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APRESENTAÇÃO

Apresentamos mais uma edição da Diálogo Jurídico, que chega a 19ª edição se refundando em 
versão eletrônica, no intuito de trazer maior versatilidade e um maior alcance à comunidade acadêmica, 
profissionais das áreas jurídicas, discentes e demais interessados. A mudança é parte de um conjunto 
de estratégias para o seu aprimoramento como periódico do Curso de Direito da Faculdade Farias 
Brito, buscando promover a divulgação da pesquisa e incentivar o diálogo de questões de interesse 
para o Direito e suas áreas afins.

A reflexão teórica, que é, fundamentalmente, produção de sentidos da realidade, interpretação 
do mundo em que vivemos, cada autor dos artigos, desenvolveu recortes e enfoques diversos. Assim 
sendo, os artigos desse volume têm vertentes múltiplas, mas em comum, possuem preocupações atuais, 
com relevância para a política, família, direitos humanos, corrupção, entre outros. 

O artigo LES ENTRAVES A LA COORDINATION ENTRE LES DROITS DE L’HOMME 
ET L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE: UN APERÇU GENERAL de autoria 
de Débora Barreto Santana de Andrade, parte de sua pesquisa de doutoramento, aborda o estudo dos 
obstáculos jurídicos e políticos que constituem o ponto de partida para a compreensão da relação 
controversa entre direitos humanos e Organização Mundial do Comércio. A autora faz um recorte 
dos aspectos políticos, tais como a divisão dos compromissos internacionais, a utilização dos direitos 
humanos como argumento para flexibilizar a aplicação das normas multilaterais de comércio e a 
interferência do comércio nas políticas nacionais parecem afastar, de maneira amplificada, uma possível 
conciliação entre os valores humanos e comerciais. 

Willes Santiago Guerra Filho colabora nessa edição com o artigo O POLIEDRO DO 
PENSAMENTO E DAS OCUPAÇÕES HUMANAS FUNDAMENTAIS. No seu trabalho o autor 
trava uma batalha renhida ao inquirir sobre as possibilidades históricas da construção de um direito 
que, ao ser desejado, não oblitere o desejo que o desejou; um direito que não se consolide pela negação 
ou mutilação do desejo; uma visão jurídica visceralmente poética, compatível com a vocação humana 
do prazer. Quais encaminhamentos dar a esse dilema sem cair no idealismo da transcendência de fora 
(Hegel) e nem no idealismo da transcendência de dentro (Foucault)? A resposta esboçada pelo artigo 
parece estar na concepção do direito à subversão, uma tarefa improvável dos resignados à obediência 
e possível aos que ousam transgredir.

No trabalho PODER FAMILIAR NO DIREITO COMPARADO, Marcel Morais Mota discute 
o poder familiar no direito comparado, dando ênfase nas crianças, reconhecidas como titulares de 
direitos fundamentais. Compara os diferentes sistemas jurídicos: brasileiro, o direito alemão, o direito 
italiano, o direito francês, o direito português e o direito estadunidense numa perspectiva histórica, 
no longo processo, no qual uma criança não é mais objeto de direito, mas uma pessoa cujos direitos 
devem ser respeitados como superiores. O autor afirma que o poder familiar é não apenas um direito, 
mas também um dever que os pais têm, para que sejam capazes de proporcionar bem-estar aos seus 
filhos. Portanto, poder familiar significa uma responsabilidade de preencher as necessidades materiais 
e imateriais de uma criança.  



ESTADO, POLÍTICA E MOSTRAS DA REPRESENTAÇÃO QUE A CLASSE MÉDIA 
FORTALEZENSE FAZ DA CORRUPÇÃO NO BRASIL assinado por Alexandre Carneiro de 
Sousa e os discentes Mirela Veríssimo e Nicole Sampaio Jales, identifica e explora preliminarmente 
elementos que atuam no processo de corrupção política do Estado, percorrendo pontos amplamente 
reconhecidos da bibliografia científica e recortando momentos relevantes do desenvolvimento histórico 
da política no Brasil. Três questões orientaram o trajeto da análise: na primeira se inquiriu acerca do 
que os autores clássicos e contemporâneos escreveram sobre o tema corrupção; em segundo lugar 
indagou-se acerca de uma trajetória da corrupção no Brasil e, por último, interrogou-se sobre o que 
certos setores importantes da sociedade pensam acerca da corrupção.

O artigo ANÁLISE DO CASO GOMES LUND E OUTROS vs. BRASIL NO SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS (SIDH) de autoria de Renata Neris Viana e 
Roberio Lopes traz para estudo o caso “Gomes Lund” e outros vs. Brasil (ou caso Araguaia), que deu 
ensejo à última condenação do Estado brasileiro perante o Sistema Interamericano de direitos Humanos 
- SIDH. Os autores abordam as principais circunstâncias às quais o país esteve submetido naquela 
época, explicando através da contextualização histórica os motivos que levaram o Estado brasileiro 
a um verdadeiro colapso, no qual o país foi tomado por uma verdadeira desordem ao ser gerido por 
um regime militar desumano, que aviltou os direitos humanos e fundamentais de muitos cidadãos. 

O PROCESSO ELETRÔNICO COMO NOVA TECNOLOGIA NA PRÁTICA DO 
DIREITO é o trabalho produzido pelos autores Jose Helano Matos Nogueira e William Menezes 
Freitas. O artigo enfocou o processo eletrônico, também conhecido como processo digital, como uma 
nova tecnologia na prática do direito. O artigo subdividido em três partes, abordou primeiramente como 
se dá a prática do Direito, sua evolução ao longo dos séculos, o que são e como são classificadas as 
novas tecnologias. Em um segundo momento, os autores discorreram sobre as novas tecnologias para 
a prática do Direito e, por último, adentraram na questão do processo eletrônico propriamente dito. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo acerca da aplicação do processo eletrônico pelos 
operadores do Direito no Ceará.

Lino Edmar de Menezes participa dessa edição com o artigo LAVAGEM DE CAPITAIS, 
CRIMES CONEXOS E SEPARAÇÃO FACULTATIVA DOS PROCESSOS. O trabalho se refere 
aos crimes de lavagem de dinheiro, bem como as questões controvertidas sobre a possibilidade de 
desmembramento dos processos por conveniência judicial com base nos permissivos dos artigos 80 e 
76, II do Código de Processo Penal Brasileiro, além de expor a consequente alteração da competência 
criminal para os processos desmembrados, trazendo a lume o entendimento jurisprudencial assente a 
respeito do tema. 

O EMBATE ENTRE A PROPRIEDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
SOBRE A ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: UM OLHAR À USUCAPIÃO 
TABULAR é o trabalho de autoria de André Luis Alves Chacon, fruto de pesquisa de sua pesquisa de 
pós-graduação. O artigo versa sobre o direito de propriedade, inserido na ordem constitucional atual 
brasileira com cunho eminentemente social e sem qualquer implicação absoluta. À vista disso, o autor 
traz o debate configurado no duelo entre o direito de propriedade imobiliária, titularizado por qualquer 
indivíduo, e o direito desta mesma propriedade, em sua feição social, adquirido, por sua vez, por um 



ou, sucessivamente, por vários indivíduos. O autor encontra a solução para a colisão no atendimento 
aos valores mais caros positivados expressa, ou implicitamente, na Constituição Federal de 1988 e 
nos dispositivos neopositivado, por meio da Lei 10.931 de 2004, o instituto civil da usucapião tabular. 

André Studart Leitão e Nairo Sabóia Cavalcante participam com o artigo BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONSIDERAÇÕES À LUZ DO DIREITO 
BRASILEIRO. O trabalho teve o objetivo de demonstrar a concessão aos que necessitam de Benefícios 
de Prestação Continuada – BPC aos idosos, na forma da lei, e aos portadores de deficiência, tanto 
na seara administrativa, desde o agendamento até a fase de recursos, quanto na judicial, abordando 
a importância da advocacia previdenciária. Os autores demonstram a evolução de entendimento dos 
tribunais superiores no que diz respeito à deficiência, bem como a mudança acerca da idade, desde 
a publicação da lei do benefício de prestação continuada. A explanação da questão se dá a partir do 
conceito de benefício de prestação continuada, bem como no histórico dos benefícios e em sua base 
principiológica.

O artigo O DIREITO DO TRABALHO NA ATUALIDADE LÍQUIDA de Eduardo Pragmacio 
Filho, aborda a criação do direito do trabalho e o situa na atualidade líquida. Tenta compreender o 
contexto histórico, social e econômico de sua criação e critica sua ineficiência atual, criticando ainda 
sua tradicional dogmática e apontando para uma reconstrução do seu sentido e unidade científica.

Por fim, o trabalho de Patricia Benevides Menescal Pinto e Silvana Paula Martins de Melo 
trouxe o estudo acerca DA LEGISLAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL E A SUA INSERÇÃO 
NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM 1988. A abordagem é 
realizada com fundamento na doutrina e jurisprudência, além de tratar a respeito da seguridade social 
sob uma perspectiva da criação das primeiras legislações, em especial sob a ótica da sua colocação 
na Constituição Federal de 1988.

Esperamos que a revista possa trazer contributos à produção do conhecimento, bem como 
agregar elementos interdisciplinares de interesse para a ciência do Direito e as áreas afins. 

Boa Leitura,

Lidia Valesca Pimentel 

Coordenadora Editorial 
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LES ENTRAVES A LA COORDINATION ENTRE  LES DROITS DE L’HOMME ET 
L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE : UN APERÇU GENERAL

OS OBSTÁCULOS À COORDENAÇÃO ENTRE OS DIREITOS HUMANOS E A 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO : UM PANORAMA GERAL

DÉBORA BARRETO SANTANA DE ANDRADE1

RÉSUMÉ:

L’étude des entraves politiques et juridiques constituent le point de départ pour permettant de comprendre 
la relation controversée entre les droits de l’homme et l’Organisation mondiale du commerce. En ce 
sens, des aspects politiques tels que la division des engagements internationaux, l’utilisation des droits 
de l’homme comme argument mis en avant pour flexibiliser les normes commerciales multilatérales et 
l’interférence du commerce sur les politiques nationales semblent écarter, de manière amplifiée, une 
possible conciliation entre valeurs humaines et commerciales. D’un autre côté, des aspects juridiques, 
propres à la nature et à la composition de l’ordre juridique international, comme la fragmentation des 
systèmes et les conflits des normes semblent affaiblir encore plus cette relation. L’objectif de cet article 
sera ici de présenter et d’analyser, de manière générale, ces entraves à la relation commerce-droits de 
l’homme.

MOTS-CLÉS:

Entraves. Coordination. Droits de l’homme. Organisation mondiale du commerce. 

RESUMO:

O estudo dos obstáculos jurídicos e políticos constituem o ponto de partida para a compreensão da 
relação controversa entre direitos humanos e Organização Mundial do Comércio. Neste sentido, os 
aspectos políticos, tais como a divisão dos compromissos internacionais, a utilização dos direitos 
humanos como argumento para flexibilizar a aplicação das normas multilaterais de comércio e a 
interferência do comércio nas políticas nacionais parecem afastar, de maneira amplificada, uma possível 
conciliação entre os valores humanos e comerciais. Por outro lado, os aspectos jurídicos, específicos 
à natureza e à composição da ordem jurídica internacional, tais como a fragmentação de sistemas e os 
conflitos de normas, parecem enfraquecer ainda mais essa relação. O objetivo deste artigo será o de 
apresentar e analisar, em geral, os obstáculos à relação comércio- direitos humanos.

PALAVRAS-CHAVES:

Obstáculos. Coordenação. Direitos humanos. Organização Mundial do Comércio. 

1 Professora universitária e advogada. Mestre e Doutoranda em Direito Internacional pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas Internacionais e Comunitárias (CERIC) da Aix-Marseille Université, França. Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal do Ceara (UFC). 
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1. INTRODUCTION

Le débat autour de la relation commerce international et droits de l’homme n’est pas un fait 
nouveau. Dans l’histoire de la création du système commercial multilatéral, les préoccupations au sujet 
des droits de l’homme ont été constantes dans les négociations. Toutefois, la nature de cette relation 
semble ne pas avoir été définie, et plusieurs points de contradiction sont apparus touchant surtout le 
droit à la santé, le droit à l’alimentation et les droits des travailleurs.

Dès les négociations pour la création de l’Organisation internationale du commerce (OIC), dans 
le contexte de l’après deuxième guerre mondiale, les valeurs autres que commerciales faisaient partie 
du projet de la Charte de La Havane. Ainsi, des règles concernant l’emploi étaient comprises dans le 
projet qui devrait être accepté lors da la conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi 
organisée à La Havane, Cuba, en 1947. Cette charte relevait la nécessité de respecter les normes de 
travail équitables en faisant référence à l’Organisation international du travail et soulignait l’existence 
d’une procédure de règlement des différends à ce sujet. De plus, le maintien du plein emploi a été 
consacré dans ce texte en tant qu’objectif légitime de l’expansion du commerce international2.

Cependant, l’opposition du Congrès des États-Unis, qui jugeait le texte trop protectionniste, 
voire socialiste, opposition reprise sur ce point par d’autres États, a empêché l’entrée en vigueur de 
la Charte faute d’un nombre suffisant des ratifications. Il n’a donc subsisté que la partie du projet qui 
concernait un accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), adopté avant la conférence 
de La Havane. Conçu à l’origine comme provisoire, cet accord est resté en vigueur jusqu’à 1994 en 
tant qu’ensemble des règles régissant une grande partie du commerce mondial.

À la fin du cycle d’Uruguay, le 15 avril 1994, les Accords de Marrakech furent signés et 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) fut créée, conçu comme l’héritière du GATT pour 
d’autres secteurs que le commerce des marchandises.

Les négociations qui ont abouti à la création de l’OMC ont englobé aussi des discussions portant 
sur la possibilité d’insérer une « clause sociale » dans les accords. En particulier, les États-Unis et la 
Norvège ont pris la tête de ces discussions pour défendre le projet d’insertion des normes fondamentales 
du travail au sein du système, ce qui a été rejeté par les pays en développement3.

Certes, les textes des accords de l’OMC ne contiennent aucune règle explicite sur les droits de 
l’homme. Malgré la rédaction du Préambule de l’Accord instituant l’OMC comme instrument de réalisation 
des objectifs du système, à savoir «le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi», 
nous ne pouvons conclure qu’il reflète véritablement une intention explicite des Membres de prendre 
en compte ces valeurs, puisque, comme nous l’avons remarqué, dans le cadre des négociations pour la 
création de l’OMC, d’autres valeurs que les valeurs commerciales avaient été vigoureusement écartées.

À l’heure actuelle, les débats sur la relation entre les droits de l’homme et le système 
commercial multilatéral font l’objet de plusieurs rapports publiés par les organisations internationales, 
particulièrement, le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies et la Fédération 
Internationale des Ligues de Droits de l’Homme (FIDH),  qui mettent en avant l’argument de la primauté 
des droits de l’homme et insistent sur la prise en compte de ces valeurs par le système de l’OMC. 
2 CARREAU, D. ; JUILLARD, P.  Droit International Économique. 3e édition. Paris: Dalloz, 2007, p. 364.
3 AARONSON, S.; ZIMMERMAN, J. Trade Imbalance: The Struggle to Weigh Human Rights Concerns in Trade 

Policymaking. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 51.
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Dans le cadre de l’OMC, les Conférences ministérielles ont servi d’enceinte pour la discussion portant 
sur l’inclusion de ces normes, surtout les normes fondamentales du travail, dans les futurs travaux de 
l’Organisation. À cet égard, l’engagement des Membres à se conformer aux normes internationales 
du travail a été compris dans la déclaration de la Conférence de Singapour de 1996 et des propos 
favorables à la prise en compte de ces normes ont été présentés par les États-Unis et le Canada lors de 
la préparation de la Conférence de Seattle en 19994. 

Bien que ces débats sont restés faibles face à l’opposition surtout des pays en développement, la 
Conférence ministérielle de Doha initiée en 2001 représente un essor dans la matière. Cette conférence 
n’a pas encore achevé ces travaux en vertu des fortes divergences opposant les pays du Nord aux pays 
du Sud surtout en matière de l’agriculture, mais, malgré cela, plusieurs avances sur la relation des 
droits de l’homme et la libéralisation du commerce ont apparus. 

