃO dO mínImO EXISTEnCIaL
CIVIL aCTIOn In PuBLIC COnSTruCTIOn OF mInImum EXISTEnTIaL

ANDRÉ LUIS TABOSA DE OLIVEIRA 1

Resumo: A ação civil pública tem por objeto a veiculação de pretensões de natureza transindividual, com 
a vantagem de garantir a mais adequada resolução de conflitos, seja por ensejar, por meio de uma decisão 
em processo único, o posicionamento do poder judiciário sobre a questão, seja por atingir um maior 
número de beneficiários, contribuindo para a implementação da cidadania no âmbito do Estado de Direito.  
A jurisdição assume, dessa forma, o papel gerador de políticas públicas relevantes, trazendo ao discurso 
a grave omissão do Estado no cumprimento de suas obrigações quanto à efetivação de direitos sociais. 
Daí, ser idônea para proceder à análise judicial de políticas públicas para o resguardo do mínimo 
existencial na área de direitos sociais, na efetivação do princípio da dignidade humana.

Palavras-Chave: Ação Civil Pública; Mínimo ExistenciaL; Dignidade Humana; Direitos Coletivos.

Abstract: The public civil action has the object of propagation pretensions of transindividual nature, 
with the advantage of guaranting the most adequate conflict resolution, by means of a decision in 
unique process, the positioning of the judiciary power on the question, either for reaching a bigger 
number of beneficiaries, contributing for the implementation of the citizenship in the scope of the 
State of Law. The jurisdiction assumes, of this form, the generating paper of excellent public politics, 
bringing to the speech of the serious omission of the State in the fulfilment of its obligations on the 
effectivation of social rights. From there, been idoneous to proceed to the judicial analysis of public 
politics for the defense of the existencial minimum in the area of social rights, in the effectivation of 
the principle of the human dignity.

Keywords: Public Civil Action – Existential Minimum – Human Dignity – Collective Rights.

InTrOduÇÃO

A tutela coletiva é uma realidade no mundo moderno. Através dela, o direito pode ser consolidado 
sob o aspecto de seu reconhecimento e clareza, pois diversas questões individuais são postas em 
discussão e resolvidas de modo uno e global, dissipando quaisquer dúvidas geradas na análise de 
casos particulares. A sociedade terá maior acesso a uma ordem jurídica justa, sem a multiplicidade 
de demandas acerca da mesma questão, contribuindo para uma maior consciência social acerca do 
direito e da justiça. Alcança-se uma legitimação do direito quando da disseminação de seu ideário 
na população. Setores sociais por vezes despidos do acesso aos seus mais básicos direitos passam a 
usufruí-los, incentivando uma maior participação e integração na comunidade, assumindo a condição 
de efetivos colaboradores na realização do conceito de cidadania.

Há diversos meios de acesso à justiça no ordenamento jurídico brasileiro, seja a ação popular, 
1 Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Especialista em Direito Penal e 

Processual Penal e Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estadual do Ceará.
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através da Lei 4.717/65, o mandado de segurança coletivo, e outras. Porém, dentre elas, avulta como 
um de seus mais adequados instrumentos para o acolhimento e veiculação de matérias de natureza 
transindividual, sem dúvida, a ação civil pública.

O processo civil clássico desde o Código Processo Civil de 1939 até o de 1943 se relacionava 
à satisfação de interesses privados, adotando conceitos como a vinculação de cada direito a uma ação 
que o assegurava, a correlação entre a sentença e o pedido que motivou o processo, a identificação 
entre a legitimidade processual e o direito material veiculado. Porém, a história está a demonstrar e 
reclamar um novo processo para o atendimento de reclamos os mais distintos. As relações sociais se 
adensaram em crescente complexidade, surgindo direitos não mais limitados a uma ou outra pessoa, 
mas pertencentes a todos e a cada um, a exemplo dos direitos difusos, inaugurando-se “ondas de acesso 
à justiça” (CAPELLETI e GARTH, 1998, p. 31). Não mais se desejava a mera resposta judicial a um 
pedido, lustrando-se a jurisdição, dentre outros caracteres, de uma finalidade política de pacificação 
social (DINAMARCO, 2003, p. 193). 

De questões atomizadas da sociedade, a discussão chegou a conflitos respeitantes a todo o 
corpo social: moradia, saúde, educação, segurança, enfim, os reclamos de uma sociedade recém-
consciente de seus direitos. BOBBIO (1992, p. 68) analisa a universalização de direitos em nossa 
era, debitando-a, dentre outros fatores, ao fato de que o homem não mais é visto como ser genérico, 
abstratamente, mas na concretude de suas diversas maneiras de ser, criança, velho, doente, etc. O uso 
de novos direitos ensina o homem a bem exercê-los, como destaca TOCQUEVILLE (1998, p. 280): 
“Os Estados em que os cidadãos gozam há mais tempo de seus direitos são aqueles em que ainda sabem 
melhor empregá-los.” Torna-se relevante o estudo de como a ação civil pública se demonstra eficaz e 
idônea para a discussão e implementação desse mínimo existencial através da relevante participação do 
Poder Judiciário, quando devidamente provocada para a realização das políticas públicas respectivas.

1. uma nOVa Era COnSTITuCIOnaL dE dIrEITOS

Uma nova era constitucional está a se desenhar e firmar nesse início de século. O Estado clássico 
visto como provedor das necessidades básicas e cuja conduta se permeava por intangibilidade quanto 
a suas escolhas discricionárias está a perder sua relevância. Os recursos naturais diuturnamente se 
revelam limitados e em processo de esgotamento, exigindo uma racionalização quanto ao seu manuseio 
e melhor aplicação. A difusão do conhecimento e maior transparência no agir da máquina pública 
trazem ao conhecimento da sociedade a geração diária de levas de pessoas absolutamente alheias 
aos mais básicos direitos inerentes à sua dignidade. Sem educação, saúde e moradia, são uma grei de 
desvalidos sem qualquer perspectiva de inclusão social, convertendo suas vidas num alheamento claro 
ao momento e época históricos vividos. Chegou-se a um grave paradoxo da modernidade: conquistas 
como o evoluir da física quântica e o resguardo ao patrimônio genético humano contrastam com o 
crescimento diuturno da fome em escala mundial e chagas como o tráfico de seres humanos ou a 
desnutrição em países subdesenvolvidos.

Nesse contexto, a instituição do Ministério Público se apresenta como legitimada, material e 
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juridicamente, para a investigação tópica de casos de grave desrespeito aos direitos fundamentais, 
através de instrumentos como o inquérito civil ou ação civil pública, convidando atores sociais como 
representantes do Poder Executivo e Legislativo e representantes da sociedade civil, de modo a alcançar 
o atendimento satisfatório dessa problemática. Pesquisar como essa instituição está a realizar essa 
tarefa, os meios de que dispõe, as experiências exitosas junto às suas mais diversas áreas e setores, 
como o Ministério Público do Trabalho, Federal, Estadual e os obstáculos que devem ser mais bem 
contornados para o adequado atendimento ao interesse público, na construção desse mínimo de direitos 
à população.

O direito na modernidade traz a lume uma grande tensão: a superação de um Estado clássico 
gizado por parâmetros de legalidade estrita, ainda sob a influência de uma concepção privatista e 
silogística de direito, e um Estado constitucional, sob o influxo de valores, num maior diálogo entre os 
poderes constitucionais para a mais adequada aplicação do direito, deitando novo olhar na Constituição 
Federal como uma carta aberta de princípios e regras. Isso exige uma reinterpretação de conceitos caros 
e clássicos ao direito clássico, como a separação de poderes, discricionariedade e mérito administrativo.

No Estado formal de antanho, ao Poder Executivo incumbiria a demasiada prerrogativa de decidir 
quando e em que medida atenderia à realização de direitos sociais, por meio de políticas públicas de 
sua iniciativa. Armava-se com o braço cultural da discricionariedade, ao declarar que sua legitimidade 
popular o habilitava a decidir o que seria mais adequado ao corpo político que o elegera. Era a reiteração 
histórica do ensinamento de MONTESQUIEAU (2003, p. 89): “Igualmente, na Inglaterra os jurados 
decidem se o acusado é culpado ou não pelo fato que o trouxe perante eles; e, se for culpado, o juiz 
pronunciará a pena que a lei inflige para esse fato e, para isso, basta que ele tenha olhos.”

Porém, a densificação de conflitos e necessidades sociais frustrou essa expectativa, levando o 
Estado a fixar pautas mínimas de políticas de Estado de modo a cuidar de interesses de vultosa relevância 
social quanto a grupos como crianças, idosos, trabalhadores, mulheres, impondo em determinados casos 
a geração de direitos subjetivos públicos a prestações positivas, o que se refletiu no direito brasileiro 
através do art. 208, §1º da Constituição Federal de 1988. Alcança-se o que MIRANDA (2005, p. 296), 
jurista luso, declara: 

Não se trata apenas de criar serviços ou concretizar prestações, pecuniárias ou outras; 
trata-se também, por um lado, de dar lugar e voz aos destinatários e beneficiários segundo 
a Constituição e a lei e, por outro lado, de admitir formas de complementaridade ou 
e concorrência entre as intervenções do Estado e das demais entidades públicas e as 
iniciativas das pessoas e dos grupos existentes na sociedade civil.

Com isso, a discricionariedade não mais se detinha na opção entre fazer ou não fazer, mas na 
escolha entre as duas melhores opções ofertadas ao órgão da administração. Isso foi reforçado quando 
da positivação do princípio constitucional da eficiência, sindicável judicialmente quando dentre 
opções diversas, o poder executivo opte por aquela que gere ônus desproporcionais aos interesses 
da coletividade. Em outra esfera, o controle externo da administração pública assumiu um caráter 
valorativo mais acentuado, na linha do art. 70 da Constituição, ao exigir uma análise de legitimidade 
e economicidade dos gastos públicos pelo gestor. De igual sorte, o mérito administrativo padeceu de 
revisão conceitual, perdendo o véu clássico da intangibilidade. Doravante, consoante MORAES (2004, 
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p. 50), em obra sobre o controle da administração: 
O mérito consiste, pois, nos processos de valoração e de complementação dos motivos 
e de definição do conteúdo do ato administrativo não parametrizados por regras, nem 
por princípios, mas por critérios não positivados. Assim, os conceitos de separação de 
poderes, discricionariedade e mérito devem submeter-se a uma reavaliação axiológica 
segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, com uma maior sindicabilidade 
de seu conteúdo.

Nessa mesma linha, exige-se, ainda, a adequada fundamentação do ato discricionário, superando-
se a ortodoxa conceituação do mesmo como espaço livre, margem absoluta de alvedrio do gestor.

2. a IdEIa dE um mínImO EXISTEnCIaL

O mínimo existencial se revela como o resguardo de um mínimo indispensável a uma existência 
digna numa sociedade organizada. O conceito de dignidade é bem analisado por MIRANDOLA (2007, 
p. 39), como direito infundido por Deus a moldar sua própria existência. Segundo ele:

“Ó suprema liberalidade de Deus Pai, ó suma e maravilhosa beatitude do homem! A 
ele foi dado possuir o que escolhesse; ser o que quisesse. Os animais, desde o nascer, 
já trazem em si (como diz Lucílio) “ no ventre materno” o que possuirão depois. Os 
espíritos superiores, a partir do início ou logo depois, já eram aquilo que pela eternidade 
seriam. No homem, todavia, quando este estava por desabrochar, o Pai infundiu todo o 
tipo de sementes, de tal sorte que tivesse toda e qualquer variedade de vida. As que cada 
um cultivasse, essas cresceriam e produziriam nele os seus frutos.”

Segundo SARLET (2007, p. 65), esse princípio se originou na doutrina do pós-guerra e um 
dos primeiros doutrinadores de renome a enunciá-lo foi BACHOFF, já no início da década de 50, ao 
dizer que:

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo a Lei Federal da Alemanha, não 
reclamava apenas a garantia da liberdade, mas um mínimo de segurança social, já que sem 
os recursos materiais para uma existência digna, a própria dignidade da pessoa humana 
ficaria sacrificada. (...) O direito à vida e integridade corporal (art. 2º, II da Lei Federal) 
não pode ser concebido meramente como destruição da existência, isto é, como direito 
de defesa, impondo, ao revés, também uma postura ativa no sentido de garantir a vida.

Ainda segundo SARLET (op. cit., p. 65), cerca de um ano depois do lançamento dessa teoria, 
o Tribunal Federal Administrativo da Alemanha, já no primeiro ano de sua criação, reconheceu um 
direito subjetivo do indivíduo carente ao auxílio material por parte do Estado. E ainda com base na 
dignidade da pessoa humana, afirmou um direito geral de liberdade e direito à vida, que impunha a 
manutenção de sua condição de existência. Alguns anos depois, o legislador regulamentou em nível 
infraconstitucional um direito à prestação no âmbito da assistência social (art. 4º, I, da Lei Federal sobre 
Assistência Social). Após cerca de duas décadas da decisão do Tribunal Administrativo, o Tribunal 
Constitucional Federal consagra o direito fundamental à garantia das condições mínimas para uma 
existência digna. Após diversas decisões no mesmo sentido, a Corte Alemã findou por reconhecer 
o status constitucional da garantia estatal do mínimo existencial, que integra o princípio do Estado 
Social de Direito.

Em obra sobre os cinquenta anos do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, SCHWABE 
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(2003, p. 349) enuncia a Sentencia 40, 121, Sentencia de la Sala Primera de 18 de Junio de 1975 ( - 1 
BvL 4/74):

Es compatible con la Ley Fundamental, el que los subsidios, que se otorgan a quienes 
no pueden procurarse su propio sustento por padecer una incapacidad física o intelectual 
tengan carácter permanente, y que las pensiones de orfandad originadas en el seguro 
que tiene los empleados se otorguen solo hasta que el beneficiario cumpla 25 años de 
edad” (§44, frase 2 AVG).

De igual forma, o mesmo autor enuncia a Sentencia de la Sala Primera de 13 de enero de 1982, 
sobre o Estado Social e direitos fundamentais, em que se lê:

Al principio del Estado social se le puede atribuir significado para la interpretación de los 
derechos fundamentales así como para la interpretación y valoración constitucional de 
– con sujeción a la reserva de ley – las leys que limitan los derechos fundamentales. Sin 
embargo, el legislador no puede limitar los derechos fundamentales sin una concreción 
posterior, esto es, directamente. Esto fundamenta el deber del Estado de garantizar la 
existencia de un orden social justo.

Há divergência quanto ao seu conteúdo no âmbito da doutrina constitucional brasileira. Para 
BARCELLOS (2008, p. 288), esse princípio envolve quatro elementos, três materiais e um instrumental, 
isto é, educação fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados na primeira categoria e 
por fim acesso à justiça, todos alçados à categoria de direitos públicos subjetivos exigíveis do Poder 
Judiciário. CANOTILHO (2001, p. 503) por seu turno, dispõe:

Das várias normas sociais, econômicas e culturais é possível deduzir-se um princípio 
jurídico estruturante de toda a ordem econômico-social portuguesa: todos (princípio 
da universalidade) têm um direito fundamental a um núcleo básico de direitos sociais 
(minimum core of economic and social rights) na ausência do qual o estado português deve 
se considerar infractor das obrigações jurídico-sociais constitucional e internacionalmente 
impostas.

Sobre a matéria, ainda se enuncia o posicionamento de SARLET (2008, p. 97), para quem 
deveriam ser resguardados alguns direitos subjetivos a prestações relacionadas a recursos materiais 
mínimos para a subsistência digna de qualquer pessoa, mas não apenas para garantia da vida – isso seria 
um mínimo vital – mas uma vida com dignidade, uma vida saudável, ou uma vida boa. Por seu turno, 
LOBO TORRES (2001, p. 266) ao analisar a matéria dispõe que esse mínimo não teria enunciação 
constitucional própria, devendo ser procurado na ideia de liberdade, princípios constitucionais da 
igualdade do devido processo legal da livre iniciativa e dignidade da pessoa humana, na declaração 
dos Direitos Humanos e nas imunidades e privilégios do cidadão. Há de se citar acima o estudo de 
GUERRA e EMERIQUE (2006, p. 382) sobre a dignidade humana e o mínimo existencial, em que a 
doutrina brasileira sobre a matéria é objeto de análise.

Conceito a merecer destaque é o formulado por TRISCH (1999, p. 1), citado por LEIVAS 
(2006, p. 135):

O mínimo existencial é a parte do consumo corrente de cada ser humano, seja criança ou 
adulto, que é necessário para a conservação de uma vida humana digna, o que compreende 
a necessidade de vida física, como a alimentação, vestuário, moradia, assistência de 
saúde, etc. (mínimo existencial físico) e necessidade espiritual-cultural, como educação, 
sociabilidade, etc. Compreende a definição do mínimo existencial, tanto a necessidade 
física como também cultural-espiritual, então se fala num mínimo existencial cultural.
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Em sendo a Constituição obra de um regime democrático, incumbe a aplicação necessária de 
seus valores e preceitos com vistas a uma efetividade adequada. Analisando o conteúdo da ideia de 
constituição e sua força vinculante PÉREZ ROYO (2000, p. 113) diz que:

A través de estas garantías constitucionales la Constitución ha ido penetrando en el 
ordenamento jurídico como la norma de cabecera del mismo, en relación con la qual 
tienen que ser interpretadas todas las demás. En proceso no ha sido lineal ni fácil, pero ha 
avanzado de manera imparable desde el final de la Segunda Guerra Mundial, habiéndose 
alcanzado y al que se podría calificar de punto de no retorno. En el constitucionalismo 
democrático de nuestros días no se discute ya que la Constitución es norma jurídica 
inmediatamente aplicabe.

Por seu turno, BENDA (1996, p. 525 e 533), ao analisar em brilhante artigo o Estado Social de 
Direito e sua função realizadora de direitos fundamentais, declara:

En cualquier caso, y a fin de que esté garantizada la propria dignidad, todo ciudadano 
deberá disponer de unos recursos materiales mínimos. En consecuência, quando alguien 
carezca de los mismos, podrá solicitar asistencia estatal invocando el art. 1.1. GG. De 
modo semejante a la protección frente a la extrema necesidad está comprendida en la 
garantía de la dignidad humana.
[...]
Todo ello no impide que se aprecien en la jurisprudencia constitucional ciertas cautelas 
cuando se trata de la aplicación material del postulado del Estado social – en un voto 
particular se señala certeramente la existencia en el Tribunal Constitucional de una cierta 
timidez a la hora de recurrir a tal principio en el juicio de constitucionalidad.
[...]
En esta versión, la cláusula de Estado social ha de ser interpretada como una norma 
definidora de fines del Estado, que obliga y justifica al legislador a actuar en términos 
de configuración social. Su misión está ante todo dirigida a asegurar el mínimo 
existencial de cada persona. Además, hay que perseguir unas relaciones sociales 
justas y que definir cada día la relación entre individuos y grupos sociales e intereses 
de la generalidad, sin que la norma constitucional ofrezca una definición material 
rígida. De ello se deduce para tribunales y Administración Pública una regla esencial 
de interpretación en la aplicación del Derecho. Para quienes deciden políticamente, 
el significado esencial de la cláusula del Estado social reside no en determinaciones 
materiales, sino en el método: en la medida en que sólo queda protegido por la cláusula 
del Estado social aquello que corresponde a una convicción general y que se confirma 
con independencia de los cambios, se fomenta el consenso y la capacidad de adaptación.  
La meta es un orden que pueda ser sentido, en el momento de que se trate, como justo. 
De esa forma se aspira y fomenta simultaneamente la integración – es decir, la unión de 
los ciudadanos con su Estado.

Estado social de direito, desde Weimar, é estado vocacionado a discutir e concretizar direitos 
sociais, como imperativo ideológico, em respeito a uma dignidade mínima de resguardo ao cidadão.

3. O mínImO EXISTEnCIaL E a TuTELa COLETIVa

Seja através do resguardo de direitos sociais específicos ou através de entendimento mais 
amplo, impõe-se o reconhecimento de que a tutela coletiva via ação civil pública é idônea a juridicizar 
o conflito referente ao mínimo existencial, consoante observação de LOPES (2002, p. 136), que 
disserta: “Outro elemento de enorme importância: o Judiciário, provocado adequadamente, pode ser 
um poderoso instrumento de formação de políticas públicas.” COMPARATO (2006, p. 676), por seu 
turno, ao analisar a evolução social do estado contemporâneo diz:
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A atuação do Judiciário há de ser substancialmente transformada para acompanhar essa 
evolução. Hoje, as grandes violações à ordem jurídica já não são de natureza comissiva 
– a edição de leis inconstitucionais, ou a prática de atos administrativos contrários à 
Constituição ou às leis. O Estado contemporâneo entra em conflito com a ordem jurídica 
também por omissão, ao deixar de fazer votar as leis regulamentadoras dos princípios 
constitucionais, ou ao se abster de realizar as políticas públicas necessárias a satisfação 
dos direitos econômicos, sociais ou culturais.

O mesmo autor, em texto diverso (1998, p. 46), ensaia a possível análise de constitucionalidade 
acerca da ausência de políticas públicas adequadas pelo poder estatal, declarando que tal fato deveria 
ser objeto de análise pelo Poder Judiciário.

Em data recente, a questão está a receber análise mais acurada por parte do Poder Judiciário, 
em especial do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 45, Relator Ministro Celso de Mello, cuja ementa diz:

Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A questão da legitimidade 
constitucional do controle e da intervenção do poder judiciário em tema de implementação 
de políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade governamental. 
Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 
Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e 
culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações 
em torno da cláusula da reserva do possível. Necessidade de preservação, em favor dos 
indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do mínimo 
existencial. Viabilidade instrumental da arguição de descumprimento no processo de 
concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração).

Ou ainda no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 436.996-6, São Paulo, Relator 
Ministro Celso de Mello, em 22 de novembro de 2005, em que se decidiu acerca da obrigação do 
Município em fornecer adequadamente o serviço de transporte escolar:

Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de 
formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, 
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas 
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos 
estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos 
político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se apta a 
comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de 
estatura constitucional.

Ainda deve se mencionar o Recurso Extraordinário no. 411518/SP, Recurso Extraordinário 
no. 401673/SP, Agravo de Instrumento no. 475571/SP e Agravo de Instrumento no. 455802/SP, todos 
do Ministro Marco Aurélio. O eminente Relator analisou a questão referente ao sempre lembrado 
argumento de limitação das receitas públicas para a efetivação de direitos sociais redarguindo com a 
elevada carga tributária que assola o Estado nesse momento:

Conforme preceitua o artigo 208, inciso IV, da Carta Federal, consubstancia dever 
do Estado a educação, garantindo o atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de zero a seis anos de idade. O Estado, União, Estados propriamente ditos, ou seja, 
unidades federadas, e Municípios devem aparelhar-se para a observância irrestrita dos 
ditames constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com a 
deficiência de caixa. Eis a enorme carga tributária suportada no Brasil a contrariar essa 
eterna lenga-lenga.
O recurso extraordinário não merecia mesmo prosperar, lamentando-se a insistência do 
Município em ver preservada prática, a todos os títulos nefasta, de menosprezo àqueles 
que não têm como prover as despesas necessárias a uma vida em sociedade que se mostre 
consentânea com a natureza humana.
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Por vezes ainda, ventila-se a questão referente à utilização da teoria da “reserva do possível” 
quanto à concretização de direitos sociais. Segundo ela, o Estado teria limites financeiros para a 
concretização desses direitos sociais. Porém, essa teoria, consoante analisada por SCAFF (2005, p. 216) 
e KRELL (2002, p. 108), teve origem na Europa sob conjunturas inteiramente diversas da realidade 
brasileira atual. Em comentário sobre essa teoria, o autor alemão ora citado é incisivo ao declarar:

Devemos nos lembrar também que os integrantes do sistema jurídico alemão não 
desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais num Estado de 
permanente crise social e milhões de cidadãos socialmente excluídos. Na Alemanha – 
como nos outros países centrais – não há um grande contingente de pessoas que não 
acharam uma vaga nos hospitais mal equipados da rede pública; não há a necessidade 
de organizar a produção e distribuição da alimentação básica a milhões de indivíduos 
para evitar sua subnutrição ou morte; não há altos números de crianças e jovens fora 
da escola; não há pessoas que não conseguem sobreviver fisicamente com o montante 
pecuniário de “assistência social” que recebem, etc..
Temos certeza de que quase todos os doutrinadores do Direito Constitucional alemão, 
se fossem inseridos na mesma situação socioeconômica de exclusão social com a falta 
das condições mínimas de uma existência digna para uma boa parte do povo, passariam 
a exigir com veemência a interferência do Poder Judiciário, visto que este é obrigado de 
agir onde os outros Poderes não cumprem as exigências básicas da constituição (direito 
à vida, dignidade humana, Estado Social).

O tema acerca da sindicabilidade do mínimo existencial é de relevância ímpar. Impende que seja 
analisado com vistas a seu melhor aprofundamento e busca de resultados práticos para o incremento 
da jurisdição constitucional e respeito à dignidade da pessoa humana. Isso torna o processo um 
instrumento efetivo de cidadania, como destaca o professor MARQUES DE LIMA (2002, p. 96) em 
sua obra, destacando o respeito devido ao dever constitucional de respeito à norma constitucional. 
Afinal, o texto constitucional, como destaca GUERRA FILHO (2002, p. 210) é uma via de acesso a 
modificações sociais através das instituições e com o fortalecimento das mesmas, eis que o aparato 
estatal está armado e a bloquear quaisquer revoltas populares que no passado resgatavam a legitimidade 
e normatividade do ordenamento jurídico.

A tutela coletiva é jurídica e socialmente adequada para veicular a discussão sobre balizas 
mínimas e imprescindíveis para a realização mais satisfatória da cidadania. 