Cette conférence s’insère dans un contexte très compliqué marqué par la prolifération des maladies 
comme l’AIDS/HIV dans les pays très pauvres de l’Afrique et par la pénurie des produits alimentaires 
dans la plupart des pays du Sud. Ces événements ont été associés à la libéralisation du commerce et à 
la protection restreinte des brevets instaurée par les accords de l’Organisation mondiale du commerce.

Les organes de règlement des différends de l’OMC, à son tour, ne se sont jamais prononcés sur 
les questions relatives aux droits de l’homme et, qui plus est, n’ont même pas connu des contentieux 
concernant directement l’invocation de ces droits. Ainsi, il semble difficile de déterminer par cette 
voie la nature de la relation entre les droits de l’homme et le commerce.

De nombreux défenseurs du système de l’OMC avancent que cette dernière n’aurait dû se 
préoccuper que des seules valeurs commerciales. Or, l’OMC ne se réduit pas seulement au libre-échange 
même si cet aspect constitue sa compétence d’attribution. Force est donc de constater que le débat doctrinal 
autour de ce sujet demeure passionné. D’un côté, se trouvent les défenseurs d’une approche tournée vers 
la prise en compte des droits de l’homme par l’Organisation mondiale du commerce. De l’autre côté, un 
certain nombre d’auteurs font valoir la séparation des deux systèmes, même en cas de conflit entre eux.

Pour les droits de l’homme, quelques considérations doivent être énoncées pour aider à 
comprendre leur relation avec le droit de l’OMC. Dans le procès de l’internationalisation de ces droits, 
la Charte des Nations Unies, en se substituant à la Ligue des Nations, fait valoir l’obligation faite aux 
États de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, sans, toutefois, les définir. 
C’est à partir de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 que la teneur de ces droits a 
été précisée. En vertu de son caractère universel et de la grande adhésion des membres, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme est comprise comme ayant un caractère coutumier. 

Cette déclaration a été complétée ultérieurement par les deux Pactes de 1966, le Pacte 
international sur les droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels. Ces trois instruments internationaux forment la «Charte universelle des droits de 
l’homme».

Il faut savoir que le fondement des droits de l’homme est la dignité humaine, selon le Préambule 
et l’article premier de la Déclaration universelle, ce qui signifie qu’ils sont inaliénables et inhérents 
à la condition de personne humaine. Lors de la Conférence de Vienne sur les droits de l’homme, en 
1993, le caractère universel, indissociable et interdépendant des droits de l’homme a été confirmé. 

4 Ibid., p. 51-52.
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Pourtant, nous savons que les droits de l’homme sont une construction occidentale et qu’ils 
sont nés dans un contexte historique propre aux pays occidentaux qui placent l’homme au centre de 
l’univers5. C’est pourquoi, son caractère d’universalité va être examiné au regard des particularismes 
nationaux et régionaux et de la diversité historique, culturelle et religieuse.

Certes, si nous rejoignons la thèse du relativisme des droits de l’homme, notre sujet se trouve 
pour ainsi dire bloqué, car nous ne pourrons pas parler d’une relation de ces droits avec le système de 
l’OMC. En effet, imposer aux 161 Membres de l’OMC6 des droits qui ne sont pas reconnus comme 
universels et qui varient selon le lieu et l’époque, semble incohérente. Et de plus, nous ne pourrons 
même pas arguer la primauté des droits de l’homme sur les autres normes internationales.

Malgré ces considérations, nous pensons que les droits de l’homme sont universels et intimement 
liés, ce qui n’empêche pas qu’ils puissent évoluer dans les temps. Ainsi, en ce qui concerne l’ordre 
économique international, nous ne pouvons pas nier que les droits économiques, sociaux et culturels 
en particulier ont une interaction avec le commerce international. Ils sont affectés par celui-ci, soit de 
manière positive, soit de manière négative.

Il est évident que ce sujet comporte des défis, car dès les travaux préparatoires qui ont précédé 
la création d’un système régulateur du commerce mondial, les questions concernant les droits de 
l’homme ont été soulevées et jusqu’à l’heure actuelle ces valeurs représentent un motif de contestations 
musclées au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce, voire ailleurs. En conséquence, le présent 
article vérifiera l’existence de possibles entraves à une relation de coordination entre le système de 
l’OMC et les droits de l’homme. 

2. LES ENTRAVES: UNE CONCILIATION SERAI-T-ELLE POSSIBLE?

Un certain nombre d’éléments, qu’ils soient politiques ou juridiques, contribuent à empêcher 
ou à affaiblir la coordination entre les droits de l’homme et le droit de l’Organisation mondiale du 
commerce. A telle enseigne qu’ils constituent des vraies entraves à l’harmonisation entre les deux 
systèmes, car ils renforcent un déséquilibre entre eux.

La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, en se fondant sur la primauté des 
droits de l’homme, attribue l’affaiblissement de la relation commerce-droits de l’homme à des facteurs 
essentiellement politiques qui englobent la volonté étatique. D’après eux, il s’agit même d’échecs 
politiques7. 

Néanmoins, il faut savoir qu’il existe plusieurs autres éléments qui nuisent à cette relation, 
telles les entraves juridiques. Il devient nécessaire de les distinguer pour comprendre l’enjeu où 
s’insèrent les rapports entre les droits de l’homme et le système commercial multilatéral.

5 APCHAIN, H. La reconnaissance supranationale des Droits de l’homme : une universalité relative. In : FERRAND, 
J. ; PETIT, H. (Eds.). Enjeux et Perspectives des Droits de l’Homme – L’Odyssée des Droits de l’Homme III. 
Tome 1 des Actes du Colloque international de Grenoble. Octobre 2001. Paris : L’Harmattan, 2003. p. 200-212, spéc.  
p. 202; YACOUB, J. À L’épreuve des civilisations et des cultures, repenser les Droits de l’homme. Une approche 
critique, In : FERRAND, J. ; PETIT, H. (Eds.). Enjeux et Perspectives des Droits de l’Homme – L’Odyssée des Droits 
de l’Homme III. Tome 1 des Actes du Colloque international de Grenoble. Octobre 2001. Paris: L’Harmattan, 2003. 
p. 183-200, spéc. p. 183.

6 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Liste des Membres et Observateurs. Disponible sur: 
<https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm>. Consulté le: 06 nov.2015.

7 FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DE DROITS DE L’HOMME (FIDH). Rapport 
«Comprendre le commerce mondial & les droits de l’homme». nº 423. Genève: Juillet 2005. 23 p. spéc. p. 4.
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Section I: Les entraves politiques 
Les États sont, simultanément, chargés de remplir leurs obligations commerciales 

internationales et de promouvoir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine sur 
leur territoire, voire à l’étranger. 

En tant que sujets de droit international, les États ont créée un système commercial mondial 
et ont consenti à l’élaboration de plusieurs accords concernant le commerce multilatéral ainsi que 
d’autres secteurs qui les concernent. 

En même temps que les Etats font parties d’une Organisation mondiale et doivent remplir les 
obligations qui en résultent, ils doivent orienter leurs directives publiques vers l’amélioration de vie 
da la population et le développement économique interne. Dans ce cadre, les entraves politiques se 
référant à la conformité de la politique étatique à un engagement en faveur de la protection des droits 
de l’homme et de la croissance économique s’imposent.

À cet égard, notre étude sera axée sur ce qui, selon nous, constituent les trois principales entraves 
politiques à la coordination entre le commerce et les droits de l’homme: la compartimentation des 
engagements internationaux par les États, l’ingérence des accords de l’OMC dans la direction de la 
politique publique des ses Membres et la crainte d’une utilisation des droits de l’homme à des fins de 
protectionnisme commercial.

§1: La compartimentation des engagements internationaux
Les États ont tendance à séparer les deux systèmes. Ainsi, en tant que Membre de l’OMC, ils 

poursuivent leurs engagements commerciaux et, en tant que partie aux traités des droits de l’homme, 
ils s’engagent à les promouvoir. Autrement dit, les États remplissent souvent leurs obligations issues 
de ces systèmes de manière absolument déconnectée.

Cependant, sachant que le système commercial multilatéral a un impact sur les droits de 
l’homme et vice-versa, arrive un moment où la frontière entre les deux systèmes se trouve dépassée 
de sorte que le respect d’un accord commercial pourra saper la protection d’un droit de l’homme ou 
bien, en revanche, les actions de promotion des droits de l’homme pourront ébranler un engagement 
commercial international, à l’exemple de l’Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle touchant 
au commerce (ADPIC) et les lois nationales relatives aux brevets. 

L’exemple de la loi brésilienne nº 9.279/968 sur la propriété intellectuelle qui visait à concilier 
la mise en oeuvre des obligations minima de l’ADPIC et des obligations fondamentales du Pacte de 
DESC concernant l’accès aux et l’abordabilité des médicaments essentiels au traitement du SIDA est 
emblématique de cette relation paradoxale, étant donné que l’adoption d’une législation nationale 
spécifique relativement à l’un et à l’autre constitue l’un des moyens indispensables qui s’avère le mieux 
en mesure d’amener l’Etat à respecter son obligation de se conformer à ses engagements internationaux.

Toutefois, les États habituellement donnent la préférence aux accords commerciaux au 
détriment des engagements pris dans le cadre des droits de l’homme. Ce qui peut s’expliquer au-delà 
du fait que l’ordre économique représente plutôt l’intérêt des Etats et des entreprises multinationales 
que celui des individus, en raison de l’efficacité du système de règlement des différends de 
l’Organisation mondiale du commerce par rapport à celui des droits de l’homme. En fractionnant 
les engagements juridiques internationaux, les gouvernements ont souvent négligé les droits de 
l’homme, vu la possible existence d’une incompatibilité entre les deux systèmes. 
8 BRÉSIL. Loi nº 9.279 de 14 mai 1996, Régissant les droits et obligations relatifs à la propriété intellectuelle.  

Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Disponible sur: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. 
Consulté le: 30 juil. 2015.



DIÁLOGO JURÍDICO

16 DÉBORA BARRETO SANTANA DE ANDRADE

§2: L’ingérence dans la politique nationale

Comme nous l’avons signalé plus haut, les accords de l’OMC ne font aucune référence explicite 
aux droits de l’homme. Ce qui est mise en avant par le système commercial multilatéral c’est la 
soumission des Membres aux clauses de la nation la plus favorisée et du traitement national, les deux 
volets du principe de la non-discrimination.

Suivant le raisonnement de AARANSON & ZIMMERMAN, l’Organisation mondiale du 
commerce, bien qu’elle n’interdise pas à ses Membres de protéger les droits de l’homme à l’intérieur 
de leurs territoires, limite leur moyen d’action au niveau de la relation commerce-droits de l’homme9. 
À cet égard, les auteurs ajoutent que les règles de l’OMC requièrent que les gouvernements nationaux 
n’altèrent pas de manière inutile ou indue leurs engagements commerciaux lorsqu’ils cherchent à 
promouvoir les droits de l’homme sur leur territoire ou même ailleurs1010. 

Il ressort de ce qui précède que, bien qu’indirectement, le système de l’Organisation mondiale 
du commerce affecte les politiques publiques menées par les Etats sur leur propre territoire. Cette 
affectation se traduit par des règles et procédures qui doivent être mises en place pour assurer le 
maintien des obligations commerciales. Ainsi, souvent, cette soumission au système commercial 
multilatéral implique un changement de directives publiques du gouvernement, ce qui peut entraîner 
soit une amplification des droits de l’homme, soit leur anéantissement. 

Ainsi, l’OMC peut orienter le comportement des Membres dans leur propre territoire et 
restreindre les politiques nationales favorables aux droits de l’homme pour permettre la mise en place 
de règles portant sur le commerce. Cette entrave venant de l’interférence du droit de l’OMC sur la 
politique publique des Membres a certes un lien étroit avec la compartimentation des engagements 
internationaux. L’un pouvant motiver l’autre.

§3: Le prétexte des pratiques commerciales discriminatoires 

Ce verrou de caractère aussi politique est au centre d’une forte opposition entre les pays du 
Nord et les pays du Sud dans les négociations qui se déroulent au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce. Les pays du Nord ont mis l’accent sur l’inclusion des droits de l’homme dans les discussions 
propres au système commercial multilatéral, en particulier la «clause sociale», ce qui a été fermement 
contrecarré par les pays du Sud. 

Pourtant, cette opposition au niveau des intérêts s’explique par le fait que l’argument de la 
protection des droits de l’homme est utilisé à des fins de protectionnisme par les pays du Nord. Dès 
lors, les pays du Sud redoutent que l’inclusion des droits de l’homme dans le cadre du droit de l’OMC 
serve de prétexte à l’application des politiques commerciales discriminatoires et à l’imposition des 
barrières commerciales à leurs produits11. Il faut inclure à ce sujet la discussion sur l’introduction des 
normes de travail dans le domaine de la compétence de l’OMC. Les pays en développement font valoir 
que cette question vise à miner leur avantage comparatif lié aux bas salaires12. 

9 AARONSON, S.; ZIMMERMAN, J., op. cit., p. 18.
10 Ibid., p. 18: «Taken in sum, these rules [the WTO rules] require that member gouvernments do not unnecessary or 

unduly distort trade  when they seek to promote human rights.».
11 FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DE DROITS DE L’HOMME (FIDH). Rapport «Comprendre 

le commerce mondial & les droits de l’homme». nº 423. Genève: Juillet 2005. 23 p. spéc. p. 4.
12 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Commerce et normes du travail : une question difficile pour 

bien des gouvernements Membres de l’OMC. Disponible sur: <http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/
min01_f/brief_f/brief16_f.htm>. Consulté le: 10 mai 2009.
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D’un autre côté, la question du droit à la santé, cette fois-ci avancée par les pays du Sud s’insère 
dans cette discussion pour demander aux pays du Nord l’introduction de flexibilités dans le droit des brevets 
pour les produits pharmaceutiques. Ce fui d’ailleurs la clé de voûte de la dérogation de Doha en 2001. 

La question est assez complexe et fondée sur des aspects politiques, vu que les groupes des 
pays peuvent mettre en avance la protection des droits de l’homme pour justifier des discriminations 
commerciales répondant à leurs propres intérêts. 

Section II: Les entraves juridiques
Contrairement aux entraves politiques qui, au niveau des États, reflètent les intérêts et les 

directives, les entraves juridiques sont afférentes aux normes et systèmes juridiques internationaux.  
En effet, ils mettent en évidence les incohérences, théoriques d’un côté et pratiques de l’autre, d’un 
ordre juridique élaboré à l’échelle internationale. Sur ce point, nous essayerons d’indiquer et de scruter 
les quatre principaux obstacles juridiques révélés par une analyse doctrinale et jurisprudentielle. 

En premier lieu, nous nous pencherons sur le conflit des normes de Droit international public de 
façon à déterminer la nature de la règle de l’accord de l’OMC par rapport au Droit international public 
et sa relation avec d’autres normes internationales. Il devient important d’exposer la problématique 
de la résolution d’un possible conflit entre eux. 

En deuxième lieu, une fois maîtrisée la question des conflits de normes du Droit international 
public, nous réfléchirons au phénomène de la fragmentation du Droit international, vu comme un autre 
verrou juridique bloquant la coordination de la relation commerce-droits de l’homme. Dans ce contexte, 
il deviendra nécessaire de regarder plus spécifiquement le système «juridique» de l’Organisation 
mondiale du commerce afin d’en extraire les autres deux entraves: la juridiction limitée des organes 
de règlement des différends et l’efficacité de ce système par rapport à celui des droits de l’homme.

En somme, ces quatre entraves juridiques révèlent les déséquilibres existant au plan de la relation 
commerce-droits de l’homme et favorisent un écartement de ces deux systèmes.

§1: Le conflit des normes de Droit international public

Le conflit des normes de Droit international public constitue le premier verrou empêchant la 
coordination entre le système commercial multilatéral et les droits de l’homme. 

A. Les difficultés liées à l’hiérarchie entre les normes

Tout d’abord, il faut savoir qu’a priori, il n’existe pas de hiérarchie en ce qui concerne les 
sources de Droit international public13. Les sources sont destinées à l’interprétation et à l’application 
des règles de Droit international public et se trouvent bien établies au sein de l’article 38 du Statut de la 
Cour Internationale de Justice, bien que non exhaustivement. Il s’agit des conventions internationales, 
de la coutume internationale, des principes généraux de droit, des résolutions des organisations 
intergouvernementales et des actes unilatéraux des Etats14.