4. a SuPEraÇÃO dE OBSTáCuLOS À nOVa OrdEm dE VaLOrES 

A resistência oferecida por determinados setores do Poder Judiciário e Ministério Público a essa 
nova ordem de ideias deve ser superada através de incentivos por parte dos órgãos hierarquicamente 
superiores por incremento à pesquisa e aperfeiçoamento nas Escolas da Magistratura e do Ministério 
Público e de sua efetiva frequência e aproveitamento às mesmas como mecanismo de aferição por 
merecimento e progressão funcional, segundo os arts. 93, II, “c” e IV da Constituição Federal de 1988. 
Em outra seara, impõe-se ainda maior utilização dos mecanismos da tutela coletiva, em sede judicial e 
extrajudicial, com a discussão de matérias relacionadas e fixação de marcos teóricos e jurisprudenciais 
e balizar a compreensão mais adequada da matéria, a exemplo da Súmula 643 do Supremo Tribunal 
Federal, que efetivamente balizou a interpretação judicial pátria em área de direitos coletivos, ao plantar 
um marco teórico para o seu conhecimento, ao reconhecer a legitimidade ao Ministério Público para 
ações civis públicas cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. A ratio 
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dessa decisão teve nítido caráter presente e prospectivo, indicando uma nova era coletiva à interpretação 
de direitos transindividuais pela Suprema Corte. RIGAUX (2002, p. 313), emérito escritor francês, ao 
analisar a interpretação judicial já pontificava:

[...] a interpretação judicial não é puramente receptiva. Não basta que o juiz tenha 
compreendido a vontade ou as intenções do legislador (se é que essas noções têm um sentido). 
Ele deve ainda transformá-las em uma decisão que lhe seja própria ao mesmo tempo que 
aplica a lei. O que, na falta de melhor, é denominado interpretação não tem por objeto um 
texto isolado mesmo apreendido em seu contexto, outro lugar comum das doutrinas clássicas.  
O texto não é um quadro datado e assinado, mesmo inserindo-se na galeria de um 
colecionador. A aplicação do direito consiste necessariamente em fazer manobrar no 
interior de um caleidoscópio uma sucessão de operações interpretativas.

Ainda sobre a matéria, CARDOZO (2004, p. 99), antigo membro da Suprema Corte dos Estados 
Unidos, declarou:

O leitor poderá dizer que nada garante que os juízes vão interpretar os usos e costumes 
de sua época de maneira mais sábia e verdadeira que outros homens. Não estou disposto 
a negar isso mas, em minha opinião, trata-se de coisa irrelevante. A questão principal é 
que esse poder de interpretação deve alojar-se em algum lugar, e a prática da Constituição 
alojou-o nos juízes. Para que eles cumpram sua função de juízes, dificilmente tal poder 
poderia estar alojado em outro lugar.

BREUS (2007, p. 258) indica que devem ser analisadas e superadas internamente as políticas 
públicas claramente ineficientes para o alcance das finalidades constitucionais. Em situações-limite, 
o judiciário deveria intervir, não como forma de substituição da política do governante pela do juiz, 
mas para a eliminação de políticas comprovadamente inidôneas para os fins colimados.

Por seu turno, urge que as universidades ofereçam a cada dia uma maior interdisciplinaridade 
em seus currículos aos estudantes de direito. Sua formação se dirige, muitas vezes, a um conhecimento 
técnico e formal do fazer jurídico, como mera aplicação silogística. A decisão judicial é fruto de várias 
matérias aplicáveis ao caso concreto, a exemplo de economia, sociologia e ciências humanas, o que 
deve ser ministrado aos futuros operadores do direito. A interpretação e alcance do sentido do direito 
é plúrima e reclama um diálogo efetivo entre os agentes sociais na construção de um discurso racional 
e adequado ao atendimento das demandas hodiernas. HÄBERLE (1997, p. 48) destaca:

Devem ser desenvolvidas novas formas de participação das potências públicas 
pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição. O direito processual 
constitucional torna-se parte do direito de participação democrática. A interpretação 
constitucional realizada pelos juízes pode se tornar, correspondentemente, mais elástica 
e ampliativa sem que se deva ou possa chegar a uma identidade de posições com o 
legislador.

 A oferta deficiente de educação contribui de modo decisivo para a ausência de luta pelos direitos 
por parte da população. De início, pela evidente razão de que não se tem conhecimento dos direitos que 
se tem e do modo de exercício dos mesmos. Essa conjuntura revela, em última análise, um próprio déficit 
da cidadania. Urge que se promova um incentivo à educação e fortalecimento do sistema de proteção 
à infância e adolescência, seja através de Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais de Defesa dos 
Direitos da Criança e Adolescente, Ministério Público da Infância, na concretização dos direitos sociais 
inseridos no art. 206 da Constituição Federal, como valorização dos profissionais de ensino através de 
planos de cargos e carreiras, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O direito ao ensino adequado não mais 
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como a mera subscrição de seu patronímico, mas a inserção de conteúdos de participação efetiva na 
tomada de decisões sobre a configuração do Estado, com ênfase no reconhecimento de seus direitos. 

Grande passo há de ser realizado quanto à participação da comunidade na realização do 
orçamento. Embora não conste expressamente do texto constitucional de 1988, o ordenamento jurídico 
contempla esse instituto, a exemplo do art. 48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) em que se lê: “(...) Parágrafo único. A transparência será assegurada 
também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.” 
Além do art. 4º, §3º e art. 44 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), em especial esse último 
artigo que impõe a discussão do orçamento como pressuposto obrigatório para aprovação do projeto 
pelas câmaras municipais: 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea “f” do 
inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas 
sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, 
como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

Em artigo sobre a matéria, ASSONI FILHO (2005, p 5.) diz:
14 - O controle social do orçamento público no âmbito local aproxima as decisões 
governamentais do genuíno anseio popular, tornando a ação estatal mais efetiva e à medida 
do cidadão individualmente considerado, se prestando também ao seguinte: a) propicia maior 
eficiência na alocação de recursos; b) assegura maior efetividade no planejamento econômico;  
c) enseja a hierarquização de prioridades; d) obsta o arbítrio governamental, mediante 
um controle da execução orçamentária mais profícuo; e) promove a democratização do 
poder, conferindo visibilidade ao processo de tomada de decisões políticas; f) favorece 
a continuidade administrativa; g) educa para a cidadania, contendo um forte caráter 
pedagógico.

Através de uma efetiva participação no processo de formação do orçamento municipal, as 
comunidades podem contribuir para a identificação de suas carências mais imediatas, reclamando um 
adequado tratamento às mesmas, numa perspectiva de análise global, cotejando o já realizado em nível 
de direitos sociais mínimos e em que medida os avanços nessa área processar-se-ão, com o respeito 
ao princípio da vedação ao retrocesso nas conquistas sociais.

Um dos pontos de maior gravidade à tutela coletiva em sede de mínimo existencial é a restrição 
processual à concessão de liminares em casos de grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia 
públicas, conforme o art. 4º da Lei 4.348/64 e art. 4º da Lei 8.437/92. Há juízes que no âmbito de 
análise de ações civis públicas concedem liminares ou sentenças que envolvem direitos transindividuais 
determinando um facere a pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, determinam a construção de 
uma cadeia para o abrigamento de presos submetidos a condições desumanas, de um matadouro público 
em municípios onde o abate e comercialização de carnes são realizados de modo artesanal, a implantação 
de aterros sanitários, contratação de psicólogos e assistentes sociais para subsidiar as atividades de 
Conselhos Tutelares. Nesses momentos, tais provimentos, ainda que legal e constitucionalmente 
adequados, são suspensos eis que tais decisões carreariam desordens ao normal curo das finanças 
públicas, ainda que tais políticas revelem-se constitucionalmente vinculantes ao administrador público.
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Urge que o instituto da suspensão de liminar e sentença seja reconstruído teoricamente, de 
modo a atender o interesse público primário da administração, é dizer, os mandamentos constitucionais 
impostos ao administrador, assumindo a natureza de Políticas de Estado e não de Políticas de Governo 
de natureza transitória. E não atender isoladamente o interesse secundário e patrimonial da administração 
na manutenção de orçamentos sem uma destinação social e constitucionalmente adequada. Há toda 
uma gama de valores que deve ser revisitada e contextualizada pelo Poder Judiciário através de uma 
interpretação tópica. Com isso, mais do que simples aplicador de leis, a autoridade judicial traz a si 
elemento dos mais nobres à sua função: a voz adequada do Estado Constitucional.

COnCLuSÃO

O mínimo existencial e a busca por sua efetividade é uma realidade inafastável das discussões 
sobre o moderno constitucionalismo. Suas concepções por vezes divergem, mas, num ponto há unidade 
de compreensão: a premência de seu resguardo e realização como forma de garantir a realização do 
postulado da dignidade da pessoa humana. O estado social de direito, em especial a partir da Constituição 
de Weimar, reclama a sua efetivação, tendo-se em conta um adequado equilíbrio entre o dever jurídico 
de sua realização e os seus custos. 

Em sede processual, a tutela coletiva através da ação civil pública se apresenta como adequada 
e idônea para a sua realização desse mínimo. Há resistências para a aceitação dessa ideia, o que pode 
ser encontrado na formação acadêmica dos profissionais do direito, por vezes habituados nos bancos 
universitários a concepções individualistas e solipsistas de direito, sem maior aproximação e convivência 
com a comunidade, contribuindo para a formação de um direito hermético e distante de uma sociedade 
aberta e discursiva tendente à formação de um sentimento constitucional arraigado. Ainda se destaca o 
instrumento da suspensão de medidas liminares, cuja análise se limita à conveniência da administração 
em detrimento da realização imediata e impostergável de direitos fundamentais contra o Estado.

A matéria é de ingente atualidade e modernidade. Por meio de seu estudo e realização na práxis 
social e jurídica, poder-se-á contribuir para a maior realização e respeito aos direitos fundamentais, na 
construção do respeito à dignidade da pessoa humana.
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a LEI dE anISTIa nº 6.683/79 E OS JuLgamEnTOS daS LEIS dE auTOanISTIa 
PELa COrTE InTErnaCIOnaL dE dIrEITOS HumanOS

david BarBosa de oliveira  

Resumo: A discussão sobre o alcance da Lei 6.683/79, sob a vigente Carta Magna, já ultrapassou o campo 
acadêmico e está sendo realizada dentro do Judiciário pela Ação Civil Pública nº 2008.61.00.011414-5, 
impetrada pelo Ministério Público Federal contra a União Federal e contra os agentes públicos Carlos 
Brilhante Ustra e Audir dos Santos Maciel, ex-comandantes do DOI-CODI de São Paulo, e pela 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, impetrada pelo Conselho Federal da 
OAB, buscando interpretação conforme a Constituição, de modo a declarar que a anistia concedida 
pela Lei  nº 6.683/79 aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes de tortura praticados 
pelos agentes da repressão. Esse artigo discute a Lei de Anistia publicada no Governo militar do 
presidente Figueiredo, a Lei 6.683/79, tentando estabelecer as suas consequências dentro do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. Discute-se inicialmente a anistia e o moderno conceito de justiça 
de transição. Pontuam-se os pressupostos históricos da anistia. Procede-se, por fim, à análise da Lei 
6.683/79 ante a perspectiva do Direito Internacional, mais especificamente, do Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já firmou posicionamento, afastando 
a possibilidade de as leis de autoanistia terem vigência ante os tratados internacionais de Direitos 
Humanos, existindo, assim, alguns julgados importantes para o entendimento da discussão.

Palavras-Chave: Anistia. Justiça de Transição. Direito Internacional.

Abstract: The discussion on the scope of Law 6683/79, under the current Constitution, has gone beyond 
the academic field and is being held in the judiciary by Public Civil Action No. 2008.61.00.011414-5, 
filed by federal prosecutors against the Federal Government and public officials Carlos Brilhante 
Ustra and Audir dos Santos Maciel, former commanders of the DOI-CODI of São Paulo, and the 
petition for Breach of Fundamental Precept No. 153, filed by the OAB Federal Council, seeking to 
interpret the Constitution as so to declare that the amnesty granted by Law No. 6683/79 to political 
crimes or related does not apply to crimes of torture committed by agents of repression. This article 
discusses the Amnesty Act published in the military government of President Figueiredo, Law 6683/79, 
trying to establish its consequences within the Inter-American Human Rights. Initially discussed the 
amnesty and the modern concept of transitional justice. To punctuate the historical conditions of 
amnesty. It is necessary, finally, the analysis of the Law 6683/79 at the prospect of international law, 
more specifically, the Inter-American Human Rights. The Inter-American Court of Human Rights has 
strengthened position, holding that the laws of self-amnesty before they force the international treaties 
on Human Rights, have therefore some deemed important to understanding the discussion. 

Keywords: Amnesty. Transitional Justice. International Law. 
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InTrOduÇÃO

Esse artigo discute a Lei de Anistia publicada no Governo militar do presidente Figueiredo, a 
Lei 6.683/79, tentando estabelecer as suas consequências dentro do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos.

A discussão sobre o alcance da Lei 6.683/79, sob a vigente Carta Magna, já ultrapassou o 
campo acadêmico e está sendo realizada dentro do Judiciário, a saber: a) a ação civil pública nº 
2008.61.00.011414-5, impetrada pelo Ministério Público Federal contra a União Federal e contra 
os agentes públicos Carlos Brilhante Ustra e Audir dos Santos Maciel, ex-comandantes do DOI-
CODI de São Paulo, a fim de reaver destes os valores despendidos pela União com as indenizações 
pagas pelo Erário às famílias, com fundamento na Lei nº 9.140/95; b) a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 153, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, buscando interpretação 
conforme a Constituição, de modo a declarar, à luz dos preceitos fundamentais, que a anistia concedida 
pela Lei  nº 6.683/79 aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes de tortura praticados 
pelos agentes da repressão contra opositores políticos durante o regime militar.

Discute-se inicialmente a anistia e o moderno conceito de justiça de transição. A justiça de 
transição é o estudo dos mecanismos utilizados pela sociedade para enfrentar grandes abusos do 
passado, buscando assegurar responsabilidade, justiça e reconciliação. É a justiça necessária durante 
a transição de regimes autoritários para democráticos, assim como em processos de paz dentro de um 
conflito em curso. As vítimas, além de justiça, têm direito a verdade e a reparação. A Lei nº 
6.683/79 é apenas, nessa perspectiva, mais um dos instrumentos utilizados para assegurar o retorno 
à harmonia social. 

Antes de se analisar os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pontuam-se os 
pressupostos históricos da anistia. Na história, sua gênese se encontra na Grécia, no entanto alguns 
entendem que esta só ocorreu posteriormente, em Roma. De uma forma ou de outra, o certo é que, de 
Roma, o instituto disseminou-se por todo o mundo ocidental. Com o surgimento do Estado Moderno, 
a anistia teve a utilidade questionada, por estar associada ao poder absoluto do rei, só sendo recuperada 
posteriormente com o Estado de Direito e a separação de poderes, adquirindo seus traços atuais. 

Procede-se, por fim, à análise da Lei 6.683/79 ante a perspectiva do Direito Internacional, mais 
especificamente, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos 
Humanos já firmou posicionamento, afastando a possibilidade de as leis de autoanistia terem vigência 
ante os tratados internacionais de Direitos Humanos, existindo, assim, alguns julgados importantes 
para o entendimento da discussão.

1. JuSTIÇa dE TranSIÇÃO E anISTIa

O momento de passagem de um Estado totalitário a um Estado democrático reflete-se sobre 
as mais amplas esferas da sociedade. A justiça entre esses dois momentos da sociedade é especial e 
respeita caracteres singulares – é a chamada Justiça de Transição. 

Segundo Kai Ambos, justiça de transição é o processo que “comprende el entero ámbito de los 
processos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos 
a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación” 1. 
É a justiça feita durante a transição de regimes (ditadura para democracia, por exemplo), assim como 
em processos de paz dentro de um conflito em curso. 
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As medidas aplicadas, na justiça de transição, podem ser de natureza judicial (investigação, 
processamento, julgamento, reparação civil etc), como também de natureza não judicial (instituto do 
perdão, reforma de instituições etc) e a qualidade desta justiça está diretamente ligada à influência da 
antiga elite do poder, à independência das instituições e à participação popular envolvida. 

A justiça de transição destaca-se da justiça comum porque “se ocupa de abusos a gran escala 
y especialmente graves cometidos o tolerados por un régime pasado, normalmente autoritario, en el 
marco de un conflicto militar o, al menos, sociopolíticamente violento” 

2. 

A “justicia en justicia de transición es sobre todo y predominantemente justicia para las 
víctimas” 3. Essas, além de justiça, têm direito à verdade e à reparação4, daí serem instrumentos para 
efetivação da justiça de transição: a anistia, as comissões de verdade, a reparação civil etc. A justiça, 
nestas transições, deve ser entendida de modo muito amplo, não se atendo apenas à justiça penal 
retributiva, mas também à restaurativa da comunidade, buscando o equilíbrio possível entre a paz e o 
justo. Um exemplo interessante sobre a justiça transicional encontra-se na Comissão de Verdade 
e Reconciliação, instalada na África do Sul, no período pós-apartheid. 

Sob a liderança do Reverendo Desmond Tutu, a Comissão foi instalada como alternativa 
aos tribunais judiciais que vinham julgando os crimes ocorridos durante o apartheid, 
inclusive aqueles que teriam sido cometidos pelo Congresso Nacional Africano. A 
Comissão realizava sessões públicas televisivas em canal aberto e mobilizou a sociedade. 
Uma de suas características centrais, e que gerou muitas críticas no início dos trabalhos, 
era o fato de que todos aqueles que se dispusessem voluntariamente a contar toda a 
verdade sobre os crimes políticos (em sentido amplo) que teriam cometido durante 
o apartheid seriam anistiados pela Comissão. Os depoimentos eram realizados na 
presença das vítimas (quando vivas) ou de seus parentes e advogados, que poderiam 
fazer perguntas ao criminoso confesso. Com a possibilidade de anistia, a ênfase do 
procedimento não estava na punição dos culpados ou responsáveis, mas na restauração 
da harmonia social, expressa por meio da categoria nativa Ubuntu. Além do caráter 
catártico dos depoimentos para vítimas e agressores, o desvendamento de eventos 
carregados de simbolismo e emoção para as partes, em um contexto institucional muito 
significativo e amplamente compartilhado pela sociedade como um todo, acabou tendo 
um forte componente terapêutico, viabilizando a reparação de ofensas e sofrimentos 
que, segundo os atores, uma condenação judicial jamais teria realizado. (...) Em poucas 
palavras, o processo de (re)discussão dos crimes do apartheid no âmbito da Comissão, 
dramatizado nos depoimentos e na busca por esclarecimento dos atores, cuja indignação 
e eventual arrependimento (dos agressores) são “ritualmente” sancionados pelo Estado, 
produz uma ressimbolização da experiência das partes e a renovação de suas identidades 
como pessoas morais, dignas do respeito e da consideração que haviam perdido5.

No Brasil, além da Lei de Anistia, foram criadas duas comissões especiais, como meios 
alternativos de superação do passado e efetivação da justiça de transição: a Comissão de Mortos e de 
Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia. 

A Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos 
Políticos. Essa lei foi considerada o marco jurídico para o reconhecimento da responsabilidade do Estado 
Brasileiro pelo assassinato dos opositores políticos ao regime militar, no período entre 2 de setembro 
de 1961 a 15 de agosto de 1979. Essa Comissão “posteriormente foi alterada pela Lei 10.536/02, que 
estendeu o lapso temporal até 5 de outubro de 1988”6.  A Lei nº 9.140, é, notadamente, um instituto 
que instrumentaliza o direito à verdade das vítimas, no entanto, além de solucionar casos de mortos 
e desaparecidos, também realiza a indenização às famílias. Os trabalhos da Comissão foram ainda 
ampliados pela Lei 10.875/04, para alcançar os casos de suicídio resultantes de sequelas psicológicas 
decorrentes de tortura. Um dos resultados da comissão foi o livro Direito à Memória e à Verdade7. 
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Por fim, cabe ainda a essa Comissão coletar mostras sanguíneas a fim de produzir um banco de dados 
que possa orientar novos trabalhos de reconhecimento de corpos dos que ainda estão desaparecidos. 

Já a Comissão de Anistia foi instalada pelo Ministério da Justiça, em 2001, com o objetivo de 
examinar e julgar administrativamente os pedidos de indenização formulados por aqueles que foram 
impedidos de exercer atividade econômica, por motivação exclusivamente política, entre setembro 
de 1946 até outubro de 1988. 

Destarte, na busca de um equilíbrio entre justiça e paz social, os instrumentos alternativos de 
justiça de transição, no Brasil, auferiram relativo sucesso em seus objetivos. Com essas comissões, o 
Governo brasileiro realizou o direito à verdade e à reparação, entretanto, a justiça penal (persecução, 
julgamento e execução) dos crimes ocorridos não obteve qualquer resultado por causa do impedimento 
ao acesso à Justiça ensejado pela Lei 6.683 de 1979, a Lei da Anistia. 

Contudo, antes de analisar a Lei 6.683/79 ante aos tribunais internacionais situar-se-á a evolução 
histórica do instituto a fim de se poder compreender melhor as atuais mudanças e as inovações profundas 
dos julgados da Corte Internacional de Direitos Humanos.

2. anISTIa: OrIgEm E EVOLuÇÃO

A anistia é uma das espécies de graça. Esta é empregada desde tempos imemoriais. Muito antes 
da Civilização Grega, o perdão a determinados crimes já existia. 

Em certo sentido, quanto menor fosse a organização jurídica e as instituições de direito 
nos estados, mais o poder de graça era necessário. Em não havendo tribunais para julgar 
os crimes, quase sempre isto cabia aos monarcas, os quais, a depender da conveniência 
e da sua magnanimidade, podiam usar também seu poder de perdoar os réus. Com o 
surgimento dos primeiros tribunais de justiça nos estados a partir da Grécia e de Roma, 
a graça começa a tomar forma de institutos jurídicos soberanos. É então que aparece o 
indulto e a anistia (...)8. 

Os autores divergem quanto ao momento inicial do surgimento da anistia9. Para alguns autores, 
a origem da anistia encontra-se na Grécia, mais especificamente na Cidade-Estado de Atenas, no ano de 
594 a.C., quando Sólon foi eleito arconte. Sólon, com a finalidade de realizar reformas socioeconômicas 
e políticas para combater a aristocracia grega, editou uma lei de anistia10. Depois de haver recusado 
a tirania, Sólon reintegrou, por ato geral e de forma ampla nos direitos e privilégios de cidadão, os 
anistiados, só excluindo aqueles que foram julgados no pritaneu sob a nota de traição ou homicídio 11.  

Para outros, só em Roma o instituto surgiu, mais especificamente durante o Império. Neste 
período, a vontade do imperador impõe-se, concedendo a anistia sob o nome de generalis abolitio. 
Esse privilégio imperial apresenta-se em duas modalidades, segundo Railda Saraiva de Moraes:

1) a abolitio, quando a graça era concedida antes da condenação – e se denominava, e 
não, de indulgência, vênia, intercessão ou anistia, produzindo efeito extintivo da ação; 
e 2) a gratia, propriamente, concedida depois da condenação, que podia ocorrer antes, 
durante ou depois do cumprimento da pena, e se caracterizava pela remissão da pena 
executória ou executanda, ou então, é concedida após cumprida a penalidade imposta, 
operava a reintegração do condenado em seus direitos12.

Esse favor imperial pode também ser concedido mediante uma graça coletiva ou ainda sob 
a forma de um perdão geral, no início e nos fins dos governos, chamada de Lex obliviones. Pontes 
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de Miranda assegura que “com ela, como mediante a nossa anistia, olvida-se o ato criminal, com a 
consequência de se lhe não poderem atribuir efeitos de direito material ou processual”13 .

Independentemente de onde tenha surgido, do Direito Romano, a anistia irradiou-se à outras 
legislações, sendo acolhida nos mais diversos Estados. No final da Idade Média, com o surgimento 
do Estado Moderno14, a centralização do poder nas mãos do monarca reflete-se inevitavelmente sobre 
o Direito.

A sociedade medieval era uma sociedade pluralista, posto ser constituída por uma 
pluralidade de agrupamentos sociais cada um dos quais dispondo de um ordenamento 
jurídico próprio: o direito aí se apresenta como um fenômeno social, produzido não pelo 
Estado, mas pela sociedade civil. Com a formação do Estado moderno, ao contrário, a 
sociedade assume a estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si todos 
os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito15. 

Uma vez que em qualquer sociedade “o tipo de Direito existente se relaciona com um determinado 
tipo de poder”16, aquele deixou de ser um mero coadjuvante nas relações sociais, tornando-se racional17 

e assumindo o seu atual papel de destaque dentro do Estado. Não mais se “tratava de descobrir uma 
ordem jurídica solidificada através da tradição. Era necessário, agora, estudar, a fundo, a ratio que 
promanava daquela lex scripta universal, aplicável a quaisquer situações da vida cotidiana”.18 

Essa mútua dependência entre Direito e poder reflete-se inexoravelmente sobre a anistia, estando 
vinculada, no período, diretamente ao monarca, que encarna a soberania e o seu absoluto poder. A anistia 
e a punição, no início do Estado moderno, são prerrogativas do rei. No Estado absoluto, a infração é o 
rompimento da legalidade, que significa, nesta situação, o rompimento da vontade do soberano. Sobre 
o corpo do condenado baixa o manto do suplício, que é a “arte quantitativa do sofrimento”19 20. A 
dor torna-se a medida reguladora da pena. “O suplício não restabelecia a justiça, mas reatava o 
poder”21. O condenado, uma vez dentro do processo de suplício, já não possui domínio sobre seu pudor, 
seu corpo, sua vida, resta-se entregue ao carrasco, “coisificado” como objeto dos autos, estendendo-se 
o suplício às vezes até mesmo após a morte22. O suplício devia ficar gravado na memória do público 
e na pele da vítima, entendendo-se que um suplício representa vários ao mesmo tempo na mente de 
cada espectador, daí se inferia a eficiência do controle do poder.