Il faut, par contre, bien distinguer les sources des normes juridiques du Droit international 
public. En effet, pour celles-ci, une hiérarchie peut être établie au sujet des normes impératives ou  

13 DAILLIER, P.; PELLET, A. Droit International Public. 7e edition. Paris: L.G.D.J, 2002. p. 114. PAUWELYN, 
J. The Role of Public International Law in the WTO : How Far Can We Go? The American Journal of 
International Law. vol. 95, , nº 3, p. 535-578, spéc. p. 536, 2001.

14 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. Statut de la Cour Internationale de Justice. Disponible sur: 
<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0 >. Consulté le : 10 mai 2009.
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«normes jus cogens» et des règles créées par différents organes d’une même organisation internationale15. 
Hormis ces deux cas de «supériorité hiérarchique», en principe, comme pour les sources du Droit 
international, il n’y aura pas de hiérarchie en ce qui concerne les normes du Droit international public.

Quant aux normes jus cogens, elles présupposent un caractère impératif qui leur confère une 
supériorité sur tous les autres types des normes, qu’elles soient conventionnelles ou coutumières, de 
sorte que nous ne pouvons pas parler à proprement dit d’un conflit direct des normes à leur sujet16. 

Il faut rappeler que plusieurs auteurs avancent l’argument selon lequel les normes concernant 
les droits de l’homme constituent des normes jus cogens, et, par conséquent, priment sur toute autre 
norme conventionnelle ou coutumière. De ce fait, les obligations issues des accords de l’OMC devraient 
être toujours interprétées conformément aux droits de l’homme, indépendamment de ce qui est prévu 
dans ces textes. À l’opposé, d’autres avancent l’idée que les normes jus cogens sont plus restreintes et 
ne comprennent pas l’ensemble des droits de l’homme de sorte que les normes des droits de l’homme 
occupent le même niveau hiérarchique que les normes propres au système commercial multilatéral.

En dépit de quoi, l’existence des conflits entre les normes de Droit international public apparaître 
possible, hormis, certes, le cas des normes impératives qui par sa nature sont hiérarchiquement 
supérieures. Les conflits entre les normes du Droit international public seraient donc résolus par les 
règles de conflit prévues dans l’article 30 de la Convention de Vienne sur les droits des traités17.

B. Les normes de l’OMC en tant que normes de Droit international public 

Dans ce contexte de conflit des normes, il semble pertinente de retenir l’attention sur la 
qualification des normes de l’OMC et de leurs règles par rapport au Droit international public. Ce qui 
s’avère essentiel pour comprendre la raison par laquelle le conflit des normes internationales pourra 
constituer une entrave juridique à la coordination des systèmes de la protection des droits de l’homme 
et de l’OMC.

La doctrine est parvenue à un consensus, hormis un petit nombre de cas d’opposition, quant 
à l’appartenance des règles de l’OMC au cadre du Droit international public. Sur cette question, 
PAUWELYN affirme que le droit de l’OMC constitue même une branche du Droit international public18. 

À cet égard, nous pouvons citer le raisonnement de l’Organe d’appel dans l’affaire  
États-Unis – Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules, où il a assuré que le droit 
de l’OMC ne constitue pas un régime isolé du Droit international public:

Tous les participants et les participants tiers se sont fondés sur la “règle générale d’interprétation” 

énoncée ci-dessus [article 31, 1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités], mais pas 

toujours au sujet de la même question. Cette règle générale d’interprétation est devenue une 

règle du droit international coutumier ou général. En tant que telle, elle fait partie des “règles 

coutumières d’interprétation du droit international public” que l’Organe d’appel a pour instruction, 

en vertu de l’article 3 2) du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, d’appliquer  

lorsqu’il s’emploie à clarifier les dispositions de l’Accord général et des autres “accords visés” de 

l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’”Accord sur l’OMC”). 

15 PAUWELYN, J., op. cit.,. p. 537.

17 NATIONS UNIES. Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Disponible sur: < http://untreaty.un.org/
ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf >. Consulté le: 10 mai 2009.

18 PAUWELYN, J., op. cit., p. 538.
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Cette instruction est dans une certaine mesure la reconnaissance du fait qu’il ne faut pas lire l’Accord 
général en l’isolant cliniquement du droit international public19.

Il ressort du contenu de ce rapport que l’Organe d’appel soutient l’application de l’article 31 de la 
Convention de Vienne en tant que règle coutumière d’interprétation du Droit international public, ce qui 
signifie, qu’en vertu de l’article 3.2 du Mémorandum d’Accord, elle est applicable dans le cadre du règlement 
des différends de l’OMC et lorsqu’il s’agit d’interpréter les accords visés par les parties au différend.

Ainsi, nous pouvons noter qu’il existe une corrélation entre le droit de l’OMC et les autres 
normes du Droit international public. Encore une fois, PAUWELYN fait valoir que, si le droit de l’OMC 
néglige les autres règles de droit international, il ne risquera pas seulement de mettre à mal son propre 
système commercial, mais aussi l’unité du Droit international public20.

Étant donné que les règles de droit de l’OMC constituent des normes de Droit international 
public, il est probable qu’il existera des conflits entre elles et les autres normes du Droit international 
public. Cette question s’avère d’envergure, particulièrement en ce qui concerne les conflits avec les 
règles relatives à la protection des droits de l’homme.

En fait, les accords de l’OMC ne disposent pas suffisamment sur leur relation avec d’autres 
instruments du droit international et ne détermine pas explicitement quelle norme, en cas de conflit, 
devra prévaloir. Ainsi, il n’a jamais été établi au sein de ces accords une clause générale de résolution 
des conflits entre leurs normes et les autres normes de Droit international public21. 

En tout cas, il faut savoir que les traités, en dehors des accords de l’OMC, ont un effet limité aux 
États qui les ont ratifiés, hormis le cas de la Charte de l’Organisation des Nations Unies qui présente 
un caractère universel impliquant même des États-tiers. Ceci étant, seuls les États-parties au traité 
seront tenus par celui-ci, alors que les droits et obligations de tous les autres Membres de l’OMC ne 
seront pas affectés22. 

Enfin, les conflits des normes du Droit international public constituent un obstacle à 
l’harmonisation entre le système de protection des droits de l’homme et celui de l’OMC dans la mesure 
où, hormis le cas des normes impératives, les règles commerciales, ayant le même statut normatif que 
les autres normes du Droit international public, peuvent être incompatibles avec les normes relatives 
les droits de l’homme. 

§2: Le phénomène de la fragmentation du Droit international

La question de la fragmentation du Droit international est très actuelle et résulte de la 
multiplication et de la spécialisation des juridictions internationales. Vu l’absence d’une hiérarchie entre 
elles, ces juridictions peuvent être amenées à émettre des interprétations divergentes sur les mêmes 
normes internationales, ce qui aboutit à la fragmentation du Droit international23.

La fragmentation du Droit International peut être plus perceptible au niveau des normes  
jus cogens, dont la teneur peut varier selon la juridiction internationale, et entraîne une acceptation de 
la norme en tant que norme impérative devant une juridiction et, parallèlement, un rejet de la même 

19 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Rapport de l’Organe d’appel du 29 avril 1996 dans l’affaire 
États-Unis – Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules adopté le 20 mai 1996. OMC doc. 
WT/DS2/AB/R.

20 PAUWELYN, J., op.cit., p. 578.
21 Ibid., p. 544.
22 Ibid., p 544 et 547.
23 COMBACAU, J. ; SUR, S. Droit International Public. 8e édition. Paris: Montchrestien, 2008. p. 52.
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norme devant une autre juridiction internationale. Certes, cette divergence contribue au préjudice porté 
à la notion de la norme jus cogens et, par conséquent, l’unité du Droit international public.

CHARNEY prévoit les graves conséquences de la prolifération des tribunaux internationaux 
pour le Droit international public: 

Il est clair que la multiplicité des instances indépendantes augmente le sentiment que ces tribunaux 

appliqueront le droit international différemment. Les décisions de divers tribunaux qui sont 

parvenus à des conclusions différentes sur le même sujet de droit peuvent saper l’apparence, 

sinon le fait, d’une unité du système juridique international. Ces variations peuvent être si grandes 

qu’elles pourraient nuire à la cohérence du système lui-même. Des variations importantes dans 

le droit international général issues des tribunaux spécialisés pourraient nuire à la perception de 

l’uniformité et l’universalité du droit international24. 

Dans la relation commerce-droits de l’homme, le phénomène de la fragmentation du Droit 
international implique un affaiblissement de la possible coordination entre les deux systèmes. En effet, 
étant donné que, d’un côté, il existe plusieurs tribunaux compétents pour la protection des droits de 
l’homme, et que, d’un autre, existent parallèlement les organes de règlement des différends de l’OMC, 
lorsqu’un différend concernant le même sujet est posé devant ces juridictions, des décisions divergentes 
peuvent être prononcées.

Dans le cadre de la spécialisation du Droit international et vu la conséquence de la multiplication 
des instances juridiques, les organes de règlement des différends de l’OMC n’ont que la compétence 
de connaître des litiges relatifs aux accords commerciaux «visés» par les parties, tandis que les 
juridictions de protection des droits de l’homme ne disposent que de la compétence de connaître des 
litiges impliquant ces droits. Ainsi, nous pouvons noter que ce phénomène a un fort lien avec l’autre 
obstacle juridique à la coordination entre les deux systèmes qu’est la juridiction limitée des organes 
de règlement des différends de l’OMC.

En somme, en ce qui concerne la relation commerce-droits de l’homme, une même question 
pourrait être soulevée devant deux juridictions distinctes qui, à cause d’un manque de hiérarchie entre 
elles, auront tendance à émettre des décisions contradictoires. De cette manière, qu’ils aient ou non la 
compétence pour traiter des droits de l’homme, les organes de règlement des différends de l’OMC, lors 
de l’interprétation d’une norme qui touche les deux systèmes, pourront dégager une décision différente 
de celle de la juridiction spécialisée dans le domaine des droits de l’homme. Ainsi, en vertu de leur 
spécialisation et de l’absence d’hiérarchie, rien n’empêche les États de les saisir, parfois, simultanément. 

A. La juridiction limitée des organes de règlement des différends de l’OMC 

Selon l’article 7 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures, les organes de règlement 
des différends de l’OMC sont chargés d’examiner la question portée par les parties «à la lumière des 

24 CHARNEY, J. Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals? Recueil des Cours de 
l’Académie de Droit International de l’Haye, tome 271, pp. 101-382, spéc. p. 134, 1998: «Clearly, the multiplicity 
of independent forums increases the likehood that those forums will find and apply international law differently. 
Decisions reaching different conclusions on the same international law subject by a variety of tribunals may 
undermine the appearance, if not the fact, of a unitary international legal system. These variations may be so 
great that they could damage the coherence of that system itself. Significant variations in general international 
law by specialized tribunals could undermine the perceived uniformity and universality of international law».
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dispositions pertinentes des accords visés». En d’autres termes, ces organes se limitent à analyser la 
mesure prise par un État selon les accords visés de l’OMC.

En effet, le système de règlement des différends de l’OMC est un élément essentiel à la sécurité 
et à la prévisibilité du système commercial multilatéral. Les Membres reconnaissent qu’il a pour objet 
de préserver les droits et les obligations résultant des accords visés, et de clarifier les dispositions 
existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d’interprétation du Droit international 
public. Pour certains auteurs25, un approche tournée vers l’interprétation des ces mesures ou dispositions 
à la lumière d’autres instruments que les accords visés peut amener à une modification de leur texte, 
mais il est clair que les recommandations et décisions de l’ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer 
les droits et obligations énoncés dans les accords visés.

Ceci étant, nous pouvons dire que les organes de règlement des différends de l’OMC ont une 
«juridiction limitée» par les accords de Marrakech et doivent se retenir à cela. Dans le cas contraire, 
des modifications peuvent survenir dans les obligations issues des accords, ce qui, évidemment, n’est 
pas de la compétence d’un organe de l’Organisation, mais résulte d’une acceptation émanant des deux 
tiers des Membres de l’Organisation26.

Dans ce cadre de juridiction limitée, un autre problème peut se présenter: celui des États-parties 
au différend qui ne sont pas signataires des traités relatifs aux droits de l’homme. De sorte qu’il est 
des Membres qui ne sont pas signataires des ces traités, alors que les autres Membres le sont, et cette 
situation devient un obstacle pour l’invocation, devant l’ORD, des normes concernant les droits de 
l’homme. Dans la mesure où il ne s’agit pas de normes jus cogens, il semble difficile pour l’ORD 
d’examiner ou d’accepter l’application d’un autre aspect dépassant sa compétence limitée quand une 
des deux parties au différend ne reconnaît pas l’existence de cet élément.

À ce sujet, il devient nécessaire de faire porter l’attention sur le raisonnement du Groupe spécial 
dans l’affaire Corée-Mesures affectant les marchés publics, lequel a confirmé la participation des règles 
de Droit international général, à savoir de règles coutumières, dans le droit de l’OMC:

Nous notons que l’article 3:2 du Mémorandum d’accord exige que nous cherchions, dans le 
contexte d’un différend particulier, à clarifier les dispositions existantes des Accords de l’OMC 
conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public. Cependant, 
le lien entre les Accords de l’OMC et le droit international coutumier est plus large que cela. Le 
droit international coutumier s’applique d’une façon générale aux relations économiques entre les 
Membres de l’OMC. Il s’applique dans la mesure où les Accords de l’OMC ne contiennent pas 
de clauses qui les excluent de son champ d’application. En d’autres termes, dans la mesure où il 
n’y a pas de conflit ni d’incompatibilité, ni d’expression dans un accord visé de l’OMC donnant 
à entendre qu’il en va autrement, nous estimons que les règles coutumières du droit international 

s’appliquent au traité de l’OMC et au processus d’élaboration des traités à l’OMC27. 

Par conséquent, au regard de cette décision, nous pouvons conclure que les règles coutumières 
internationales sont applicables aux relations économiques entre les Membres de l’OMC dans la 

25 MARCEAU, G. WTO Dispute Settlement and Human Rights. The European Journal of International Law, v. 13, 
nº 4, pp. 753-814, spéc. p. 777, 2002.

26 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce. 
Disponible sur: <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/04-wto.pdf >. Consulté le: 10 mai 2009.

27 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Rapport du Groupe spécial dans l’affaire Corée – 
Mesures affectant les marchés publics adopté le 19 juin 2000. OMC doc. WT/DS163/R, par. 7.96.
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mesure où les règles des Accords ne stipulent pas le contraire. De plus, le Groupe spécial, en rejetant 
l’argument contraire selon lequel la référence fait dans l’article 3.2 du Mémorandum d’Accord aux 
règles coutumières d’interprétation du Droit international public signifiait que tous les autres normes 
du Droit international public étaient exclues28, a conduit à la conclusion que, à défaut de toute exclusion 
explicite ou d’incompatibilité, tous les normes du Droit international public pourraient être applicables 
dans le cadre du droit de l’OMC.

Cependant, le Groupe spécial, en admettant l’interaction du droit de l’OMC avec les règles 
coutumières, a mis en avant le fait que, s’il y a un conflit, une incompatibilité ou une nette exclusion 
d’une norme internationale publique au sein des Accords de l’OMC, son application sera écartée de 
sorte que la primauté demeure avec le droit de l’OMC.

MARCEAU a fait valoir, à son tour, que les deux systèmes fonctionnent parallèlement et que 
les organes de règlement des différends de l’OMC, en vertu de leur juridiction limitée, ne sont pas 
compétents pour traiter et appliquer des questions relatives aux droits de l’homme. Par conséquent, il 
n’existerait pas de coordination entre l’OMC et les droits de l’homme.

B. L’efficacité du système de règlement de différends de l’OMC 

Certes, le mode de solution des controverses de l’Organisation mondiale du commerce est plus 
contraignant et, par conséquent, plus efficient que ceux du système global et des systèmes régionaux 
pour la protection des droits de l’homme. Mais en fait, dans le cadre du système global de protection 
des droits de l’homme, il n’existe pas un dispositif uniforme capable de soumettre efficacement les 
États aux sanctions en cas de violation de ces droits29.

Force est de constater que l’Organisation conçue pour devenir l’enceinte de ce système, 
l’Organisation mondiale du commerce, connaît une grande adhésion parmi les différents pays, puisque, à 
l’heure actuelle, elle regroupe 161 Membres. En outre, le système de règlement des différends de l’OMC, 
par le biais du principe du «single undertaking», est constitué par la plupart des puissances mondiales, 
ce qui ne se retrouve pas au sein du système de contentieux international, lequel est représenté par la 
Cour internationale de justice en vertu de la déclaration d’acceptation de sa juridiction obligatoire par 
72 Etats30 seulement, en l’absence des Etats-Unis et de la France par exemple, tandis que 193 sont des 
Etats-parties à la Charte de l’ONU et au statut même de la Cour. 

En conséquence, la crainte d’être saisi et, par la suite, sanctionné par le système de règlement 
des différends de l’OMC, induit les Etats à donner la préférence à leurs engagements commerciaux 
plutôt qu’à leurs obligations en matière des droits de l’homme. Ils sont alors amenés à compartimenter 
leurs engagements internationaux et à mettre les deux systèmes à des niveaux d’importance différents. 

Selon un avis de la FIDH, le droit de l’OMC jouit donc d’une «primauté de facto» sur les droits 
de l’homme, ce qui ne peut pas être admis dans le cadre du Droit international31, puisque, comme 
nous l’avons déjà remarqué, hormis le cas de normes jus cogens et normes dérivés des organes d’une 
même organisation internationale, il n’y a pas d’hiérarchie en ce qui concerne les normes du Droit 
international public.
28 PAUWELYN, J., op.cit., p. 543.
29 AARONSON, S.; ZIMMERMAN, J., op. cit., p. 3.
30 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. Compétence: Déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire.  

Disponible sur: <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3>. Consulté le: 06 nov. 2015.
31 FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DE DROITS DE L’HOMME (FIDH). Rapport 

«Comprendre le commerce mondial & les droits de l’homme». nº 423. Genève:  Juillet 2005. 23 p. spéc. p. 4.
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Il arrive ainsi parfois les obligations commerciales seront mieux respectées que les obligations 
relatives aux droits de l’homme, l’État craignant, dans ce cas, d’être effectivement sanctionné. Dans 
cette hypothèse, l’obligation issue d’un accord commercial peut impliquer, bien qu’indirectement, une 
violation aux droits de l’homme. Dès lors, il devient difficile de parler d’une coordination quand l’un 
des deux systèmes semble être, quelquefois, miné par l’autre.

3. CONCLUSION

Les entraves politiques et juridiques constituent le point de départ d’une analyse portant sur 
relation controversée entre les droits de l’homme et l’Organisation mondiale du commerce.

Malgré l’existence d’une «hiérarchie» normative dans le Droit international qui apparaît à 
travers la norme jus cogens, des conflits avec les règles commerciales du système de l’Organisation 
mondiale du commerce peuvent avoir lieu, écartant une possible coordination entre eux.

Au vu de cette réalité, nous avons traité des entraves politiques, qui relèvent du domaine 
de la volonté étatique, et des entraves juridiques, qui relèvent de la propre composition du système 
international, lesquelles font conjointement obstacle à la coordination entre les deux systèmes. Au 
niveau des entraves politiques, le prétexte du protectionnisme déguisé semble être le plus vigoureux. 
Ce qui explique que la prise en compte des droits de l’homme au sein de l’OMC, notamment la 
«clause sociale», soit fortement contrecarrée par les pays en développement, d’où l’impossibilité d’un 
rapprochement entre les deux domaines.

Cependant, la doctrine est plus divergente sous le rapport des entraves juridiques, et, plus 
particulièrement, de la juridiction limitée des organes de règlement des différends, justifiée par la 
rédaction de l’article 7 du Mémorandum d’accord. En effet, elle représente un sérieux obstacle à la 
prise en compte des droits de l’homme par le système de l’OMC. Bien que l’ORD n’ait pas compétence 
pour les évaluer dans un différend, cela ne signifie pas que ces normes relatives aux droits de l’homme 
ne peuvent pas être prises en compte, car le droit de l’OMC ne constitue pas un régime «isolé» des 
autres normes du Droit international public.

En tout état de cause, malgré la difficulté à les surmonter, si l’on s’appuie sur la primauté 
des droits de l’homme sur des valeurs commerciales, ces entraves semblent n’être ni définitives ni 
impossibles à maîtriser dans la mesure où est effectivement recherché une conciliation entre les deux 
systèmes.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a concessão aos que necessitam de Benefícios de 
Prestação Continuada – BPC aos idosos, na forma da lei, e aos portadores de deficiência, tanto na 
seara administrativa, desde o agendamento até a fase de recursos, quanto na judicial, abordando a 
importância da advocacia previdenciária. Para tanto, será demonstrado à evolução nos entendimentos 
dos tribunais superiores no que diz respeito à deficiência, bem como a mudança acerca da idade, desde 
a publicação da lei do benefício de prestação continuada. Será explanado, ainda, a respeito do conceito 
de benefício de prestação continuada, bem como histórico dos benefícios e a sua base principiológica.

PALAVRAS-CHAVE: 

Seguridade Social, Assistência Social, Benefício de Prestação Continuada.

ABSTRACT

This paper aims to demonstrate the concession to those in need, from Continued benefits - BPC for 
the elderly , according to the law , and the disabled , in the administrative harvest from the schedule 
until the phase of resources , and in judicial , addressing the importance of social security law. To do 
so, it will be shown to the evolution in the understanding of the higher courts with regard to disability, 
as well as switching on the age, since the publication of the law the benefit of continued provision. It 
will be explained also about the concept of benefit of continued provision and history of benefits and 
their principled basis.

KEYWORDS:

Social Security, Social Assistance, Continuous Benefits.

1. HISTÓRICO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL

A primeira regulamentação a respeito de benefício assistencial ocorreu em 1974, quando fora 
instituído o “amparo social” ou “renda mensal vitalícia”, pela Lei nº 6179, correspondendo à metade 
de um salário mínimo. O benefício era devido aos idosos que possuíam mais de 70 (setenta) anos ou 
aos inválidos incapacitados para o trabalho e que não possuísse renda superior a 60% (sessenta por 
cento) do salário mínimo.

32 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2003), Mestrado (2006) e Doutorado (2011) em 
Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É Procurador Federal desde 2003, 
lotado no núcleo previdenciário da Procuradoria Federal em Fortaleza, com atuação junto ao Juizado Especial 
Federal do Ceará. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Previdenciário. É professor no Centro 
Universitário Christus, na Faculdade Farias Brito e no Complexo de Ensino Renato Saraiva (CERS).

33 Advogado e graduado em Direito pela Faculdade Farias Brito.
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Posteriormente, com o advento da Constituição Federal de 1988, o benefício de prestação 
continuada passou a ser previsto em seu texto, estando previsto no inciso V, do artigo 203, na qual 
garante um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que não possua meios para 
manter-se ou ser mantido por sua família.

Artigo 203, CF/88: “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: V – a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

Porém, mesmo com a previsão dessa nova garantia o benefício da “renda mensal vitalícia”, 
previsto no artigo 139, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 não foi abolido, continuando a integrar o 
quadro de benefícios da previdência social até que fosse regulamentado o que dispunha a Constituição 
Federal, em seu artigo 203, inciso V. Contudo, em 7 de dezembro de 1993, o artigo 40, da Lei nº 8.742, 
revogou o “amparo social”, sendo agora devido apenas o benefício de prestação continuada, sendo 
este previsto nos artigos 20 e 21 desta lei.

1.1 SEGURIDADE SOCIAL

A Seguridade Social se divide em três âmbitos: Previdência Social, Saúde e Assistência Social 
– artigo 194, da CF/88, e tem como objetivo principal a proteção dos indivíduos, de forma coletiva, 
diante das incertezas da vida, ou seja, proteger o indivíduo de algum evento não esperado que o 
impossibilite de manter a sua subsistência. 

Artigo 194, CF/88: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social”.

Segundo o autor Sérgio Pinto Martins (Direito da seguridade social, 29ª edição, 2010, página 
20), seguridade social é:

“O conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer um sistema de 
proteção social aos indivíduos contra as contingências que os impeçam de prover as suas necessidades 
pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
visando assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

A previdência social é o que podemos chamar de âmbito contributivo, ou seja, que exige uma 
prestação do cidadão para que tenha direitos aos benefícios prestados Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS. Sendo assim, deve haver pagamento de contribuições mensais para que haja a contraprestação 
ao segurado. Esse fenômeno é conhecido como Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

O segundo âmbito da seguridade social é a saúde, elencado no artigo 196, da Constituição 
Federal de 1988 e seguintes. No que tange esse direito, vemos que não é preciso que haja contribuição 
para que tenha direito a contraprestação estatal, pois a saúde é um direito de todos e dever do Estado, 
conforme o artigo 196, da Constituição Federal de 1988. Por se tratar de um direito de todos, conforme 
preceitua a Carta Magna, o Estado deve disponibilizar sistemas públicos de saúde, independente da 
condição financeira do indivíduo, ficando a seu critério utiliza-lo ou não.
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A assistência social visa amparar os hipossuficientes, uma vez que, para participar dos programas 
desenvolvidos que tenham caráter assistencial, o indivíduo não precisa estar contribuindo, o que ocorre 
de maneira distinta da previdência social. Esse âmbito existem princípios próprios, quais sejam: respeito 
à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como 
à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, 
universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências 
de rentabilidade econômica, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais e divulgação ampla dos 
benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder 
público e dos critérios para sua concessão.

Wladimir Novaes Martinez (1992:83), por sua vez, conceitua assistência social como: “um 
conjunto de atividades particulares e estatais direcionadas para o atendimento dos hipossuficientes, 
consistindo os bens oferecidos em pequenos benefícios em dinheiro, assistência à saúde, fornecimento 
de alimentos e outras pequenas prestações”.

O benefício de prestação continuada, objeto do trabalho, encontra-se no âmbito da assistência 
social, regulamentados pela Lei nº 8.742/93 e pelo Decreto nº 6214/2007.

1.2 PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

O princípio da solidariedade está previsto na Constituição Federal/88, em seu artigo 3º, inciso I: 
“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária”.

Segundo Sergio Pinto Martins (2010, 29ª edição, página 53): “a origem da solidariedade é 
encontrada na assistência social, em que as pessoas faziam uma assistência mútua para alguma finalidade 
e também com base no mutualismo, de se fazer um empréstimo ao necessitado. Característica humana, 
que se verifica no decorrer dos séculos, em que havia uma ajuda genérica ao próximo, ao necessitado”. 

Dessa forma, todos contribuem para que o objetivo da assistência social seja alcançado, conforme 
André Ramos Tavares, em sua obra, Curso de Direito Constitucional, 8ª edição, página 863: “Constituem 
objetivos da assistência social proteger a família, maternidade, infância, adolescência e velhice”.

Sendo assim, podemos abordar esse assunto partindo do pressuposto da isonomia. Essa se 
subdivide em duas, isonomia material e isonomia formal. A igualdade formal diz respeito ao que está 
expresso no artigo 5º da Constituição Federal/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza”.

Já a isonomia material é a que difere o cidadão de acordo com as suas necessidades, ou seja, a lei 
deve favorecer os menos desfavorecidos para que possam possuir as mesmas condições que algum mais 
favorecido possua. Temos como, por exemplo, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “O 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Nesse sentido, Aristóteles afirmava a seguinte premissa: “Tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medida em eles se desigualam”.
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2. O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Este capítulo versa sobre o benefício assistencial de prestação continuada em si, previsto na Lei 
nº 8.742, de 1993 e regulamentado pelo Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007, demonstrando 
os requisitos necessários, tanto para o benefício prestado ao idoso quanto à pessoa com deficiência.

2.1 BENEFICIÁRIOS

O benefício assistencial de prestação continuada é prestado, conforme o artigo 203, inciso V, 
da Constituição Federal, de 1988. Sendo devido ao idoso, com fulcro no artigo 34, da Lei nº 10.741/03 
(estatuto do idoso):

Artigo 34, 10.741/03: “Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário 
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS”.

Conforme se observa no texto do artigo citado, a idade para fazer jus ao benefício não é a idade 
na qual considera a pessoa idosa. De acordo com o artigo primeiro do estatuto do idoso, idoso é a 
pessoa com 60 (sessenta) anos completos. 

O que ocorre inúmeras vezes é o indeferimento do pedido do benefício porque é constatado 
que existem pessoas que deveriam prover o sustento do idoso, mas assim não fazem. Porém, deve-se 
salientar que, o objetivo do benefício assistencial prestado ao idoso tem como objetivo ampará-lo 
perante a sociedade, e simplesmente negar o objetivo não é a melhor opção a se fazer. A decisão deveria 
ser relativizada ou até mesmo procurar buscar solução diversa, como a concessão do benefício e a 
posterior cobrança de quem deveria prover o sustento do idoso com mais de 65 anos.

O benefício assistencial de prestação continuada também é prestado, como já fora mencionado, à 
pessoa com deficiência, conforme artigo 20, parágrafo segundo, da Lei nº 8.742/93 e Decreto nº 6.214/07:

Artigo 20, parágrafo segundo, 8.742/93: “Para efeito de concessão desse benefício, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Vejamos que, além de cumprir os requisitos do artigo 20, da Lei nº 8.742/93, para ter direito 
ao benefício assistencial o indivíduo deve preencher o requisito do artigo 1º da referia lei e do artigo 
7º, do Decreto nº 6.214/2007. Ou seja, conforme menciona o texto legal, só terá direito ao benefício 
àquele que for cidadão.

De acordo com José Afonso da Silva em livro, Curso de direito constitucional positivo, página 
346: “Cidadão, no direito brasileiro, é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser 
votado e suas consequências”.

Consequentemente, temos dois impasses, o primeiro diz respeito aos presos com sentença 
condenatória transitada em julgada. Nesse caso, ele não terá, em hipótese alguma, direito a receber o 
benefício assistencial, pois conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, de 1988, ele terá 
seus direitos políticos suspensos até que a pena imposta seja cumprida e, como só é cidadão quem está 
em gozo dos seus direitos políticos, logo o preso não é cidadão.
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Vale ressaltar que, o fato de não votar não faz com que se perca o direito a pleitear o benefício 
assistencial, uma vez que a ausência de voto gera irregularidade e não a suspensão dos direitos políticos, 
observando ainda, os casos de voto facultativo. Partindo dessa ótica, podemos afirmar que, o direito 
ao benefício assistencial não está vinculado ao voto, mas sim com a suspensão dos direitos políticos, 
que se dá com sentença judicial.

O Decreto nº 6.214/2007 condiciona o benefício assistencial apenas para os brasileiros, sejam 
eles natos ou naturalizados. Para pleitear o direito ao benefício, basta que seja comprovada residência 
no país, é o que preceitua o artigo 7º do decreto.

O segundo impasse diz respeito às controvérsias se estrangeiro residente no país faria jus 
ao benefício, uma vez que o dispositivo é claro quando se refere que é devido apenas a brasileiros 
residentes no país.

Artigo 7º, Decreto nº 6.214/2007: “É devido o Benefício de Prestação Continuada ao brasileiro, 
naturalizado ou nato, que comprove domicílio e residência no Brasil e atenda a todos os demais critérios 
estabelecidos neste Regulamento”.

Nesse sentido, possui um Recurso Extraordinário, conforme ementa:

ASSISTÊNCIA SOCIAL. GARANTIA DE SALÁRIO MÍNIMO A MENOS AFORTUNADO. 
ESTRANGEIRO RESIDENTE NO PAÍS. DIREITO RECONHECIDO NA ORIGEM – Possui 
repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de conceder a estrangeiros residentes no país 
o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Carta da república (RE 587970 RG /SP, 
Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 2.10.2009).

Segundo Horvath Júnior (2006, página 104): “os sujeitos protegidos são as pessoas portadoras 
de deficiência e idosos, nacionais e estrangeiros naturalizados e domiciliados no Brasil, desde que não 
amparados pelo sistema previdenciário do país de origem”.

2.2 REQUISITOS 

Alguns dos requisitos são iguais para a concessão dos benefícios. Porém, pela própria natureza 
do benefício, possuem singelas diferenças ao depender de qual benefício assistencial de prestação 
continuada, irá fazer pleito, se ao idoso ou à pessoa com deficiência.

2.2.2 REQUISITOS COMUNS

2.2.2.1 HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

Pois, por mais de uma vez, foi objeto de recurso extraordinário, por se tratar de interesse 
nacional, uma vez que há envolvimento de grandes quantias de verbas públicas e repercussão geral, 
pois envolve um interesse de todos.