O poder é do rei e isso significa que o Judiciário23 e o Legislativo representam o mesmo rei, 
sendo extensões de seu uno poder. A pena e a anistia são a mesma manifestação do poder absoluto 
apenas com sinais contrários24. O rei é quem detém o poder de dizer a lei penal, indicando o crime e 
a pena e, quando possível, a possibilidade de esquecê-los. O rei, longe de buscar uma justiça proba, 
intervém nela, impedindo 

o curso regular e austero da justiça, pelos perdões, comutações, evocações em conselho 
ou pressões diretas sobre os magistrados. (...) Essa disfunção do poder provém de um 
excesso central: o que se poderia chamar o “superpoder” monárquico que identifica o 
direito de punir com o poder pessoal do soberano25.

A discricionariedade do rei, de punir ou agraciar, “conduziu frequentemente ao uso imoderado da 
indulgência soberana, o que não passou desapercebido aos políticos e publicistas da época, preocupados 
em assegurar o prestígio das normas penais”26. A anistia aqui é percebida como arbítrio do rei e não 
como defesa do indivíduo ou da paz social. 
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Contribuíram com a decadência desse modelo de direito punitivo, além da resistência do povo 
ao suplício – muitas vezes salvando o condenado, quando o percebiam inocente: atacando o carrasco; 
destruindo o cadafalso e ativando revoltas contra o poder punitivo e o rei –, a elevação do nível de 
vida, o aumento demográfico, o acúmulo de riqueza e a necessidade de obter mais segurança sobre 
os bens materiais. 

Na metade do século XVIII, então, buscando uma nova relação entre o poder do soberano e 
o direito de punir, os grandes “reformadores”27 procuraram não criar um novo direito punitivo, mas 
estabelecer uma nova economia do poder. Objetivava-se que esse poder fosse difundido de maneira mais 
intensa na sociedade. Em vez do arbítrio do rei, devia a pena ser a consequência natural do crime. Era 
preciso ser mais vigilante em vez de severo28. A infração não agredia, assim, diretamente a pessoa do 
rei, mas todo o corpo social, ensejando a busca de restaurar a equidade e a paz dentro da sociedade; a 
punição agora defendia a sociedade, restabelecendo a ordem. Resumindo as ideias dos reformadores 
sobre a relação entre o direito de punir do rei e o uso da graça e das suas espécies, Beccaria aduz:

O direito de punir não pertence a nenhum cidadão em particular; pertence às leis, que são o 
órgão da vontade de todos. Um cidadão ofendido pode renunciar à sua porção desse direito, mas 
não tem nenhum poder sobre a dos outros. Quando as penas se tiverem tornado menos cruéis, 
a demência e o perdão serão menos necessários. Feliz a nação que não mais lhes desse o nome 
de virtudes! A demência, que se tem visto em alguns soberanos substituir outras qualidades que 
lhes faltavam para cumprir os deveres do trono, deveria ser banida de uma legislação sábia na 
qual as penas fossem brandas e a justiça feita com formas prontas e regulares. (...) O direito 
de conceder graça é sem dúvida a mais bela prerrogativa do trono; é o mais precioso atributo do 
poder soberano; mas, ao mesmo tempo, é uma improbação tácita das leis existentes. O soberano 
que se ocupa com a felicidade pública e que julga contribuir para ela exercendo o direito de 
conceder graça, eleva-se então contra o código criminal, consagrado, mau grado seus vícios, 
pelos preconceitos antigos, pelo calhamaço impostor dos comentadores, pelo grave aparelho 
das velhas formalidades, enfim, pelo sufrágio dos semissábios, sempre mais insinuantes e mais 
escutados do que os verdadeiros sábios. (...) Quando o soberano concede graça a um criminoso, 
não será o caso de dizer que sacrifica a segurança pública à de um particular e que, por um ato 
de cega benevolência, pronuncia um decreto geral de impunidade?29

No começo do séc. XIX, o indivíduo e a sociedade respiravam uma atmosfera liberalista e foi, 
neste contexto, que surgiu o Estado de Direito como tipo especial de Estado que podia seguir quaisquer 
fins e objetivos, desde que respeitada a lei. A lei era a liberdade antes de tudo, antes mesmo da igualdade; 
liberdade ante o arbítrio real30. “O Estado assume o caráter de Estado de Direito não porque o Direito 
seja a origem do Estado, mas porque o Estado encontra no Direito tanto a sua justificação como o seu 
limite racional”31. Somente as leis deveriam regular o ordenamento e estas haveriam de ser abstratas, 
a fim de poderem ser aplicadas a todos indistintamente. Como o Estado se tornou sujeito de deveres 
e direitos, passou então a ser pessoa jurídica, podendo assim o indivíduo exercer seu direito contra o 
Estado. 

Somando-se então o Estado de Direito à ideia – do século anterior – da divisão de poderes, estava 
assegurado verdadeiramente um campo seguro ao cidadão frente ao Estado. Na técnica da divisão de 
poderes, o Poder é repartido para impedir sua concentração em somente um órgão estatal, evitando 
que seja objeto de abuso, caso não sofra qualquer controle. Os poderes divididos são independentes, 
mas reciprocamente se limitam pelo sistema de freios e contrapesos32. Dessa polaridade, autonomia e 
limitação recíproca, evita-se o abuso do poder. 
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Desta forma, elude-se também a ideia de que o Poder alcance o corpo, pois, a exemplo do 
suplício, o poder desregrado investe sua força sobre o corpo, agredindo os mais valiosos direitos: 
a verdade, a liberdade, a integridade física e a vida. O poder ilimitado mente, corrompe, agride, 
mata. O corpo é o objeto do absoluto poder de todas as ditaduras, de todo estado de exceção. 

Com efeito, a queda do absolutismo, e junto a isso o surgimento do Estado de direito e o 
sistema de freios e contrapesos da separação de poderes, repercutiram intrinsecamente sobre a graça 
e logicamente sobre suas espécies, gerando segurança ao indivíduo. Daí ser possível dizer que,

para um melhor equilíbrio entre os poderes, e sempre traduzindo maior garantia para o 
indivíduo, foi o poder de graça repartido, distribuindo-se a competência entre o Chefe de 
Estado e o Poder Legislativo, cabendo a este a anistia, que se entendeu somente poderia 
ser concedida por lei33.

A anistia passou a ser inserida, no Estado Moderno, de forma expressa, nas constituições, 
revestindo-se de especial conotação política. 

3. LEI 6.683/79 E a COrTE InTEramErICana dE dIrEITOS HumanOS

Os direitos humanos são protegidos na ordem internacional em diversos tratados, convenções 
e tribunais. Recentemente, o STF reiterou seu posicionamento sobre o tema34, reconhecendo que os 
tratados de direitos humanos contam com valor supra legal, valendo mais do que a lei e menos do 
que a Constituição. A consequência imediata é que toda lei que for contrária aos ditos tratados possui 
vigência, mas não possui validade, estando, segundo o STF, “derrogada”. 

Destarte, os tratados internacionais de direitos humanos possuem, a partir de então, implicação 
direta dentro do Ordenamento nacional, pois uma norma infraconstitucional pode ter a validade anulada 
diante de incompatibilidade desta com tratado que verse sobre direitos humanos. Esse fato trará 
implicações diretas a respeito da discussão in casu, pois, modernamente, no Direito Internacional, é 
muito comum encontrar julgados dos tribunais internacionais desconsiderando alguns tipos de anistia. 

Na Justiça de transição, a anistia pode ser classificada como anistia absoluta ou anistia 
condicionada. Kai Ambos traça o delineamento dos dois tipos de anistia: a) A anistia absoluta 
(anistia amnésica), “su finalidad primaria es esconder completamente crímenes del pasado 
prohibiendo cualquier investigación”35. A anistia absoluta é ditada pela tradicional e histórica 
ideia de esquecimento dos fatos passados. “O tempo decorrido tende a apagar da memória os fatos não 
documentados e não esclarecidos”36.  b) Já uma anistia condicionada não exime automaticamente de 
punição os atos cometidos. A anistia condicionada é a que prevê alguma forma de responsabilidade37. 
“Sólo este tipo de amnistía, que podría ser llamada amnistía responsable (accountable amnesty), puede 
según las condiciones y circunstancias del caso concreto, contribuir para la verdadera reconciliación” 
38. Essa anistia é ditada pela ideia de compromisso e de memória39. 

No Direito Internacional, as anistias absolutas estão sendo repudiadas. Kai Ambos chega a dizer 
que “el derecho internacional prohíbe de manera absolutamente inequívoca este tipo de amnistía” 
40. O que está acontecendo, em verdade, é que os tribunais internacionais estão realmente se opondo a 
este tipo de anistia, por eles chamada de “autoanistia”. Segundo Vinícius Fox D. Cançado Trindade,
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com efeito, uma lei de autoanistia nada mais é do que um grande abuso. Ditada pelo 

próprio regime vigente e destinada a subtrair da ação da Justiça os responsáveis por 

seus próprios crimes, tal tipo de lei busca assegurar a impunidade e encobrir a verdade 

com as sombras do esquecimento. (...) A lei de autoanistia obstrui todo esse processo 

de determinação dos fatos e dos responsáveis, impossibilitando, dessarte, a atribuição 

de responsabilidade aos culpados e as devidas condenações41.

Dentre essas inovadoras decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos42 (IDH) sobre 
a “autoanistia”, a decisão do caso Barrios Altos vs. Peru é um marco paradigmático. O caso trata da 
criação em 1991 de um grupo, vinculado ao exército peruano, nomeado Colina, criado para realizar 
ações antiterroristas. Este grupo executou quinze pessoas e feriu outras quatro, todas supostamente 
vinculadas ao grupo Sendero Luminoso. Um ano depois, as investigações foram paralisadas, sendo 
retomadas em 1995, após a denúncia de participação, no grupo, de cinco oficiais do exército. Dois 
meses após a retomada das investigações, foi promulgada a Lei 26.479, exonerando os membros do 
exército que estavam sendo investigados. Em junho de 2000, entretanto, foi a julgamento, na Corte, 
por agressão à Convenção Americana de Direitos Humanos. Os trechos seguintes deixam clara a 
posição do Tribunal:

VII INCOMPATIBILIDAD DE LEYES DE AMNISTÍA CON LA CONVENCIÓN
41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad 
que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones 
graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos43.

Em outra parte, no mesmo julgamento, a Corte entende:
5. Las llamadas autoamnistías son, en suma, una afrenta inadmisible al derecho a la 
verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia). Son 
ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales - indisociables - de 
los Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos 
humanos por ella protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los 
términos del artículo 1(1) de la Convención), así como de adecuar su derecho interno a la 
normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la Convención). 
Además, afectan los derechos protegidos por la Convención, en particular los derechos 
a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25). 
6. Hay que tener presente, en relación con las leyes de autoamnistía, que su legalidad 
en el plano del derecho interno, al conllevar a la impunidad y la injusticia, encuéntrase 
en flagrante incompatibilidad con la normativa de protección del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, acarreando violaciones de jure de los derechos de la persona 
humana. El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone 
de relieve que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el 
ordenamiento jurídico internacional, y aún más cuando están en juego valores superiores 
(como la verdad y la justicia). En realidad, lo que se pasó a denominar leyes de amnistía, 
y particularmente la modalidad perversa de las llamadas leyes de autoamnistía, aunque 
se consideren leyes bajo un determinado ordenamiento jurídico interno, no lo son en el 
ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos44.

A Corte IDH deixa claro que nem tudo o que é legal do ponto de vista interno também o é 
sob o prisma internacional. Assim, a Corte fulminou a lei de “autoanistia”, pois entendeu que estas 
careciam de qualquer efeito jurídico, atentando, a um só tempo, ao direito da vítima à justiça e à 
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verdade.  Ademais, considerou-se que as leis de “autoanistia” são, em sua essência, incompatíveis 
com a Convenção Americana, pois favorecem a impunidade e a injustiça. Cançado Trindade, em seu 
voto, aduziu que

quem ousaria sugerir que a lei de autoanistia satisfaz esses requisitos? Não vejo como 
negar que leis desse tipo carecem de caráter geral, porquanto são medidas de exceção. E 
certamente em nada contribuem para o bem comum, senão pelo contrário: configuram-se 
como meros subterfúgios para encobrir violações graves de direitos humanos, impedir o 
conhecimento da verdade e obstaculizar o próprio acesso à justiça por parte dos vitimados. 
Em suma não satisfazem os requisitos de leis no âmbito do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos45.