Interpretar a hipossuficiência de forma literal, conforme o parágrafo terceiro, artigo 20 da Lei 
nº 8.742/93, faz com que muitas pessoas que necessitam desse benefício para garantirem uma vida 
minimamente digna não tenham direito, pois o artigo fala que, para ter direito ao benefício assistencial, 
a renda per capita da família deve ser inferior à 1/4 de um salário mínimo. Como podemos observar 
o valor percebido individualmente deve ser inferior, ou seja, se for igual a fração imposta o indivíduo 
não terá direito ao benefício.
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Artigo 20, § 3º, Lei nº 8.742/93: “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo”.

Ocorre que, ao legislarem acerca desse requisito, não se valeram de proporcionalidade e nem 
de mecanismos que pudessem auferir a necessidade de maneira mais subjetiva.

Como foi dito, é necessário realizar um cálculo, a partir da renda mensal bruta dividido pela 
quantidade de habitantes na residência, para chegarmos ao valor imposto pelo dispositivo legal. As 
pessoas que entram para o cálculo da renda per capita estão inseridas no parágrafo primeiro, do artigo 
20, da Lei nº 8.742/93: “Pelo requerente, cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, 
a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde 
que vivam sob o mesmo teto”.

Logo, se formos realizar o cálculo, chegaremos à conclusão de que cada integrante do grupo 
familiar só poderá receber uma quantia abaixo de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), uma vez que o 
salário mínimo atual é no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). O que é totalmente inviável 
para a manutenção das necessidades básicas de um cidadão.

O Supremo Tribunal Federal - STF já se manifestou acerca do assunto por mais de uma vez, 
como foi dito anteriormente, por se tratar de tema de repercussão geral, declarando o artigo 20, parágrafo 
terceiro constitucional, posicionamento firmado na ADIn 1.232-1/DF, julgada em 1998.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça - STJ adotou posicionamento diverso do primeiro 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, partindo do pressuposto de que o critério objetivo de 
aferição de renda não seria o mais indicado para avaliar a hipossuficiência econômica da renda familiar, 
havendo outros meios para comprovar tal situação e formar o convencimento do magistrado. Nesse 
sentido, em 2009, o Superior Tribunal de Justiça - STJ proferiu decisão, em sede de Recurso especial, 
a respeito de tal situação:

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO 
DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A 
RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO.

No âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 131 do CPC) e 
não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar 
per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado.

- Não se pode admitir a vinculação do magistrado a determinado elemento probatório, sob pena 
de cercear o seu direito de julgar. (REsp nº 1.112.557/MG, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, DJe 20.11.2009).

Posteriormente, o ministro e relator do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, julgou 
improcedente a reclamação constitucional (Rcl4.374), ajuizada pelo INSS, que alegou violação à 
decisão proferida na ADIn 1.232/DF, com fundamento que reconheceu a superação do entendimento 
anterior firmado pelo plenário, conforme os recursos extraordinários 580.963 e 567.985 , julgados em 
18 de abril de 2013, seguindo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
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“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 4.374, relativa ao critério econômico 
para o benefício assistencial (renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo), reconheceu a 
inconstitucionalidade parcial por omissão, sem pronúncia de nulidade e sem fixar prazo para o legislador 
eleger novo parâmetro” (KRAVCHYCHYN, Jefferson Luis; KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos; 
LAZZARI, João Batista; DE CASTRO, Carlos Alberto Pereira, Prática Processual Previdenciária, 5ª 
edição, 2014, página 438) (grifos meus).

Outro ponto na qual gera discussões a respeito da hipossuficiência é o recebimento de um 
benefício assistencial de prestação continuada por outro ente familiar, por sair da zona da renda per 
capita permitida. A princípio irá comprometer o recebimento ao que o outro requerente teria direito. 
Porém, feriria o princípio da isonomia. 

“O Supremo Tribunal Federal também reputou inconstitucional o parágrafo único do artigo 34 do 
estatuto do idoso, ao abrir exceção para o recebimento de dois benefícios assistenciais de idoso”. (RE 
580.963/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, julgado em 18.04.2013) (KRAVCHYCHYN, Jefferson Luis; 
KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos; LAZZARI, João Batista; DE CASTRO, Carlos Alberto Pereira, 
Prática Processual Previdenciária, 5ª edição, 2014, página 438) (grifos meus).

Porém, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais, o Supremo 
Tribunal Federal - STF não declarou a nulidade dos artigos citados. Sendo assim, o Instituto Nacional 
de Seguro Social – INSS continua entendendo válido o requisito da renda per capita para a concessão 
dos benefícios assistenciais, uma vez que os dispositivos ainda se encontram vigentes no nosso 
ordenamento, não precisando se vincular a eles.

Não obstante, existem entendimentos consolidados no que diz respeito à aplicação por analogia 
de recebimento de um benefício com valor equivalente ao do benefício assistencial, como é o caso da 
súmula 46, das turmas recursais dos juizados especiais da seção judiciária do estado do Espirito Santo:

Súmula 46, turma recursal do Espírito Santo: “A renda mensal de aposentadoria em valor 
equivalente a um salário mínimo concedido a pessoa com mais de 65 anos de idade não deve ser 
computada para efeito de apuração de renda familiar per capita a que se refere o art. 20, parágrafo 3º, 
da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Aplica-se, por analogia, o artigo 34, parágrafo único, 
da Lei nº 10.741/2003”;

Já a Turma Nacional de Uniformização - TNU posiciona-se de uma forma mais racional, não 
medindo apenas de forma aritmética a miserabilidade, mas sim de uma forma plausível, entendendo 
que o artigo 20, parágrafo terceiro, da Lei nº 8.742/93 ainda encontra-se vigente, porém deve ser 
utilizado como critério objetivo de miserabilidade, ou seja, se for constatado a quantia menor do que 
1/4 de salário mínimo para a residência, não há mais o que se discutir. Porém, caso não seja atingido 
tal quantia, existem outros meios para buscar a real condição socioeconômica dessas pessoas (TNU 
- PEDILEF: 05017129420094058303, Relator: JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, Data de 
Julgamento: 12/11/2014, Data de Publicação: 23/01/2015).

“A renda familiar per capita até 1/4 do salário mínimo gera presunção absoluta de miserabilidade, 
mas não é critério absoluto. Trata-se de um limite mínimo, motivo pela qual a renda superior a este 
patamar não afasta o direito ao benefício se a miserabilidade restar comprovada por outros meios” 
(PEDILEF nº 2007.70.50.014189-4/PR, DJ 13.5.2010).
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Seguindo o que se disposto no artigo 34, do estatuto do idoso, a Turma Nacional de 
Uniformização – TNU, concedeu benefício assistencial ao idoso que pleiteava benefício assistencial 
de prestação continuada idade tendo outro idoso no grupo familiar que já recebia benefício de valor 
mínimo, mesmo tendo natureza previdenciária (PEDILEF nº 2008.70.51.002814/PR, DJ 25.5.2010).

Se por ventura esses possíveis beneficiários não possuírem mais famílias e sendo acolhidos por 
abrigos, o benefício percebido não irá ser prejudicado, tendo em vista que a condição de vulnerabilidade 
irá continuar. Nesse sentido, temos o artigo 20, parágrafo 5º, da Lei 8.742/93:

Artigo 20, parágrafo 5º, Lei 8.742/93: “A condição de acolhimento em instituições de longa 
permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada.”.

Ante o exposto, podemos concluir que, embora ainda seja válido o requisito objetivo para a 
aferição da miserabilidade (1/4 do salário mínimo), o entendimento, pacificado, é de que esse não é o 
único meio para se chegar à conclusão de hipossuficiente econômico, podendo inclusive ser elaborado 
um laudo socioeconômico, realizado por assistente social, para fomentar a dilação probatória.

2.2.2.2 REQUISITO NEGATIVO

O requisito negativo diz respeito que o benefício assistencial de prestação continuada não pode 
ser cumulado com outro da seguridade social ou outro regime, conforme artigo 20, parágrafo quarto, 
da Lei 8.742/93:

Artigo 20, parágrafo quarto, 8.742/93: “O benefício de que trata este artigo não pode ser 
acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 
salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza obrigatória”.

André Studart Leitão e Augusto Grieco Sant’Anna Meirinho citam, em sua obra, Manual de 
Direito Previdenciário (2013, página 752), exemplos de pensões especiais de natureza indenizatória:

“São exemplos de pensões especiais de natureza indenizatória a decorrente da “Síndrome da 
Talidomina”, prevista pela Lei 7.070/82 e a devida aos dependentes das vítimas fatais de hepatite tóxica, 
por contaminação em processo de hemodiálise no instituto de doenças renais, com sede na cidade de 
Caruaru, no Estado de Pernambuco, prevista pela Lei 9.422/96”.

Existe, porém, uma exceção na acumulação de renda com o benefício assistencial de prestação 
continuada deficiência, que é o caso do contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência, limitado 
ao prazo máximo de 2 (dois) anos, conforme a Lei nº Decreto nº 7617/2011.

Ao beneficiário de um benefício assistencial de prestação continuada é vedada a cumulação do 
recebimento deste com o benefício previdenciário pensão por morte, porém, de acordo com o pedido 
de uniformização de interpretação de lei federal, número 0510941-91.2012.4.05.8200, julgado em 15 
(quinze) de abril de 2015, o indivíduo pode optar pelo benefício mais vantajoso.

Existem, também, programas do governo às famílias mais humildes que não se confundem com 
benefícios prestados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, não havendo vedação para a 
acumulação com o benefício de prestação continuada, como é o caso do “Bolsa Família”.



DIÁLOGO JURÍDICO

33BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONSIDERAÇÕES À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO.

2.2.3 REQUISITOS PRÓPRIOS
2.2.3.1 IDADE

Esse requisito é necessário ser cumprido apenas para o benefício assistencial de prestação 
continuada idade, ou seja, para o idoso que completar a idade necessária prevista na Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS e no estatuto do idoso, atualmente 65 (sessenta e cinco) anos, independente 
de sexo.

Artigo 34, Lei 10.741/03 (estatuto do idoso): “Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) 
anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 
Social – Loas”.

Conforme podemos observar, para fazer jus ao benefício, é necessário ter 65 (sessenta e cinco) 
anos, ou seja, não é necessário apenas ser idoso, tem que ser idoso com idade superior a que fora citada 
anteriormente no artigo 34 do estatuto.

Ocorre que, nem sempre a idade para fazer jus ao benefício assistencial de prestação continuada 
foi à mesma, 65 (sessenta e cinco) anos, o conceito de idoso para fazer pleito ao benefício foi modificado 
com o passar do tempo. 

Em 1º de janeiro de 1996, período em que foi implantado o benefício, a 31 de dezembro de 
1997, a idade necessária para fazer jus ao benefício era de 70 (setenta) anos, conforme o texto original 
do artigo 38, da Lei 8.742, de 1993. Logo após, em janeiro de 1998, a idade necessária foi reduzida 
para 67 (sessenta e sete) anos, modificada pela Medida Provisória 1.599-39, de 1997, na qual foi 
convertida à Lei 9.720, de 1º de dezembro, de 1998. Logo em seguida, em 1º de janeiro, de 2004, a 
idade foi reduzida novamente para 65 (sessenta e cinco) anos, com o advento do estatuto do idoso, 
Lei 10.741, de 1º de outubro, de 2003, conforme acima supracitado.

2.2.3.2 DEFICIÊNCIA

Diferentemente do requisito “Idade”, previsto no tópico anterior, não há idade mínima para 
ser beneficiário, sendo a deficiência um requisito necessário apenas para o benefício assistencial de 
prestação continuada à pessoa com deficiência.

Em 1999, o conceito de deficiência era estabelecido pelo decreto 3.298/99, revogado pelo 
decreto 5.296/04. Segundo o mesmo, para ser considerado deficiente, o decreto previa que ocorreria 
da seguinte maneira: “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano”.

Para fazer jus ao benefício assistencial de prestação continuada, o indivíduo deve ser portador 
de uma deficiência, porém, não mais como preceitua o decreto 3.298, de 20 de dezembro, de 1999.

Para que o indivíduo cumpra esse requisito, ele deve ter impedimentos de longo prazo. O artigo 
20, parágrafo segundo, da lei 8.742/93, conceitua quais as deficiências fazem jus ao benefício:

Artigo 20, parágrafo segundo, Lei 8742/93: Para efeito de concessão deste benefício, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
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intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. (Grifos meus)

O legislador reconheceu como impedimento de longo prazo àquele que seja no mínimo de 
2 (dois) anos, conforme parágrafo 10º do artigo citado acima, ou seja, a deficiência não precisa ser 
permanente. Nesse sentido, foi editada a súmula de nº 48da Turma Nacional de Uniformização de 
jurisprudências dos juizados especiais federais – TNU:

Súmula 48 – TNU: “A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do 
benefício assistencial de prestação continuada”.

Tal conceito foi superado com o advento da convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, no ano de 2008, trazendo ao ordenamento jurídico um conceito com status constitucional, 
não se restringindo apenas para a deficiência em si, mas sim observando agora o contexto social e as 
barreiras enfrentadas, ou seja, os impactos que a deficiência traz para o indivíduo perante a sociedade. 
A súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais 
- TNU preceitua o entendimento acima explicitado:

Súmula 29, TNU: “para os efeitos do artigo 20, parágrafo segundo, da Lei 8.742, de 1993, 
incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da 
pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento”.

A lei 12.435, de 2011, alterou a lei 8.742/93 (lei que dispõe sobre a assistência social), já 
adotando o novo conceito de deficiência, como também o conceito de “impedimento de longo prazo”, 
estando no descrito no artigo 20, parágrafo segundo, inciso II.

O Brasil ratificou a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, 
decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. O Estado tem o dever de manter dar a mínima condição de vida 
social a seus cidadãos que possuam qualquer tipo de deficiência, dando-lhes o mínimo necessário para 
poderem viver com dignidade, colocando-os em pé de igualdade com a sociedade através de programas 
e benefícios, dando oportunidades para que essas pessoas possam desenvolver-se profissionalmente, 
intelectualmente de forma que gerará um bem tanto pessoal quanto para a sociedade. Nesse sentido 
encontraremos o artigo 28, item 3 e o artigo 30, item 2.

A deficiência deve ser analisada casuisticamente, pois, inúmeras vezes, o indivíduo não está 
totalmente impedido parar manter sua subsistência, porém não tem como fazê-la, como é o caso de 
alguns portadores do vírus HIV.

Temos duas situações em relação a esse tema:

 O primeiro é quando os sinais são exteriores. Nesse caso, o portador do vírus HIV faz jus 
ao benefício, de forma objetiva, conforme Pedido de Uniformização de Lei Federal: PEDILEF  
nº 2006.34.00.700191-7/DF, DJ 11.3.2010.

O segundo é quando os sinais não são visíveis, porém existe uma discriminação, por exemplo, 
a portadora do vírus HIV é uma doméstica em uma cidade com poucos habitantes. É indiscutível que 
dificilmente irá encontrar uma casa para trabalhar, pois o risco de contaminar outra pessoa, durante o 
período de trabalho, é imenso. Valendo ressaltar que, mesmo sem estar visualmente notável, ela já vai 
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estar inferiormente posicionada em relação à sociedade, necessitando do amparo estatal para suprir 
suas necessidades, pois o preconceito é demasiado, haja vista que as pessoas evitam o contato com 
receio que possa ser transmitido o vírus proveniente do contato. Nesse sentido, temos um Pedido de 
Uniformização de Lei Federal: PEDILEF n. 5003198-07.2012.4.04.7108, julgamento: (11/9/2014 
DOU 17/9/2014.).

No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização-TNU editou a súmula de número 78:

Súmula 78, TNU: “comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe 
ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a 
incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença”.

Nos casos em que o requerente possui menos de 16 (dezesseis) anos é necessário ver qual o grau 
de impacto que a deficiência gera no dia a dia e nos seus desempenhos nas atividades realizadas. Tal 
deficiência deve reduzir a capacidade dessas crianças e adolescentes a ponto de restringir a participação 
na vida social. Tal entendimento está descrito no artigo 4º, parágrafo primeiro, do Decreto 7.617, de 
novembro de 2011:

Artigo 4º, parágrafo primeiro, Decreto 7.617/2011: “Para fins de reconhecimento do direito ao 
Benefício de Prestação Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, 
deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade 
e restrição da participação social, compatível com a idade”.

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MENOR DE 
DEZESSEIS ANOS. DEFICIÊNCIA VISUAL. SÚMULA 29 DA TNU. AMPLITUDE DO CONCEITO 
DE CAPACIDADE PARA A VIDA INDEPENDENTE. APLICAÇÃO DAS CONDICIONANTES 
CONSTANTES DO VOTO PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2007.83.03.50.1412-5. QUESTÃO 
DE ORDEM Nº 20 DA TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. (PEDILEF nº 200932007033423, Juiz federal Paulo Ricardo Arena Filho, DOU 30.8.2011)

Como foi mencionado acima, o objetivo do benefício assistencial é ajudar aos portadores de 
necessidades especiais a superarem as barreiras que a vida apresenta pelo simples fato de possuírem 
maiores dificuldades para enfrentarem o dia a dia. 

Sendo assim, o Estado, juntamente com a sociedade, deve incentivar o reenquadramento dessas 
pessoas ao mercado de trabalho, para que possam desenvolver seus potenciais e estarem sempre em 
desenvolvimento, uma vez que um dos princípios da convenção das pessoas com deficiência é a 
igualdade nas oportunidades.

Portanto, o beneficiário pode trabalhar, porém, durante o período trabalhado o benefício ficará 
suspenso, até que seja encerrado o contrato ou prazo de pagamento do seguro desemprego, desde que 
seja requerido novamente, valendo ressaltar que não é necessária nova perícia para voltar a receber 
tal benefício, conforme preceitua o artigo 21-A da Lei 8.742/93, observado o prazo para revisão do 
benefício, a cada 2 anos, conforme o artigo 20, da mesma lei.

Artigo 21-A, Lei 8.742/93: “O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão 
concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual”.



DIÁLOGO JURÍDICO

36 ANDRÉ STUDART LEITÃO, NAIRO SABÓIA CAVALCANTE

Artigo 20, Lei 8.742/93: “O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) 
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem”.

3. PLEITO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – PRÁTICA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL

Após abordar o estudo dos princípios que regem o benefício assistencial de prestação continuada, 
bem como o estudo de seus requisitos, características e peculiaridade, iremos abordar o trâmite que os 
beneficiários seguem até a concessão do benefício, tanto na via administrativa, quanto na via judicial.

3.1 PRÁTICA ADMINISTRATIVA

O artigo 658, da Instrução Normativa - IN 77, de 2015, traz o conceito de processo administrativo: 
Artigo 658, da IN 77/2015: “Considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto 

de atos administrativos praticados através dos Canais de Atendimento da Previdência Social, iniciado 
em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela Administração ou por terceiro 
legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo”.

O processo administrativo é composto por 4 fases, conforme o parágrafo único, do artigo 658, 
da Instrução Normativa 77/2015, são eles: a fase inicial, a instrutória, a decisória e a recursal.

Em resumo, a fase inicial se dá pelo agendamento perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS para realizar o requerimento do benefício. A fase instrutória diz respeito à produção de 
provas para comprovar os requisitos necessários para concessão do benefício, dentre as provas está a 
declaração de composição e renda familiar, bem como a realização de perícias médicas para constatar 
a incapacidade do requerente.

Após a decisão acerca do pedido, caso o requerente tenha o seu pedido indeferido, pode ingressar 
na fase recursal administrativa para tentar reverter a decisão anteriormente prolatada.

3.2 PRÁTICA JUDICIAL

Após o término da postulação administrativa, valendo lembrar que não é necessário esgotar 
todas as suas instâncias, o indivíduo pode recorrer judicialmente da decisão proferida, tendo seu caso 
analisado pelo poder judiciário.

Viana (2008, página 326) expõe que: “a propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação 
que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia 
ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto”. 

É suma importância o estudo de alguns pontos específicos dentro desse tópico, como por 
exemplo: para que se possa pleitear o direito na seara judicial é necessário que antes haja uma decisão 
administrativa denegando o pedido (recurso extraordinário 631240, Ministro relator Luís Roberto 
Barroso).

3.3 COMPETÊNCIA

Competência, nesse caso, diz respeito à legalidade do magistrado em julgar determinada 
demanda, haja vista que nada pode fugir da apreciação jurisdicional, porém, nenhum magistrado 
é competente para julgar qualquer tipo de causa, devendo ater-se as suas limitações. Sendo assim, 
Marinoni e Arenhart conceituam competência da seguinte maneira:
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 “A competência, portanto, nada mais é do que uma parcela de jurisdição que deve ser 
efetivamente exercida por um órgão ou grupo de órgãos do Poder Judiciário”.

3.4 JUIZADO ESPECIAL FEDERAL

Após o conceito de competência acima descrito, veremos agora quais as ações de competência 
dos juizados especiais federais.

Por se tratar de causas contra uma autarquia federal (INSS), as causas, em regra, devem ser 
processadas na justiça federal. Portanto, encontramos no artigo 109, da Constituição Federal de 1988, 
a competência dos juízes federais – JEF.

Artigo 109: “Aos juízes federais compete processar e julgar:I - as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça 
do Trabalho”.

Depois de observada a competência da justiça federal, deve-se observar as causas que serão 
direcionadas para os juizados, local aonde irá se processar as causas de benefícios assistenciais, devido 
o valor da causa, como exposto no dispositivo abaixo, valendo ressaltar que, onde possui vara de 
juizado especial, a sua competência é absoluta.

Artigo 3o, lei 10.259: “Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar 
as suas sentenças”.

§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.

3.5 ESTADUAL

Como mencionado no tópico anterior, em regra, as ação contra autarquias devem ser processadas 
na justiça federal, artigo 109, da Constituição Federal.

Porém, na parte final do mesmo dispositivo, encontramos que, causas que envolvam acidentes 
de trabalho não são apreciadas pela justiça federal, ficando a cargo da justiça estadual, como é o caso 
de auxílio-acidente e pensão por morte, decorrentes de acidentes de trabalho.

Outro ponto a ser observado é a respeito do parágrafo 3º, do artigo 3º, da lei 10.259, dispositivo 
que declara a competência absoluta dos juizados especiais federais. Porém, onde não houver vara da 
justiça federal, caberá ao autor optar entre a vara do juizado da capital e a justiça estadual do local de 
sua residência. Tal entendimento é sumulado no Supremo Tribunal Federal

Súmula 689, STF: “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o 
juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do estado-membro”.

Portanto, se houver vara da justiça federal no local onde reside o requerente, a mesma terá 
competência absoluta para processar as causas de sua competência, tendo ainda a opção de ajuizar no 
local do seu domicílio ou na capital do seu estado. Mas, caso não possua justiça federal, o requerente 
poderá optar por ingressar na justiça estadual de sua residência ou na vara da justiça federal de seu 
estado. 
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3.6 DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A decadência está prevista no artigo 103, da Lei 8.213/91, esta consiste na perda do direito de 
agir pelo lapso temporal determinado na lei. Conforme o dispositivo acima citado é de 10 (dez) anos 
o prazo para decair o direito de revisão do ato de concessão. Tal prazo começa a correr, em regra, a 
partir do primeiro dia seguinte ao mês da primeira prestação recebida do benefício ou a partir do dia 
que o beneficiário tomar conhecimento do indeferimento:

Artigo 103, Lei 8.213/91: “É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito 
ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 
que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”.

A Turma Nacional de Uniformização – TNU, consolidou entendimento que o prazo para reclamar 
o indeferimento de benefício é de 10 (dez) anos, editando assim a súmula de número 64:

Súmula 64, TNU: “O direito à revisão do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou 
assistencial, sujeita-se ao prazo decadencial de dez anos”.

Vale ressaltar que, o prazo decadência não correrá para os que são absolutamente incapazes, 
conforme o artigo 208 cominado com o artigo 198, inciso I, ambos do código civil. 

Como exemplo de tal situação, podemos citar o caso de um menor absolutamente incapaz ao 
pleitear o direito à pensão por morte. Conforme o artigo 16, da lei 8.213/91, a pensão por morte deve 
ser requerida até 30 (trinta) dias após o falecimento para que gere efeitos desde a data do óbito. Porém, 
para o menor absolutamente incapaz, esse prazo não decorre, uma vez que, como foi citando acima, 
não corre o prazo de decadência para os mesmos.

Deve-se ressaltar que, caso o direito de reclamar decaia, o direito ao benefício não fica 
prejudicado, porém, não poderá utilizar o mesmo requerimento administrativo, deverá fazer um novo 
pedido. A consequência é que ele não terá o direito a receber valores que estariam atrasados, caso a 
decisão de revisão fosse procedente. O valor a receber seria o valor do benefício multiplicado pelo 
tempo na qual havia erro na prestação do benefício, desde a data de entrada do requerimento – DER, 
ou seja, perderia um valor na qual já faria jus.

Até 1997 não havia prazo decadencial, ou seja, poderia ser alegada a qualquer tempo uma 
reclamação de ato de concessão de benefício ou indeferimento. Com o advento da Medida Provisória 
1.523-9/1997, veio a imposição do prazo decadencial, nos termos mencionados acima, dando 
oportunidade ainda, para aqueles que não haviam procurado seus direitos, para pleitear nos 10 (dez) 
anos subsequentes à criação da Medida Provisória, conforme entendimento do Supremo Tribunal 
Federal – STF, em sede de repercussão geral – RE 626.489.

Nos mesmos moldes, o prazo para o INSS rever seus atos, também é de 10 anos, conforme o 
artigo 103-A, desde que não seja utilizada a má fé.

Mesmo sendo de 10 (dez) anos o prazo para contestas um ato administrativo, o prazo em que 
prescreve as parcelas que deveriam ser recebidas prescrevem 5 (cinco) anos, conforme o parágrafo 
único, do artigo 103, da lei 8.213/91. Com isso, podemos concluir que o beneficiário tem 10 (dez) anos 
para reclamar os últimos 5 anos na qual não recebera ou, se recebeu, foi de forma irregular.
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Artigo 103, parágrafo único, lei 8.213/91: “Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições 
ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 
forma do Código Civil”. 

4. CONCLUSÃO

O trabalho teve como objetivo demostrar todos os aspectos voltados ao benefício de prestação 
continuada, a sua importância perante as populações mais carentes, chegando à conclusão da importância 
do princípio da solidariedade da seguridade social, e os fundamentos na qual se baseiam esse direito 
ao benefício, apresentando os princípios exclusivos da assistência social, bem como demonstrar a 
forma como o requerente faz pleito do benefício, tanto na seara administrativa quanto na judicial, 
apontando pontos demasiadamente importantes para a compreensão do assunto. Valendo ressaltar a 
importância da advocacia previdenciária, pois as pessoas que fazem jus a esse benefício são pessoas 
humildes e que não possuem instruções para pleitearem de forma abalizada o seu direito ao benefício 
e, por se tratar de um assunto que requer estudo aprofundado e técnico, essas pessoas mais humildes 
que necessitam desse benefício necessitam de ajuda para conseguir garantir que nenhum direito será 
suprimido, sendo o advogado previdenciário importante tanto na via judicial quanto administrativa.
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O EMBATE ENTRE A PROPRIEDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
SOBRE A ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: UM OLHAR À USUCAPIÃO 

TABULAR

THE CLASH BETWEEN PROPERTY AND FUNCTION OF SOCIAL PROPERTY ON 
CONSTITUTIONAL ORDER BRAZILIAN: A LOOK TO ADVERSE POSSESSION 

TABULAR
ANDRÉ LUIZ ALVES CHACON 34

RESUMO

O direito de propriedade está inserido na ordem constitucional atual brasileira com cunho eminentemente 
social e sem qualquer implicação absoluta. À vista disso, quando se configura o duelo entre o direito 
de propriedade imobiliária, titularizado por qualquer indivíduo, e o direito desta mesma propriedade, 
em sua feição social, adquirido, por sua vez, por um ou, sucessivamente, por vários indivíduos, o 
sistema jurídico se vê no dilema de resolver essa colisão em atendimento aos valores mais caros 
positivados expressa, ou implicitamente, na Constituição Federal de 1988. Desse modo, em virtude das 
condutas imobiliárias pouco ou nada sociais, associadas ao efeito temporal e aos terceiros de boa-fé, 
foi neopositivado, por meio da Lei 10.931 de 2004, o instituto civil da usucapião tabular, cujo objeto, 
como variante da usucapião ordinária, é sanar a nulidade perpetrada com a alienação a non domino.

PALAVRAS-CHAVE

Direito de propriedade. Função social da propriedade. Usucapião tabular.

ABSTRACT

The right to property is inserted in the current Brazilian constitutional order with eminently social 
nature and without any absolute implication. In view of this, when setting up the duel between the right 
of property ownership, securitized by any individual, and the right of this same property in their social 
feature, acquired in turn by one or successively by several individuals, legal system finds himself in 
the dilemma to resolve this collision in response to the most expensive values positivized expressed 
or implied in the Federal Constitution of 1988. Thus, because of little or no social estate pipelines, 
associated with the temporal effect and good the 3rd -f, it was neopositivado through the 2004 10.931 
Act, the civil institution of tabular prescription, whose purpose, as a variant of ordinary prescription 
is perpetrated remedy the nullity of the disposal, non domino.

KEYWORDS 

Right to property. Social function of property. Adverse possession tabular.

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa abordar a questão da legitimidade/legalidade aquisitiva imobiliária 
nos casos de negócios jurídicos envolvendo a transferência nula de imóveis em virtude de a alienação 
não ter sido feita, ou melhor, não ter sido outorgada pelo real proprietário, consumando-se, assim, o 
que se denominou chamar de alienação a non domino.

34 Advogado Imobiliário. Graduado pela FFB. Especialista em Direito Processual pela FA7. Especializando em Direito 
Imobiliário pela FFB. E-mail: imovelchacon@gmail.com
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Antigamente, já foi bastante comum a negligência notarial implementada/iniciada por 
delinquentes, ou quadrilhas no afã criminoso, com a lavratura de procurações falsas jamais outorgadas, a 
fim da realização de transferências imobiliárias fraudulentas em detrimento dos legítimos proprietários, 
que, normalmente, tempos depois, tomam ciência da sucessão de titularidade real do seu imóvel, 
devido à falta de diligência dos Cartórios/Notários quanto à expedição de procurações públicas com 
inverídica assinatura/firma posta. 

Por isso, no intituto de sanar essa grande celeuma dos negócios jurídicos imobiliários 
impregnados de boa-fé, bem como em respeito ao sopesamento entre os princípios da propriedade e 
da função social da propriedade, atrelada ao efeito do tempo, a República Federativa do Brasil editou 
a Lei 10.931/04, a qual, dentre outros aspectos, inovou com a usucapião tabular, instituto claramente 
debruçado sobre as raízes da proporcionalidade constitucional, porém, com muita atenção, igualmente, 
ao princípio ou ao valor supremo da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

Assim este artigo, por meio do modelo epistemológico, metodológico e transcendental Dreier-
Alexy, levantará na 1ª Seção, ou na dimensão analítica, os princípios aplicáveis, colidentes e sopesáveis 
da ordem constitucional brasileira condizentes com o tema. Em seguida, na 2ª Seção, ou na dimensão 
empírica, se discutirá a medida aparente de solução dada aos legítimos proprietários de imóveis 
prejudicados pela fraude imobiliária da alienação a non domino, através dos seus aspectos materiais 
e processuais. Finalmente, na 3ª Seção, ou na dimensão normativa, em tendência argumentativa e 
defensiva, se exporá a motivação da positivação, isto é, da neopositivação do instituto da usucapião 
tabular, com o levantamento dos seus aspectos materiais e processuais, bem como da questão da 
reponsabilidade notarial aplicável ao caso (GUERRA FILHO, 2009, p. 79-80). 

1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMOBILIÁRIOS 

1.1. PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE

O direito de propriedade individual, sendo nossa Constituição Federal de 1988 uma Carta de 
natureza capitalista, foi assegurado, em linha gerais, como instituto reconhecido e protegido no sistema 
jurídico brasileiro (art. 5º, XXII, CF/88).

Desse modo, as demais implicações deste direito foram reservadas à lei, principalmente ao Código 
Civil, o qual, apesar de não definir o direito de propriedade, estabelece os seus efeitos na “faculdade 
de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou a detenha” (art. 1.228, CC/02). Ou melhor, o Código Civil, para não se afirmar a ausência 
de qualquer definção nele contida, somente diz ser a propriedade um direito real (art. 1.225, I).

O conceito do direito de propriedade, conforme os eminentes juristas Cristiano Chaves de Farias 
e Nélson Rosenvald, “é uma relação jurídica complexa formada entre o titular do bem e a coletividade 
de pessoas” (2015, p. 217).