Tamanha foi a repercussão dessa decisão, da Corte IDH, que produziu reflexos no direito 
interno da Argentina. O Estado argentino, após esse julgamento, promoveu importantes alterações no 
seu ordenamento, inclusive, declarando a nulidade das leis argentinas de “autoanistia”.

Outro caso muito importante julgado pela Corte IDH, principalmente para os objetivos deste 
trabalho, é o caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile. O professor Almonacid era secretário 
provincial da Central Unitária dos Trabalhadores e candidato a alto posto do Partido Comunista. 
Almonacid Arellano foi detido em seu próprio lar e executado em frente à sua casa e aos seus familiares 
em 1973. Cinco anos após, foi decretada anistia para todos os delitos entre os anos de 1973 e 1978. 
Passados catorze anos, a viúva de Almonacid levou o caso à Corte Marcial. Nessa época, o Chile já 
estava em um regime democrático, no entanto, a Corte reconheceu a anistia, negando o pedido. Essa 
Corte sustentou que a Convenção Americana e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos eram 
posteriores ao crime, não lhe podendo ser aplicado.

Invocada a Corte IDH, esta concluiu que aos crimes contra a humanidade não se pode conceder 
qualquer tipo de anistia46. Ao deixar de investigar os fatos e sancionar os responsáveis, o Estado chileno 
descumpriu a Convenção Americana. Ademais, ao analisar a natureza do Decreto-Lei nº 2.191(lei 
de “autoanistia”), a Corte deparou-se com um conteúdo injusto, contrário a quaisquer princípios e 
valores jurídicos, contendo “em seu artigo primeiro a anistia geral a todos os responsáveis por crimes 
cometidos entre os anos de 1973 a 1978”47. 

Ressalta-se que, à época dos crimes, o Estado chileno não havia ratificado a Convenção 
Americana ao decretar sua “autoanistia”, entretanto, como o Estado chileno manteve a referida lei de 
anistia vigente em seu ordenamento, mesmo após a posterior ratificação da Convenção, a Corte concluiu 
que o Estado chileno descumpriu o art. 2 da Convenção48, conforme a sentença seguinte 

LA CORTE, DECIDE: 
Por unanimidad, que:
2. El Estado incumplió sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y violó los derechos consagrados 
en los artículos 8.1 y 25 de dicho tratado, en perjuicio de la señora Elvira del Rosario 
Gómez Olivares y de los señores Alfredo, Alexis y José Luis Almonacid Gómez, en los 
términos de los párrafos 86 a 133 de la presente Sentencia.
3. Al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, el Decreto 
Ley No. 2.191 es incompatible con la Convención Americana y, por tanto, carece de 
efectos jurídicos, a la luz de dicho tratado.
4. Esta Sentencia constituye por se una forma de reparación49.
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Todos esses avanços da Corte IDH vão no sentido de afastar artifícios que os Estados de exceção 
criam, buscando não punir seus agentes50. Fica bem claro, nesses dois julgados, o fato de a Corte IDH 
não admitir leis de “autoanistia” absolutas, pois estas estão interessadas apenas com a impunidade, 
sendo por completo contrárias ao Direito. Estas leis de “autoanistia”, muito comuns nos Estados sul-
americanos pós-ditaduras, não servem como suporte para a justiça de transição, não se coadunando 
nem mesmo com as raízes históricas do instituto (esquecimento para a paz social), como observado 
no capítulo anterior. Essas leis estão pactuadas apenas com a impunidade, impedindo a persecução 
penal, trancando processos, perpetuando a injustiça.

Outro ponto bastante claro nesses julgados, é o fato de que os Estados nacionais devem se 
organizar internamente, de modo que efetivem os pactos internacionais de direitos humanos firmados. 
Sendo assim, torna-se inadmissível que o Estado não revogue normas  internas que impeçam o livre 
desenvolvimento dos direitos humanos, pois, de acordo com o corolário inscrito no art. 2º da Convenção 
Americana, os Estados nacionais possuem o dever de adotar disposições de direito interno, a fim de 
tornar efetivos os direitos e as liberdades.

Percebe-se, ainda, com esses julgamentos que as soberanias nacionais não são mais havidas como 
elementos absolutos. Não se admite mais, hoje em dia, se falar em soberania nacional com desrespeito 
ao ser humano e aos seus direitos. Os direitos humanos são limites necessários à existência estatal e, 
consequentemente, a sua soberania. A doutrina clássica de soberania absoluta cede lugar, no Direito 
Internacional, à ideia de, por exemplo, limitação do arbítrio, ocupando os direitos humanos, então, o 
locus central. “Esta nova concepção deixa de lado o velho conceito da soberania estatal absoluta, que 
considerava, na acepção tradicional, como sendo os Estados os únicos sujeitos de Direito Internacional 
Público”51.

O Brasil promulgou a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1992, por meio 
do Decreto 678/92 e, em 2002, se submeteu à Corte IDH pelo Decreto 4.463 de 2002. A Emenda 
Constitucional nº 45/04 e as recentes interpretações do STF deram à Convenção Americana status 
supra legal, logo, superior à Lei de Anistia. Da mesma forma que o Chile, o Brasil manteve a Lei da 
Anistia vigente, no ordenamento brasileiro, mesmo após a ratificação da Convenção, descumprindo 
também o art. 2 da referida Convenção.

66. La Corte no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convención 
y declarar una violación a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del 
Estado demandado que pudiera implicar responsabilidad internacional, son anteriores 
al reconocimiento de la competencia del Tribunal. 
67. Sin embargo, cuando se trata de una violación continua o permanente, cuyo inicio 
se hubiere dado antes de que el Estado demandado hubiere reconocido la competencia 
contenciosa de la Corte y que persiste aún después de este reconocimiento, el Tribunal es 
competente para conocer de las conductas ocurridas con posterioridad al reconocimiento 
de la competencia y de los efectos de las violaciones52.

Não resta dúvida de que a anistia brasileira é um entrave ao acesso à Justiça das vítimas 
que almejam processar criminalmente os agentes do Estado que violaram as suas dignidades. É um 
óbice, da mesma forma, para a ampla e irrestrita realização dos direitos humanos dentro do Território 
Nacional, atentando, destarte, também contra o art. 1º da Convenção Americana. Assim, enquanto 
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perdurar, diante dos abusos cometidos pelo último Estado de exceção pátrio, a impunidade, a falta de 
acesso ao Judiciário e a vacilação dos poderes constituídos brasileiros para a realização dos direitos 
humanos, estar-se-á violando o pactuado entre o Estado brasileiro e a Convenção Americana de Direitos 
Humanos. O Estado brasileiro agride a Convenção Americana de Direitos Humanos, impossibilitando 
a instauração de ações, não investigando ou não realizando a persecução penal dos crimes dos agentes 
do Estado, durante a ditadura, da mesma maneira como fez o Chile.

COnSIdEraÇõES FInaIS

Neste ensaio, buscou-se refletir sobre a recente discussão a respeito da Lei nº 6.683/79, na 
Ordem constitucional vigente. A discussão judicial sobre o alcance da Lei de Anistia está principalmente 
sendo travada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, impetrada pelo 
Conselho Federal da OAB, buscando interpretação conforme a Constituição, de modo a declarar, à 
luz dos preceitos fundamentais, que a anistia, concedida pela Lei nº 6.683/79, aos crimes políticos ou 
conexos, não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores 
políticos durante o regime militar.

A justiça de transição é um conceito imprescindível nesta discussão e compreende o inteiro 
processo realizado pela sociedade para enfrentar os abusos de regime passados. A anistia é apenas um 
dos instrumentos da justiça transicional ao lado da justiça (persecução penal) e da verdade. Como um 
dos elementos da justiça transicional, a Lei nº 6.683/79 deve servir para um equilíbrio entre justiça 
e harmonia social. Esse equilíbrio implica a persecução criminal dos agentes estatais que violaram a 
intimidade, o corpo e a vida dos opositores ao regime militar. 

A atual interpretação da Lei de Anistia, portanto, alberga sob o seu manto a impunidade para 
assassinos, torturadores, sequestradores, sendo fonte de uma imunidade espúria que atenta contra a 
memória do País, impedindo a discussão desses delitos nos tribunais, negando o devido processo legal 
e o acesso à justiça. 

Desta maneira, a aplicação hodierna da Lei de Anistia obstrui todo o processo de determinação 
dos fatos e dos responsáveis, impossibilitando a atribuição de responsabilidade aos culpados e as devidas 
condenações, violando a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esta última é quebrantada 
quanto ao dever dos Estados signatários em respeitar e garantir os direitos humanos, assegurando o 
livre e pleno exercício desses direitos; adequar seu direito interno às normas da convenção; e respeitar 
os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial. 

Por conseguinte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) em vários julgados se 
posiciona sobre as leis de anistia de vários países sul-americanos, entendendo ser inadmissíveis as 
anistias que impeçam as investigações e as sanções dos responsáveis por graves violações aos direitos 
humanos. Esse tipo de lei tem o escopo apenas de isentar da responsabilidade civil ou penal os agressores 
de direitos humanos. A Corte IDH deixa claro que nem tudo o que é legal do ponto de vista interno 
também o é sob a ótica internacional. 

A Corte IDH ainda concluiu que, aos crimes contra a humanidade, não se pode conceder qualquer 
tipo de anistia e o Brasil, ao deixar de investigar os fatos e sancionar os responsáveis, descumpriu, a 
exemplo do Chile, a Convenção Americana. Esses avanços visam a afastar os artifícios dos Estados de 
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exceção para não punir seus agentes. Essas leis estão pactuadas apenas com a impunidade, impedindo 
a persecução penal, trancando processos, perpetuando a injustiça. 

Com efeito, a interpretação da Lei de Anistia peca por não alcançar um preciso equilíbrio entre 
justiça e paz social. Nesse sentido, urge a discussão dos limites da Lei nº 6.683/79 a fim de alcançar a 
interpretação mais adequada aos fins da Justiça. Isto porque a única interpretação possível para a Lei 
6.683/79 é a que não admita a anistia recíproca, haja vista que a impunidade dos autores de assassinato, 
desaparecimento forçado e prática de tortura, dentro dos órgãos estatais, negam os princípios básicos 
do homem em sua dignidade, integridade e vida.

Ante tais fatos, o Estado brasileiro deve decidir se vai aguardar uma condenação da Corte IDH 
ou agirá antes (a exemplo do que fez o governo argentino), reformando seu ordenamento interno e 
declarando a nulidade da Lei de “autoanistia”, a Lei nº 6.683/79.

A guisa de conclusão uma questão se torna central: qual a anistia possível e como a sociedade 
brasileira a construirá?
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CrImES dE InFOrmáTICa PraTICadOS COnTra O SISTEma FInanCEIrO E 
OS PrOJETOS dE LEI

FranCisCo Clayton Brito Júnior1

Resumo: Com os avanços tecnológicos surgiram novas modalidades de crimes, ainda não previstas 
em nosso ordenamento jurídico, impossibilitando a punição dos cibercriminosos. Junto aos novos 
crimes surgiram novas formas de praticar delitos já conhecidos. Demonstra-se as principais ocorrências 
criminais para os crimes de informática contra instituições financeiras e clientes bancários no Brasil. 
Esses novos delitos, que não possuem previsão nos tipos penais existentes, ensejam a criação de leis 
específicas que os enquadre de forma clara e bem definida. Alguns crimes praticados pela Internet 
possuem previsão legal em nosso ordenamento jurídico, todavia não é suficiente para combater todas as 
práticas ilícitas ocorridas na Internet, sendo imprescindível a criação de uma lei específica sobre o tema.
Palavras-chave: Crimes de Informática. Instituições Financeiras. Projetos de Lei.

Abstract: With technological advances appeared new methods of crime, not yet previewed in our 
legal system, preventing the punishment of cyber criminals. Besides new crimes new forms of known 
crimes appeared. Demonstrates the main criminal occurrences for computer crimes against financial 
institutions and bank customers in Brazil. These new crimes that are not specified in existing criminal 
types, led to the creation of specific laws that fits in a clear and well defined. Some crimes committed 
using the Internet have legal specification in our legal system, but not enough to combat all illegal 
practices occurring on the Internet, being essential to create a specific law on the subject.
Keywords: Technological crimes. Financial Institutions. Law Making.

1. InTrOduÇÃO

O presente trabalho demonstra uma análise, no que se refere à natureza, à tipificação e à definição 
dos crimes de informática praticados contra instituições financeiras e clientes bancários na sociedade 
brasileira, os quais surgiram com o advento do computador e da Internet. 

Demonstra-se que esse progresso da tecnologia trouxe enormes benefícios à sociedade, contudo, 
junto a essas benesses surgiram novos crimes e novas formas de praticar crimes já tipificados em nosso 
ordenamento jurídico.

Os crimes de informática ou crimes de computador são aqueles em que existe 
um computador ou sistema informático, como meio ou como alvo, na prática de ilícitos.  
Os crimes cibernéticos são espécie do gênero crimes de informática.