O registro, no caso dos bens imóveis (os que interessam), dentre outros, é o meio mais comum 
para sua aquisição. Esse ato permite que o bem seja publicizado e oponível erga omnes (perante toda 
a sociedade). Ele legitima ao seu titular o direito de sequela de persegui-lo ou de buscá-lo em face 
de qualquer pessoa que o possui ou o detém ilegalmente.
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Conforme se verá em detalhes adiante, fora o tempo em que o direito de propriedade era uma 
relação entre uma pessoa e uma coisa em caráter absoluto, natural e imprescritível (SILVA, 2005, 
p. 271), tendo em vista o texto constitucional, seu reconhecedor e garantidor, igualmente estabelecer 
o protecionismo às suas implicações perante o todo, ou melhor, perante toda a sociedade, pois, se 
o titular do direito de propriedade não o exerce consoante o ditame do socialmente adequado, ou 
em congruência aos vários outros preceitos previstos na Carta Magna de 1988 (p. ex. o princípio da 
dignidade da pessoa humana), nos quais se corroboram o primeiro, ou até mesmo quando não cuida 
ou não diligencia adequadamente o que é seu, pode-se falar, tranquilamente, em restrições ao direito 
em questão, relativizando-o. 

1.2. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

A característica do direito de propriedade, em superação ao seu conceito absolutista, 
cuja culminação se deu ao ponto máximo no individualismo do século XVIII, está albergada 
constitucionalmente com caráter igualmente social. O constituinte originário veda condutas antissociais 
envolvendo este poder tão caro aos indivíduos em geral (MEIRELLES, 2013, p. 27).

Dessarte o Texto Maior diz: “a propriedade atenderá a sua função social” (art. 5º, XXIII), cuja 
interpretação teleológica não é outra, senão a do forte cunho socializado conferido ao instituto pela 
República Federativa de Brasil.

À vista disso, sob a dicotomia recaída sobre o individual e o social, o brilhante administrativista 
Hely Lopes Meirelles entende que se estabeleceu uma síntese bastante feliz sobre a conciliação das 
prerrogativas do indivíduo com os reclamos da sociedade, à luz da justiça distributiva (2013, p. 28), 
acrescentando ainda o autor: 

Evoluímos, assim, da propriedade-direito para a propriedade-função. A Constituição de 1988, ao 

fixar os contornos do direito de propriedade, consolidou essa transformação: tanto o direito de 

propriedade quanto sua função social foram incluídos entre os direitos e garantias fundamentais 

(art. 5º, XXII e XXIII) (2013, p. 28-29).

Portanto, hoje, é plenamente possível falar em relativização ao direito de propriedade, algo 
somente possível quando o caso concreto a exigir, e, se numa visão completamente respeitadora ao 
princípio da proporcionalidade, se concluir, por meio do sopesamento entre os princípios expostos, que 
a função social da propriedade se mostra com maior peso ao litígio, ou maior vinculação ao princípio 
da dignidade da pessoa humana, corolário do direito fundamental à moradia.

1.3. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Não é nenhum absurdo dizer que a razão da existência dos direitos fundamentais seria a 
intangibilidade à dignidade da pessoa humana, a julgar pela incumbência lhes atribuída de proteger e 
garantir, no plano abstrato, os bens ou os valores mais caros aos indivíduos de uma sociedade.

A Magna Carta positivou o princípio da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental 
da ordem jurídica nacional (art. 1º, III). Daí se tira sua grande importância institucional no sistema 
jurídico brasileiro, sendo ele, sem qualquer equívoco afirmativo, a mola fundamentadora e interpretativa 
das decisões do Poder Judiciário.
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A justiça entende “em regra” o quanto é supremo esse princípio perante os demais, porque a 
pessoa humana é o centro de tudo. 

 Assim, tanto o princípio da propriedade como o princípio da função social da propriedade 
podem ser relativizados quando maculadores da dignidade da pessoa humana, mas essa verificação 
se dará sempre casuisticamente, sem qualquer inquirição apriorística levantável num litígio no qual 
se discutem esses dois direitos constitucionais. 

Nessa esteira, o jurista Ingo Wolfgang Sarlet colaciona seu entendimento:

É precisamente neste sentido – seja qual for o posicionamento adotado – que, nesta quadra de 

exposição, se poderá falar em proteção dos direitos fundamentais por meio da dignidade 

da pessoa, que, nesta perspectiva, opera como “limites dos limites” aos direitos fundamentais 

(2011, p. 143).

Ou seja, a predominância da dignidade da pessoa humana se dará conforme o grau de infringência 
ou de respeito ao mínimo existencial da pessoa humana discutido na zona de conflito entre os direitos 
fundamentais sub judice, conferindo-se a cada um deles o peso respectivo na ordem constitucional, 
cujo parâmetro, não custa repetir, é a situação real dos fatos levados ao pretório. 

No mesmo rumo, Marcelo Schenk Duque revela:

A questão do conteúdo essencial dos direitos fundamentais está, portanto, interligada à garantia de 

respeito e proteção da dignidade humana. Isso porque a dignidade humana figura como fundamento 

do Estado e, nesse sentido, está na base de vários direitos fundamentais. A compreensão dessa 

relação requer, portanto, o aprofundamento na questão da dignidade, para que se verifique até 

que ponto a noção de dignidade humana influencia a compreensão dos direitos fundamentais 

(2014, p. 235).

Tanto o Estado como também a sociedade, numa eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
são destinatários à efetivação da dignidade da pessoa humana, não o inverso. Como também é a lei 
que lhe deve obediência, e não o contrário, em virtude da Supremacia Constitucional.

1.4. PRINCÍPIO SOCIAL DA MORADIA

O princípio social da moradia foi introduzido ao art. 6º, da Magna Carta, através da Emenda 
Constitucional nº 26/2000, sob forte influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, sendo ele fortemente dotado de roupagem humano universal35.

A moradia é um direito fundamental, todavia não só porque está elencado no TÍTULO II – DOS 
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS do Texto Maior, mas porque integra indiscutivelmente 
a personalidade jurídica de qualquer cidadão em sua essência vital.

Alguém poderia viver digna e tranquilamente sem uma moradia, uma pessoa, qualquer uma, que 
tem uma moradia digna, poderia continuar sendo um ser humano essencialmente situado perante a sua 
família (filhos, cônjuge, amigos etc.), ou perante a própria sociedade, quando é retirado dessa moradia 
sem nenhum fundamento sistemático constitucional vigente, ou sofrer uma usurpação imobiliária com 
base exclusivamente na lei, ou até mesmo numa decisão isolada, sem a menor proporcionalidade/
razoabilidade indiscutivelmente aplicável ao caso?

35 http://helberfreitas.jusbrasil.com.br/artigos/145423551/direitos-sociais-direito-a-moradia. Acesso em 07/07/2015.
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A moradia, pelo seu caráter basilar, jamais poderá ser suprimida por um fundamento unicamente 
legalista ou infraconstitucional. Por um motivo simples: a Constituição é a fonte irradiadora de validade 
e legitimidade às leis, e nunca o contrário. 

1.5. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

Finalmente, está o princípio da proporcionalidade, uma vez que ele se encontra implícito na 
ordem constitucional brasileira, porém com o status de instrumento mais eficaz, quando o assunto é a 
solução de embates entre os princípios constitucionais. Não sendo à toa considerado como o princípio 
dos princípios, graças à incomparável importância que lhe recai na resolução do motim interpretativo, 
envolvendo a aplicação dos direitos fundamentais.

O cerne de sua aplicabilidade se deve à possibilidade de restrições aos direitos fundamentais, 
devido à sua natureza argumentativa vinculada à colisão de princípios alçados à hierarquia maior 
(DUQUE, 2014, p. 384).

Não é por menos que um dos mais influentes juristas alemães, Robert Alexy, levanta a questão 
pela “máxima da proporcionalidade”, nestes termos:

Já se deu a entender que há uma conexão entre a teoria dos princípios e a máxima da 

proporcionalidade. Essa conexão não poderia ser mais estreita: a natureza dos princípios implica a 

máxima da proporcionalidade, e essa implica aquela. Afirmar que a natureza dos princípios implica 

a máxima da proporcionalidade significa que a proporcionalidade, com suas três máximas parciais 

da adequação, da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em 

sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito), decorre logicamente da natureza 

dos princípios, ou seja, que a proporcionalidade é dedutível dessa natureza (2015, p. 116-17).

Dessa maneira, a decisão, levada a cabo no embate constitucional, será adequada, quando 
sua fundamentação ensejar o alcance da finalidade/resultado esperado pelos litigantes; será consoante 
a necessidade, quando, além de adequada, for a menos gravosa ou a mais suave possível ao direito 
fundamental relativizado (e nunca anulado), ou dotado faticamente de menos peso perante o outro; e 
será respeitadora da proporcionalidade em sentido estrito, quando trouxer mais vantagens do que 
desvantagens aos direitos fundamentais sopesados, numa relação de custo-benefício, ou, em simples 
palavras, quando a escolha for eivada de razoabilidade.

2. A SOLUÇÃO APARENTE AO PROPRIETÁRIO IMOBILIÁRIO VÍTIMA DA ALIENAÇÃO A NON DOMINO

2.1. QUESTÃO DAS INVALIDADES NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Antes de adentrarmos na indicação da medida/ação cabível para solução da fraude envolvendo 
a alienação a non domino de imóvel, cuja titularidade real foi de uma pessoa vitimada com a incursão 
criminosa tipificada e responsabilizável na esfera cível, cabe nos atermos ao conceito e aos efeitos 
das invalidades.

Segundo os notáveis mestres Cristiano Chaves de Farias e Nélson Rosenvald, por invalidades se 
entendem os atos praticados em desconformidade com o ordenamento jurídico, pois esses atos dependem 



DIÁLOGO JURÍDICO

46 ANDRÉ LUIZ ALVES CHACON

de expressa previsão legal. De modo objetivo, pode-se falar que as invalidades se consumam, quando 
forem desrespeitados os requisitos de validade de um negócio jurídico, podendo elas se configurarem 
na forma das nulidades (art. 166, CC/02) ou das anulabilidades (art. 171, CC/02) (2015, p. 524).

As nulidades (invalidades absolutas ou nulas) ferem interesses de ordem pública, cujo 
reconhecimento interessa à coletividade ou à própria paz social (FARIAS, ROSENVALD, 2015,  
p. 524). Elas não geram, em regra, quaisquer efeitos jurídicos aos negócios nos quais foram praticadas, 
operando-se de pleno direito. A medida judicial que as declara repercute retroativamente (exceto em 
alguns casos previstos em lei) com efeitos ex tunc (art. 182, CC/02), e, bem por isso, não comportam 
em regra a convalidação (art. 169, CC/02), podendo qualquer pessoa as suscitar (art. 168, CC/02).

Já as anulabilidades (invalidades relativas ou anuláveis) são os vícios menos graves, porque 
somente afetam os interesses privados (FARIAS, ROSENVALD, 2015, p. 524). Elas se mostram, 
normalmente, através de vícios representativos de uma vontade pouco ou não plena. Dessa maneira, 
somente os diretamente interessados/prejudicados podem suscitá-las, não sendo permitida a sua 
alegação de ofício (art. 177, primeira parte, CC/02). Por serem invalidades anuláveis, ou não nulas, 
podem se convalidar após o prazo decadencial respectivo previsto em lei (art. 172, arts. 178 e 179, 
CC/02). Enquanto não declaradas, o negócio continua produzindo os seus efeitos normalmente  
(art. 177, primeira parte, CC/02). 

As invalidades se classificam igualmente em 1) originárias e sucessivas (nascidas, ou não, 
com o próprio ato); e 2) totais e parciais (comprometedoras da totalidade do negócio ou somente de 
uma parte dele) (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO Apud FARIAS, ROSENVALD, 2015, p. 524).

2.2. AÇÃO CABÍVEL PARA A INVALIDAÇÃO DA ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA A NON DOMINO 

(ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS)

Em se tratando da alienação a non domino de um bem imóvel, ou aquela não realizada/outorgada 
pelo real proprietário, e passada negligentemente pelo tabelião, não há dúvida legal sobre a nulidade 
absoluta. 

Isso está respaldado no art. 166, VI, do Código Civil (e em alguns casos também nos incisos 
IV e V), nestes termos: 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

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;

Não é por outro motivo que o art. 1.247 e seu parágrafo único, do Código Civil, dispõem 
especificamente sobre o tema:

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se 

retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, 

independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.
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No caso, trata-se da seguinte situação: “o proprietário se vê privado de sua propriedade em 
razão de escritura outorgada com falsa procuração, por alguém com documentos falsos ou em razão 
de uma nulidade absoluta qualquer” (SCAVONE JÚNIOR, 2013, p. 17).

Por conseguinte, o registro da escritura falsa por derivação, efetuado no Ofício de Imóveis 
competente, será dotado de inveracidade, pois está eivado de nulidade afrontadora direta ao imperativo 
da lei, assim a ação anulatória é a via adequada, a fim de expurgá-la, “independentemente da boa-fé 
do adquirente”.

O Superior Tribunal de Justiça possui antiga decisão, proferida no REsp 122853, para afastar 
a boa-fé do comprador na venda a non domino, dando legitimidade ao autor da anulatória para 
desconstituir de pleno direito a fraude perpetrada, assim como as demais vendas subsequentes ao ato 
nulo originário. Vale a pena conferir a ementa da decisão:

CIVIL. VENDA A NON DOMINO. Irrelevância da boa-fé dos adquirentes, posto que a venda 

foi feita em detrimento dos proprietários do imóvel, vítimas de sórdida fraude. Recurso especial 

não conhecido.

Este entendimento já foi superado, conforme se verá na 3ª Seção.

Na ação anulatória, o autor exporá os fatos (causa de pedir remota), ou a historinha posta acima, 
e os fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima), conforme colocado (art. 319, III, CPC/2015), 
bem como juntará à inicial os documentos fundamentais à instrução do seu direito constitutivo  
(art. 320, CPC/2015), dentre eles, a certidão de matrícula atualizada do imóvel, solicitada no Ofício 
de Imóveis competente, e a procuração e a escritura pública falsas, ambas solicitadas no Ofício de 
Notas respectivo. 

Nela, o autor (proprietário prejudicado) poderá cumular o pedido de desconstituição da alienação 
fraudulenta, ou das alienações, se houver a tão comum sucessão imobiliária (pretensão imediata), com 
o pedido de retorno ao estado quo ante (pretensão mediata – art. 319, IV, CPC/2015), em que exerce 
o seu direito de reivindicação (ou sequela) da propriedade.

O pedido de produção da prova pericial também deverá ser formulado, a fim da comprovação 
da veracidade sobre a falsidade material alegada, incidente na procuração pública lavrada e juntada, 
a qual foi a origem de toda essa celeuma imobiliária. O pedido terá de ser processado nos termos dos 
artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil de 2015. Sendo o exame grafotécnico o meio idôneo 
a esse desiderato.

Ademais, será necessária a promoção citatória de todos os réus/adquirentes do imóvel em caso 
de sucessão imobiliária.

O ônus se exige em razão da natureza indivisível da relação jurídica processual, que envolve o 
litisconsórcio passivo necessário unitário, ou melhor, em virtude da obrigação legal de uniformidade 
decisória aos demandados, sob pena de nulidade absoluta no processo (DIDIER JR., 2015, p. 452). 

O novo Código de Processo Civil, em seus arts. 114, 115, I, II e parágrafo único e art. 116, 
assim reza: 
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Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da 

relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam 

ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o 

processo;

II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor 

que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob 

pena de extinção do processo.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de 

decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Além disso, faz-se diligente, ao autor, requerer ao juiz a expedição de mandado de 
indisponibilidade/inalienabilidade do imóvel, a ser dirigido ao respectivo Cartório Imobiliário 
competente, a fim de pôr termo a sucessão alienatória do bem, enquanto tiver curso a lide, para, dessa 
forma, evitar as demasiadas e necessárias promoções citatórias, que somente atrasariam ainda mais 
o processo.

Será possível se valer na anulatória do instituto da denunciação da lide, uma espécie de 
intervenção de terceiro ou de incidente, requerível por qualquer das partes, cujo fundamento é a 
celeridade processual regressiva, a favor da parte vencida, em face do “verdadeiro responsável” pelo 
litígio levado à justiça (art. 125, II, CPC/2015), sem prejuízo da correspondente ação indenizatória 
autônoma, quando não promovido o instituto, for ele indeferido ou não permitido (art. 125, § 1º, 
CPC/2015).