Demonstraremos através de matérias jornalísticas e jurisprudências que o sistema bancário, no 
Brasil, é um dos principais alvos dos criminosos virtuais. 

Analisaremos a necessidade de uma lei específica tratando da temática e, ainda, abordaremos 
iniciativas legislativas no Congresso Nacional que buscam sanar lacunas de nosso ordenamento jurídico 

1 Advogado. Assessor Técnico de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Graduado pela Faculdade Farias 
Brito. Pós-Graduando (especialização) em Direito do Trabalho pela Universidade Anhanguera/LFG. Pós-Graduando 
(especialização) em Controle Externo pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA.
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criando várias figuras típicas ainda não previstas na legislação brasileira, mas que são praticadas e não 
são punidas por não haver previsão legal. 

2. COnTEXTuaLIZaÇÃO

2.1 relevância e atualidade da temática

A globalização juntamente com a difusão da Internet constituem a causa da revolução histórica 
por que passa a sociedade contemporânea. Essa revolução histórica se deu com o advento da informática, 
o que revolucionou a troca de informação nos dias atuais. Devido ao grande desenvolvimento da 
informática no mercado mundial, são atraídos investimentos milionários para o ramo, bem como são 
atraídos também, indivíduos com intenções maliciosas, voltadas para lesar clientes e investidores. 

Os crimes de informática constituem um novo desafio para o Direito, pois os mesmos não 
encontram obstáculos, visto que não mais possuem fronteiras e nem distâncias, bem como não há 
alfândegas para o tráfego da informação, permitindo surgir a figura do criminoso virtual, que pode 
cometer ilicitudes em qualquer local do planeta, a partir de qualquer lugar do globo terrestre.

As redes de computadores que compõem a Internet tornaram-se elementos imprescindíveis à 
economia mundial, porém, ao mesmo tempo em que proporcionam enormes oportunidades de negócios, 
ocasionam, paralelamente, oportunidades extraordinárias para os criminosos.

Oportuna, são as palavras de Ferreira Lima (2006, p. 28):
Interessante pensar que é um computador que nos informa quanto dispomos em nossas 
contas correntes ou que nos informa o resultado de exames médicos, nos confirma 
telefones e compromissos com amigos, ou seja, os computadores restam a nos cercar 
em todas as esferas.

A assertiva acima é apropriada ao momento em que vivemos, haja vista que a maioria das 
informações produzidas pela sociedade contemporânea encontra-se basicamente armazenada em 
computadores, de tal forma que a ampla maioria dos seres humanos, mesmo os que não usam 
computadores, são envolvidos por este processo de informatização pelo que passa o cotidiano das 
pessoas, organizações e instituições financeiras, e a importância para o desenvolvimento da sociedade 
atual.

As mudanças impulsionadas pelos avanços tecnológicos fizeram surgir uma nova modalidade 
criminosa: crime cibernético, o qual se desenvolve no ambiente virtual da Internet. Estes crimes são 
desenvolvidos por agentes que se aproveitam da possibilidade de anonimato e da ausência de regras 
na rede mundial de computadores. O combate a esses crimes de informática torna-se um dos principais 
desafios para o Direito.

No Brasil, o sistema bancário é um dos principais alvos dos criminosos virtuais. Nos últimos 
anos, tem aumentado consideravelmente os crimes praticados contra o sistema financeiro e clientes 
bancários cometidos pela Internet. A natureza das operações e dos negócios em que incidem essas 
infrações carece de maior controle dirigido a sua repressão e prevenção, uma vez que os processos 
eletrônicos invadiram todas as atividades da vida social, especialmente as referentes a transações 
monetárias.
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O ordenamento jurídico brasileiro possui o princípio da legalidade como um de seus mais 
importantes princípios, pois fundamentado no Estado Democrático de Direito, bem como está previsto 
no artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal. 

É imperioso destacar que algumas condutas antijurídicas mediante o uso de rede de computadores 
ou sistema informatizado devem estar claramente definidas em lei, visto que no Direito Penal não se 
admite analogia para prejudicar o réu.

Não obstante, junto ao aparecimento de novas formas de conduta de natureza nociva à sociedade 
que ainda não se encontram previstas no ordenamento jurídico, ainda que sejam classificadas em outros 
países, surgiram novos modus operandi de tipos penais já conhecidos, só que agora realizados através 
de redes de computadores.

2.2 a problemática no Brasil

Com a expansão do uso dos computadores e a propagação da Internet verifica-se que o ser 
humano está se utilizando das facilidades da rede mundial de computadores para praticar atos ilícitos. 
Como todos os recursos disponíveis ao ser humano, a informática não é usada apenas para agregar 
valor e benefícios à sociedade. 

Os crimes de informática, em virtude da proporção que têm tomado, cada vez mais constituem 
matéria de imprensa, seja ela escrita ou falada. Algumas manchetes noticiam a entrada indevida a 
diversos sites, inclusive as fraudes contra clientes bancários.

A técnica ou ataque de phishing é uma das práticas mais adotadas pelos invasores 
(hackers) brasileiros. O phishing consiste em um tipo de ataque de engenharia social onde o 
invasor captura do alvo dados sensíveis como números de conta-corrente, cartão de crédito e 
senhas. Neste sentido, o site da IDG-NOW/UOL veiculou em 10 de abril de 2008 uma notícia 
com a seguinte manchete: “Deic prende 4 integrantes de um dos maiores grupos de crackers 
do Brasil”. Segundo a matéria, a quadrilha enviou mais de 150 mil phishings em nome de 
instituições financeiras, através dos quais capturou dados de 10 mil usuários, de forma que as 
contas bancárias de 3 mil foram efetivamente invadidas. E, em dois dias conseguiram retirar 
das contas bancárias R$ 450 mil. 

(link: http://idgnow.uol.com.br/internet/2008/04/10/deic-prende-4-integrantes-de-um-dos-
maiores -grupos-de-crackers-do-brasil/).

“Números de contas bancárias são os dados pessoais mais vendidos pelos crackers no mercado 
negro”. Esta é uma manchete do site da WNEWS/UOL veiculada em maio de 2008 (link: http://wnews.
uol.com.br/site/noticias/materia.php?id_secao=1&id_conteudo= 10777). Esta notícia informa que o 
Relatório de Ameaças à Segurança na Internet realizado pela Symantec, empresa de segurança, constatou 
que aumentou o roubo de identidade por hackers para comercialização de dados pessoais no mercado 
negro, onde o maior alvo dos cibercriminosos são os números de contas bancárias.

Diante de tais exemplos do noticiário, verifica-se que existe um mercado negro onde os 
cibercriminosos comercializam os dados pessoais roubados, onde se destaca os números de contas 
bancárias como o maior alvo deles.
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Segundo uma matéria veiculada em setembro de 2007 no site da PCWORLD/ UOL (link: http://
pcworld.uol.com.br/especiais/secworld/archive/2007/09/26/brasil--o-principal-alvo-de-golpes-via-
internet/), uma pesquisa realizada pela empresa F-Secure demonstra que 30,7% de programas destinados 
ao furto de dados bancários têm como alvo instituições brasileiras, ou seja, este dado confirma “uma 
liderança da qual o Brasil não tem motivos para se orgulhar: os criminosos brasileiros na Internet são 
os mais ativos do mundo, em matéria de golpes bancários”. 

O Bom Dia Brasil, jornal televisionado da rede globo, informou no dia 29 de maio de 2009, 
que foi “Presa uma quadrilha que roubava milhões de bancos pelo computador”, e que a quadrilha era 
composta por jovens de classe média de 20 a 30 anos de idade, demonstrando que os jovens estão no 
crime por escolha. 

(link: http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1175202-16020,00.html).  

Diante do exposto, evidencia-se que os crimes de informática contra o sistema financeiro estão, 
definitivamente, instalados no Brasil. 

3. CrImES dE InFOrmáTICa: COnCEITO, CaraCTEríSTICaS E CLaSSIFICaÇÃO

Inicialmente, tratando do conceito, o entendimento de Carla Araújo de Castro (2003, p. 09) 
define tais delitos da seguinte forma:

Crimes de Informática é aquele praticado contra o sistema de informática ou através 
deste, compreendendo os crimes praticados contra o computador e seus acessórios e os 
perpetrados através do computador. Inclui-se neste conceito os delitos praticados através 
da Internet, pois pressuposto para acessar a rede é a utilização de um computador.

Ivette Senise Ferreira (1992, p. 141) conceitua crimes de informática como sendo “toda ação 
típica, antijurídica e culpável contra ou com a utilização de processamento automático e/ou eletrônico 
de dados ou sua transmissão”. 

Ainda sobre o assunto, citado por Ferreira Lima (2006, p. 25), para Klaus Tiedemann:
A expressão criminalidade por computador se alude a todos os atos, antijurídicos segundo 
a lei penal vigente (ou socialmente prejudiciais e, por isso, penalizáveis no futuro), 
realizados com o emprego de um equipamento automático de processamento de dados. 

Isto posto, verifica-se que não é unânime o conceito de crime de informática, entretanto, conclui-
se de maneira objetiva, que este tipo de delito consiste em toda forma de comportamento ilegal praticado 
contra o computador ou por meio dele que cause prejuízos à sociedade. Destarte, crime de informática 
ou crime de computador é gênero do qual é espécie o crime cibernético. Este consiste em toda ação 
ilícita praticada por meio da Internet (ciberespaço) intentada contra um sistema de informática ou em 
face de dados existentes no sistema computacional.

Os crimes de informática, por sua própria natureza, apresentam características intrínsecas que 
os distinguem de outros crimes. 

O principal atributo desses delitos é que deve existir um sistema de informática na execução 
do crime, seja como meio de execução ou como fim.

Uma característica importante é a chamada extraterritorialidade, ou seja, existe a possibilidade 
de um criminoso virtual praticar ilícito afetando diversos países e vítimas de diversas nacionalidades 
sem que o infrator se desloque da segurança de sua moradia.
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Segundo Paulo Quintiliano (2004, p. 26):
Uma das características mais marcantes dos crimes cibernéticos é o seu alcance global, 
podendo a mesma atividade criminosa atingir vários países de forma simultânea. A 
natureza global e sem fronteiras do espaço cibernético possibilita que um criminoso 
cometa uma ação ilícita em um determinado país, de modo a prejudicar milhares de 
pessoas em diversos países no mundo, causando prejuízos incalculáveis a milhões de 
pessoas.

O autor ressalta ainda, que as principais vítimas dos cibercriminosos são as instituições 
financeiras, pois os criminosos atacam essas instituições “através do elo mais fraco da corrente, que 
são os correntistas, pegando as senhas bancárias durante uma transação online.”

Outra peculiaridade é que tais crimes são de grande dificuldade para sua comprovação, pois se 
por um lado é relativamente simplificado o cometimento desses crimes, por outro lado a verificação 
de vestígios exige qualificação técnica especializada. 

Segundo Ferreira Lima (2006, p. 33):
Outra característica é a de que quase sempre as condutas nos crimes de computador 
provocam sérias perdas econômicas, sendo a prática criminosa que produz maiores 
benefícios, como menor risco, para aqueles que as realizam – isso, em face também de 
outra característica, que é a facilidade com que se apresentam, oferecendo possibilidades 
de tempo e espaço ímpares, já que podem se consumar em milésimos de segundo e sem 
uma necessária presença física.

Com isso, verifica-se que os delitos de informática são as práticas criminosas que produzem 
maiores benefícios, bem como são delitos que podem ser consumados em milésimos de segundos, 
sem a necessária presença física do agente no local do crime.

No que concerne a classificação, a mais aceita na comunidade jurídica é a classificação de Carla 
Araújo de Castro (2003), Damásio de Jesus e Gianpaolo Smanio, citados por Ferreira Lima (2006, p. 
41-42). Segundo eles, os crimes de informática classificam-se em dois grupos: próprios ou puros e 
impróprios ou impuros.

Os crimes de informática próprios ou puros caracterizam-se por sua prática realizar-se tão somente 
através da informática, ou seja, não existe outro meio para praticá-los a não ser através da informática, 
de tal forma que se torna impossível a execução e consumação sem ela. Os crimes de informática 
próprios são delitos novos, os quais surgiram com a inovação tecnológica e, podem não ser punidos 
por não haver legislação específica. São exemplos de crimes próprios: violação de e-mail e pichação 
de páginas da Internet.

Os crimes de informática impróprios ou impuros podem ser praticados com ou sem o auxílio 
da informática. O computador e o sistema informático são instrumentos utilizados eventualmente para 
a execução do crime. São exemplos de crimes impróprios: o estelionato, a extorsão e o furto.

Em outras palavras, se o crime só pode ser praticado pelo computador então é considerado 
crime próprio ou puro, por outro lado, se o crime pode ser praticado pelo computador ou sem o uso 
dele, o crime é considerado impróprio ou impuro. 
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4. nOrmaTIZaÇÃO

4.1 legislação aplicada

 O ciberespaço e toda sua cultura devem sujeitar-se ao Direito, tendo em vista que cabe ao Direito 
disciplinar as relações entre indivíduos, inclusive as condutas dos membros da sociedade informatizada.

O tratamento dado aos crimes puros de informática no Brasil ainda é bastante restrito, tendo em 
vista que não há uma legislação específica. Embora inexista legislação específica sobre os crimes de 
informática, encontram-se tipificadas em legislação existente, Código Penal e leis especiais, algumas 
dessas condutas ilícitas que se mostram como crimes impuros de informática, dentre elas, a subtração 
de valores de contas bancárias.

Contudo, o Direito Penal brasileiro não apresenta solução a condutas lesivas ou potencialmente 
lesivas que possam ser praticadas por meio da rede mundial de computadores e que não encontram 
uma adequação típica no ordenamento jurídico.

No âmbito do território brasileiro, devem ser aplicados os princípios da legalidade e da 
anterioridade da lei penal, princípios basilares de nosso ordenamento jurídico, consagrados nos 
dispositivos, artigo 5º, inciso XXXIX, da Carta Magna e artigo 1º do Código Penal, segundo os quais 
“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

Percebe-se que a tipicidade decorre diretamente do princípio da legalidade, uma vez que o fato 
só pode ser considerado típico, se na lei estiver descrito todos os elementos da conduta humana tida 
como ilícita.

O Sistema Financeiro é o conjunto de instituições financeiras com o dever de gestão da política 
monetária do país. O crime contra o Sistema Financeiro gera consequentemente perdas financeiras e 
englobam uma vasta gama de condutas ilícitas, como as fraudes em geral. O crime financeiro aumentou 
intensivamente com o advento de novas tecnologias, bem como com o acesso a operações bancárias 
através da Internet. 

O Código Penal Brasileiro alcança os crimes praticados contra clientes e instituições financeiras 
pela Internet, como por exemplo, o furto e o estelionato, os quais são considerados crimes de informática 
impróprios ou impuros, pois podem ser praticados com ou sem o auxílio do computador.

As transações bancárias indevidas através do internet banking consistem no acesso indevido da 
conta do cliente e transferência indevida de valores desta para outras contas. Em regra, estes crimes 
são cometidos em concurso de diversas pessoas, pois uns transferem a importância financeira das 
contas dos clientes, e outros sacam das contas beneficiárias da transação tal importância financeira.

Devido ao aumento dessas ocorrências, já existe uma discussão intensa sobre qual a tipificação 
correta das transações bancárias indevidas praticadas no internet banking, para alguns, furto qualificado 
(art. 155, §4º, II, CP), para outros, estelionato (art. 171, CP). 

O crime de furto pode ser considerado crime de informática quando praticado contra o sistema de 
informática ou através dele. Quando se subtrai um computador ou parte dele, o furto é contra o sistema 
de informática. Por outro lado, quando utiliza o computador para subtrair valores de uma instituição 
financeira, há o uso do sistema de informática como meio para a prática do crime. 
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O dinheiro furtado de uma conta corrente via Internet é furto como outro qualquer, diferenciando-
se quanto à maneira de praticá-lo, estando a inovação no modus operandi.

O crime de estelionato, por sua vez, considerado um crime contra o patrimônio, está previsto no 
artigo 171 do Código Penal Brasileiro e consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento”.

O crime de estelionato pode ser considerado crime de informática quando o agente utiliza 
páginas de Internet, sites e e-mail para induzir a vítima ao erro, por meio ardil, artifício ou qualquer 
meio fraudulento.

Uma das fraudes mais utilizadas ultimamente acontece através do chamado phishing. Esta 
modalidade de fraude é praticada no ciberespaço onde, a título de exemplo, os crackers criam 
homepages falsas com o intuito de induzir internautas, através do envio de e-mails com avisos de banco, 
a fornecerem dados pessoais e financeiros como senhas bancárias e números de cartões de crédito.

4.2 Jurisprudência

Mesmo sem uma legislação específica que trate dos crimes de informática, e com base na 
legislação existente, constam nos bancos de dados do Poder Judiciário brasileiro que foram julgados 
aproximadamente 17 mil processos em matéria de Direito Eletrônico, de acordo com Renato Opice 
Blum (2009, online).

Tendo em vista a evidente falta de conhecimento da existência destes julgados pelos operadores 
de Direito, mesmo nas cátedras de ensino de Direito Penal, faz-se mister apresentar algumas 
jurisprudências dos Tribunais brasileiros tratando dos crimes de informática contra o sistema financeiro:

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - CRIME DE FRAuDE PELA INTERNET 
- LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA - FUGA POSTERIOR - REVOGAÇÃO 
- REITERAÇÃO CRIMINOSA - GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, 
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. (TJMG, 
Habeas Corpus nº 1.0000.07.458943-3, Rel. Des. Judimar Biber, julgado em 21/08/2007). 
(Grifo nosso)
HABEAS CORPUS. CRIME DE QuADRILHA E FuRTO “VIRTuAL” VIA 
INTERNET. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO 
PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA 
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE QUE TENTOU SE EVADIR DO DISTRITO 
DA CULPA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO 
QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA. 
(TJMG, Habeas Corpus nº 1.0000.06.438623-8/000(1), Rel. Des. Reynaldo Ximenes 
Carneiro, julgado em 06/07/2006). (Grifo nosso)
FuRTO QuALIFICADO. CONCuRSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO 
DE ESTELIONATO PARA FURTO QUALIFICADO. EMENDATTIO LIBELLI. 
POSSIBILIDADE DIANTE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS NA 
DENÚNCIA. SuBTRAÇãO CONSISTENTE EM TRANSFERÊNCIAS VIA 
INTERNET, DIANTE DE CONHECIMENTO PROFuNDO DE INFORMáTICA, 
DE QuANTIAS DA CONTA DA EMPRESA-VÍTIMA, PARA CONTAS 
PARTICuLARES, DE TITuLARES QuE AS EMPRESTAVAM DE BOA-FÉ. 
TRANSAÇÕES DE VEÍCULOS VERIFICADAS PARA ENCOBRIR O GOLPE. 
PROVA ROBUSTA APONTANDO A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS 
ACUSADOS. APELO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA 
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PASSAR DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. UNÂNIME. (TJRS, 
Apelação Crime nº 70007587496, Sétima Câmara Criminal, Comarca de Horizontina, 
Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, julgado em 24/06/2004). (Grifo nosso)

Verifica-se que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros vem condenando os crackers nos 
crimes cibernéticos, ou seja, nas fraudes por meio do internet banking, por crimes de estelionato e de 
furto qualificado por meio da fraude. O crime no internet banking se dá com a transferência bancária 
não autorizada de quantias de uma empresa ou pessoa física para contas de particulares diretamente 
acessíveis pelos criminosos.

Imperioso frisar que os golpes no internet banking são praticados principalmente contra clientes 
de instituições bancárias e não em face das próprias instituições bancárias. Entretanto, conforme 
decisões dos Tribunais brasileiros, mesmo os golpes no internet banking sendo praticados contra 
clientes bancários, cabe à instituição financeira ressarcir os valores devidos ao cliente bancário. 

4.3 Projetos de lei

De acordo com Renato Opice Blum (2009, online), o ordenamento jurídico brasileiro cobre, 
total ou parcialmente, 95% dos crimes de informática. Todavia os 5% restante não tem previsão legal, 
sendo motivo de preocupação por parte das autoridades e da sociedade em geral, bem como podem 
ser considerados “um mundo sem leis”.

Como se pode verificar, o ordenamento jurídico brasileiro vigente não é suficiente para garantir 
a punição dos cibercriminosos, sendo imprescindível uma tipificação clara e eficaz, com condutas 
ainda não tipificadas em lei.

Ressalte-se, por oportuno, que a criação de leis específicas é de fundamental importância à 
atividade pericial e à investigação, pois os provedores de Internet, por exemplo, não têm obrigação 
de guardar informações sobre o acesso à Internet de um indivíduo nem mesmo identificá-lo com 
precisão, prejudicando o trabalho investigativo e pericial. Nesse sentido, faz-se necessário a criação 
de dispositivos legais.

Para a admissão de novos tipos penais no ordenamento jurídico brasileiro, concernente à 
elaboração legislativa, é preciso estar em conformidade com algumas regras constitucionais, por 
exemplo, a competência prevista no artigo 22, incisos I e IV, da Carta Magna, que atribui à União 
legislar privativamente sobre direito penal e informática.

Vários projetos de lei tramitam no Congresso Nacional com o intuito de tipificar condutas 
antissociais praticadas no ciberespaço que não são consideradas crimes por não haver previsão em 
nosso ordenamento jurídico. Dentre eles, o projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 89/2003 de 
autoria do deputado federal Luiz Piauhylino, o projeto de lei nº 76/2000 de autoria do senador Renan 
Calheiros e o projeto de lei nº 137/2000 de autoria do senador Leomar Quintanilha.

O projeto de lei substitutivo apresentado pelo senador Eduardo Azeredo aglutinou os três 
projetos de lei anteriormente citados (PLC 89/2003, PLS 76/2000 e PLS 137/2000) que já tramitavam 
no Congresso Nacional e, consta hoje o projeto de lei mais avançado e mais próximo de transformar-se 
em lei, a Lei dos Crimes Cibernéticos.

Tal Projeto busca de forma coerente, abolir a necessidade de criação de figuras típicas relativas 
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a condutas praticadas no meio informático e que possam lesar bens jurídicos penalmente relevantes 
como o patrimônio e os dados eletrônicos. O projeto visa regular os crimes relativos à informática, 
aperfeiçoando a legislação penal brasileira.

Dentre outras condutas, esse projeto de lei tipifica o acesso indevido ou não autorizado a 
dispositivo de informação ou sistema informatizado, o dano praticado em face de dados eletrônicos, a 
inserção ou disseminação de vírus de computador, a divulgação ou utilização indevida de informações 
e dados pessoais e, o estelionato eletrônico (phishing).

Grande avanço se revela quando cuida essa iniciativa legislativa de encontrar-se em conformidade 
com a Convenção de Budapeste, a qual objetiva a adoção de uma legislação adequada e à melhoria da 
cooperação internacional, tendo em vista o caráter transacional dos crimes de informática.

O projeto de lei substitutivo prevê, também, que os provedores de Internet armazenem o registro 
dos logs de todos os usuários por três anos, para serem fornecidos à autoridade investigatória mediante 
requisição judicial. Deste modo, informações como hora de conexão e dados de endereçamento 
eletrônico da origem deverão ser conservadas pelos provedores de Internet a fim de fornecê-las às 
autoridades em uma possível investigação.

O projeto, contudo, recebe algumas críticas no sentido de que é de fundamental importância a 
regulamentação da Internet como um todo no sentido de definir um marco civil sobre Internet, bem 
como é razoável uma melhor definição legal dos termos de informática utilizados no projeto antes de 
aprovar a lei.

Entende-se, por fim, que o mencionado projeto de lei supre grande parte das lacunas do 
ordenamento jurídico brasileiro no que concerne aos crimes de informática (gênero) e em especial aos 
crimes cibernéticos (espécie), sendo hoje o mais completo dos projetos que tratam do tema. Além disso, 
o projeto de lei dos crimes de informática nos termos em que se encontra, permite ao Brasil a adesão 
à Convenção de Budapeste, que visa a adoção de uma legislação internacional e o aprimoramento da 
cooperação entre os Estados.

5. COnCLuSÃO

A informática, como todo paradigma tecnológico, gera males e benefícios para a sociedade. 
Com a Internet surgiu uma nova modalidade de crimes, que convencionamos chamar de crimes de 
informática, pois na execução desses delitos precisa-se de um computador ou sistema informático, 
sendo alvo ou meio para a prática do ato ilícito.

Para que essas novas condutas antijurídicas possam ser punidas, faz-se necessário tipificar os 
crimes de informática, uma vez que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal”. Algumas condutas criminosas mediante o uso de rede de computadores e sistema 
informatizado devem estar claramente definidas na lei, visto que no Direito Penal não é admitida 
analogia para prejudicar o réu.

Não obstante, pode se concluir que junto a essa nova forma de criminalidade surgiram, também, 
novas formas de praticar os tipos penais já conhecidos e previstos em nosso ordenamento jurídico. 

Verifica-se que a sociedade contemporânea assiste à migração de parte das transações comerciais 
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e bancárias para a Internet, bem como assiste as fraudes se transferirem para o mundo virtual, o 
ciberespaço. Os serviços de internet banking, mostram-se como alvos prediletos dos cibercriminosos.

Deste modo, torna-se evidente a urgência de um controle eficaz dirigido à repressão e prevenção 
dos crimes de informática. É imprescindível a evolução da dogmática penal para combater e prevenir 
estes crimes, visto que o ordenamento jurídico penal brasileiro mostra-se deficiente e escasso no sentido 
de oferecer uma resposta perfeita que contemple e sancione essas novas condutas lesivas praticadas 
na rede mundial de computadores. 
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