O denunciante, pela lógica já apresentada, denunciaria solidariamente o Notário/Oficial de Notas 
e/ou o Notário/Oficial de Imóveis (denunciados). O primeiro porque foi quem lavrou a procuração e 
a escritura pública falsas, e o segundo porque foi quem as registrou, sem a imprescindível diligência 
notarial esperada pelos cidadãos, por ambos exercerem função pública delegada pelo Poder Público e, 
em razão disso, notadamente responsáveis, de forma objetiva, pelo flagrante dano imobiliário (arts. 
236 e 37, § 6º, CF/88).

Lembrando que a polêmica sobre isso, digo, sobre a questão, aqui defendida, da responsabilidade 
notarial nestes moldes, presente na doutrina e igualmente na jurisprudência brasileira, a qual, inclusive, 
majoritariamente, é contra esse entendimento, será abordada, de maneira muito geral, na 3ª Seção. 

O valor da causa a ser atribuído à anulatória corresponderá ao conteúdo econômico da demanda, 
ou seja, será o mesmo valor expresso na escritura falsa (ato jurídico inválido). Tudo conforme reza 
o art. 292, II, do CPC/2015, nestes termos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
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Enfim, a ação anulatória aqui tratada, por ser uma espécie de ação constitutiva ou, de forma 
mais específica, uma ação desconstitutiva (constitutiva negativa), é “IMPRESCRITÍVEL” ou, numa 
acepção mais técnica, não sujeita a qualquer prazo decadencial.

 O termo imprescritível é atécnico em razão do objeto das ações constitutivas: o de criar, o 
de extinguir ou o de modificar situações jurídicas estabelecidas, impondo, consequentemente, uma 
sujeição sem qualquer pretensão prestacional (de dar, de fazer ou de não fazer), própria das ações 
condenatórias. O que implica dizer que somente às últimas se aplicam os prazos prescricionais previstos 
em lei, tendo em vista o instituto da prescrição acarretar a extinção da pretensão a uma prestação, 
e nunca a um direito subjetivo ou a uma faculdade de exercer um direito potestativo, próprio das 
primeiras, dentre elas a ação anulatória.

Um dos mestres brasileiros que melhor apresentou o critério distintivo entre estes dois institutos 
jurídicos (prescrição e decadência), que tantas vezes confunde os operadores jurídicos no país, foi 
o eminente professor paraibano Agnelo Amorim Filho. Assim vejamos os seus ensinamentos bem 
apropriados à temática agora desenvolvida:

Quanto às ações constitutivas, a lei só fixou prazo para a propositura de algumas delas. As 

demais ações constitutivas, não estando, como não estão sujeitas a qualquer prazo, devem ser 

classificadas como imprescritíveis (ou perpétuas, segundo a denominação que propusemos). Com 

relação aos direitos exercidos por meio destas ações constitutivas, fica prevalecendo o princípio 

geral da perpetuidade dos direitos. 

Convém acentuar que não existe, com referência às ações declaratórias e às constitutivas, qualquer 

dispositivo fixando prazo geral para aquelas não atingidas por prazos especiais, de vez que os 

arts. 206 e 205 [do Código Civil] só se aplicam às ações condenatórias.

Já temos, assim, elementos para fixar a terceira e última regra: SÃO PERPÉTUAS (ou 

imprescritíveis) TODAS AS AÇÕES DECLARATÓRIAS, E TAMBÉM AQUELAS AÇÕES 

CONSTITUTIVAS PARA AS QUAIS A LEI NÃO FIXA PRAZO ESPECIAL DE EXERCÍCIO36.

Pela questão tratada abordar uma situação de invalidade absoluta, expurgável pela cabível 
ação anulatória, na qual se pleitearia a declaração de nulidade do ato unida a uma desconstituição da 
situação ilegal, não há que se impor qualquer tipo de prazo a essa legítima pretensão, que, como se 
verá a seguir, é uma medida normalmente imprestável.

3. USUCAPIÃO TABULAR (ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS) E A QUESTÃO DA 
RESPONSABILIDADE NOTARIAL

3.1. USUCAPIÃO TABULAR (ASPECTOS MATERIAS E PROCESSUAIS)

A República Federativa do Brasil, com a Lei nº 10.931/04, foi além do que se havia instituído 
no parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil (usucapião ordinária), pois aquela, afora as suas 
modificações incluídas no sistema de registro imobiliário, inovou nas questões referentes ao direito 
de propriedade e a sua função social (FARIAS, ROSENVALD, 2015, p. 364).
36 http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/02/prescricao-agnelo1.pdf. Acesso em: 18/07/2015.
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Isso se deu em razão da alteração do art. 214 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), 
o qual, em seu caput, assim dispõe: “As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 
invalidam-no, independentemente de ação direta”.

Porém o parágrafo 5º, do mesmo dispositivo, acrescentou a seguinte redação: “A nulidade não 
será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião 
do imóvel”.

Então surgiu a usucapião tabular, uma nuance da usucapião ordinária, cujos requisitos, além 
do tempo, posse mansa e pacífica e animus domini, são o justo título e a boa-fé, todos presentes 
na primeira. 

O motivo da derivação se dá pelo fato de o justo título, tanto numa como noutra, sendo 
potencialmente legítimo à transferência do direito real, comportar específica invalidade impedidora 
do registro. A boa-fé, por sua vez, é o total desconhecimento da invalidade.

Por isso o art. 1.247 e seu parágrafo único, do Código Civil, visto na 2ª Seção, cede/abre espaço 
à usucapião tabular, dado esta ser, nada mais nada menos, a convalidação do registro inválido, o qual, 
considerado sob um entendimento assistemático do direito, seria absolutamente nulo sem qualquer 
exceção.

O sistema jurídico atual eleva a discussão ao patamar da dogmática forense, devido esta espécie 
de prescrição aquisitiva usucapienda ter sido neopositivada no nosso direito em plena observância à 
Constituição Federal de 1988.

O fundamento da assertiva é colocado pelos mestres Cristiano Chaves de Farias e Nélson 
Rosenvald sobre a aparente insegurança jurídica envolvendo o registro imobiliário nulo, nas seguintes 
palavras:

Essa situação de insegurança jurídica será afastada mediante a eficácia convalidante da usucapião 

tabular, cujo desiderato é sanear a titularidade aparente, com o expurgo dos vícios congênitos que 

maculavam a estrutura do título, de forma a preservar o registro em face do reconhecimento da 

usucapião ordinária. A presunção de legitimidade do registro, associada à boa-fé do adquirente, 

culmina por excepcionar a intransigência do art. 169 do Código Civil: “O negócio jurídico nulo 

não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. Em tese, a nulidade é 

insanável e insuscetível de produção de efeitos, mas a ponderação com outros princípios, como 

o da confiança, aparência e a preservação da segurança jurídica proporcionada pelo registro, 

induziu à alteração legislativa, permitindo que um ato jurídico impróprio para produzir seu 

efeito próprio (aquisição pelo registro) seja capaz de produzir efeitos indiretos (aquisição pela 

usucapião), quando acompanhado de outros requisitos previstos no parágrafo único do art. 1.242 

do Código Civil (2015, p. 364-5).

O adquirente da propriedade a non domino, quando surpreendido com a citação na anulatória, 
deverá comprovar, notadamente por meio documental, e em mérito de CONTESTAÇÃO (arts. 335-
336 do CPC/2015), a sua boa-fé e a consumação do prazo de 5 (cinco) anos, contados da efetivação 
do ato (registro) nulo imobiliário correspondente, ou seja, o efeito convalidador do registro obstará o 
êxito da ação anulatória (FARIAS, ROSENVALD, 2015, p. 365).
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Não sendo outro o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão, emanada 
do REsp 1106809, aplicou categoricamente o art. 214, § 5º, da Lei nº 6.015/73, conforme ementa 
abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA 

E VENDA E MATRÍCULA DE TERRENOS (LOTES 9 E 10) LOCALIZADOS EM CAPÃO 

DA CANOA/RS – FALSIDADE DE ASSINATURA NOS TÍTULOS TRANSMISSIVOS 

DE PROPRIEDADE CONSTANTE DOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS REALIZADOS 

QUANDO EM VIGOR O DIPLOMA CIVILISTA DE 1916 – ARGUIÇÃO, COMO MATÉRIA 

DE DEFESA, DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA NO 

TOCANTE AO LOTE 10 – TRIBUNAL A QUO QUE MODIFICOU A SENTENÇA A FIM 

DE JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA ANULATÓRIA ANTE A DECLARAÇÃO 

DE QUE OS IMÓVEIS FORAM ABSORVIDOS PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – 

PRONUNCIAMENTO EXARADO DE OFÍCIO RELATIVAMENTE AO LOTE 9 – RECURSO 

ESPECIAL INTERPOSTO PELO AUTOR. Hipótese: controvérsia que se subsome à possibilidade 

de se declarar, de ofício, a prescrição aquisitiva da propriedade, no bojo de ação anulatória movida 

por proprietário que teve sua assinatura forjada por falsários, os quais, fazendo uso de títulos que 

ensejaram as escrituras públicas nº 13540 e 13608, transferiram direito alheio como sendo próprio 

(venda a non domino). 1. As informações constantes de registro público possuem presunção 

relativa, nos termos do caput do art. 214 da Lei de Registros Públicos – “as nulidades de pleno 

direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta” – porém, 

consoante o § 5º do referido dispositivo, “a nulidade não será decretada, se atingir terceiro de 

boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel” (...). 

Não era para ser de outra forma, haja vista o total desleixo/negligência do “proprietário” em 
deixar transcorrer tanto tempo sem solicitar uma certidão de matrícula atualizada do “seu” imóvel, bem 
cuja importância é tão cara a qualquer cidadão. É absolutamente uma atitude que não pode sobressair 
diante da tão imprescindível boa-fé e segurança jurídica exigidas e esperadas nos negócios jurídicos 
imobiliários. 

A usucapião tabular tem sua gênese pautada eminentemente na função social da propriedade.

3.2. DA RESPONSABILIDADE NOTARIAL 

Resta discorrer, na última parte do trabalho, sobre o brevíssimo fundamento em relação à 
responsabilização dos Notários/Oficiais Cartorários pela fraude da alienação a non domino, sejam os 
Notários/Oficiais de Notas, sejam os Notários/Oficiais de Imóveis. 

A previsão das atividades notariais na República Federativa do Brasil está disposta, 
primeiramente, no art. 236 da Constituição Federal de 1988, e a responsabilidade cível que lhes recaem, 
quando legítima, está igualmente albergada no Texto Maior, em seu art. 37, § 6º (por equiparação 
constitucional), nestes termos:
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Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 

Poder Público.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;

No caso, mostra-se óbvia a obrigação indenizatória atribuída aos Notários/Oficiais Cartorários, 
que são, do ponto de vista hermenêutico constitucional, equiparados/semelhantes, para fins da 
responsabilidade civil supra posta, às pessoas jurídicas de direito privado, embora, para isso, se lhes 
atribua, legal e jurisprudencialmente, a qualidade de pessoas físicas, cujas atividades são exercidas 
mediante a prestação de serviços públicos via delegação do Estado-membro (Administração Pública 
Direta Estadual), a quem compete organizar e regulamentar seus trabalhos, assim como zelar pelo bom 
desempenho notarial, através de órgãos de Corregedoria do Poder Judiciário Estadual.

Ademais, a Lei nº 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal de 1988 e dispõe 
sobre os serviços notariais e de registro, se interpretada proporcionalmente conforme a Constituição, 
também possui previsão nesse sentido (art. 22), sem prejuízo da responsabilidade criminal (art. 23), 
inclusive por envolver relação de consumo no tocante às atividades dos tabeliães (fornecedores) 
perante seus usuários (consumidores), sejam eles diretos ou equiparados.

Em consequência disso, essa responsabilidade dos Notários/Oficiais Cartorários, conforme 
prevê o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva-solidária e não subjetiva-regressiva. Vale a 
pena conferir os dispositivos mencionados:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos 

que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos 

trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso 

no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal.

Entretanto, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, posto no RE 788009 AgR, 
indica que a responsabilidade Notarial é subjetiva e regressiva (em caso de culpa ou dolo), recaindo a 
responsabilidade objetiva e primária sobre o próprio Estado-membro. Analisemos a ementa da leniente 
decisão:

EMENTA – Agravo regimental no recurso extraordinário. Atividade notarial e de registro. Danos 

materiais. Responsabilidade objetiva do Estado. Possibilidade. Precedentes. 1. A Suprema Corte 

já assentou o entendimento de que o Estado responde objetivamente pelos danos causados a 

terceiros em decorrência da atividade notarial, cabendo direito de regresso contra o causador 

do dano em caso de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. 

Agravo regimental não provido. 
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A questão é complexa, mas, levando em consideração o caso concreto, quando da aferição do 
grau de culpabilidade atribuído aos agentes envolvidos nesta clara negligência ou imprudência, e por 
que não dolo, sobre esta mega e inaceitável fraude, a responsabilidade será objetiva-solidária entre os 
Notários/Oficiais Cartorários e o Estado-membro, ou objetiva-primária daqueles e objetiva-subsidiária 
deste, quando os fatos derem margem para uma ou para outra corrente. 

Esse também é o entendimento do mestre José dos Santos Carvalho Filho, em delicada e razoável 
correlação ao ora defendido:

Nem sempre, entretanto, a responsabilidade do Estado será primária. Como já vimos anteriormente, 

há muitas pessoas jurídicas que exercem sua atividade como efeito da relação jurídica que as 

vincula ao Poder Público, podendo ser variados os títulos jurídicos que fixam essa vinculação. 

Estão vinculadas ao Estado as pessoas de sua Administração Indireta, as pessoas de serviços 

públicos por delegação negocial (concessionárias e permissionárias de serviços públicos) e 

também aquelas empresas que executam obras e serviços por força de contratos administrativos.

(...)

Por conseguinte, não abonamos o pensamento de que o Poder Público tem responsabilidade 

solidária pelos danos causados por pessoa privada à qual compete prestar determinado serviço 

público, só pelo fato de ter havido delegação do serviço. Trata-se, a nosso ver, de conclusão 

tipicamente passional, de caráter radical e afastada dos cânones jurídicos que regem a matéria. O 

Poder Público não é, repita-se, o segurador universal de todos os danos causados aos administrados. 

O que é importante é verificar a conduta administrativa. Se a Administração concorreu com 

a pessoa responsável para o resultado danoso (o que ocorre algumas vezes por negligência e 

omissão administrativa), haverá realmente solidariedade; a Administração terá agido com culpa 

in omittendo ou in vigilando, podendo ser demandada juntamente como autor do dano. Contudo, 

se a culpa é exclusiva da pessoa prestadora do serviço, a ela deve ser imputada a responsabilidade 

primária e ao Poder Público a responsabilidade subsidiária. Resulta, pois, nessa hipótese, que 

eventual demanda indenizatória deve ser dirigida em face exclusivamente do causador do dano, 

sendo a Administração parte ilegítima ad causam na referida ação (2015, p. 592-3).

Enfim, toda esta exposição, referente a essa responsabilização, é consentânea com o princípio 
da proporcionalidade, pois, como se mostrou na 1ª Seção, não é permitida, em termos constitucionais, 
a anulação de um princípio, quando ele colide de frente com outro de maior peso, que, no caso, é o 
princípio da função social da propriedade.

Apesar de o “proprietário” do imóvel se ver muito prejudicado em virtude da perda do bem, 
ele poderá, sem a menor sobra de dúvida, pleitear a devida indenização por perdas e danos, consoante 
colocado acima. 

Até porque no plano fático/prático, recaído sobre a questão, mostra-se completamente 
desproporcional atribuir somente ao próprio Estado-Membro a responsabilidade objetiva e primária 
pelo grande dano, levando o prejudicado a esperar “décadas” para receber a bendita indenização através 
da peregrinação dos precatórios, sendo esse dano imobiliário atribuído logicamente/normalmente 
diretamente aos Notários/Oficiais Cartorários, os quais tiveram o maior lapso temporal de contato 
com a nulidade absoluta. 
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Daí o principal fundamento motivador, em sede constitucional, do argumento ora exposto. 

Ele poderá buscar, igualmente, o ressarcimento cível perante o “verdadeiro fraudador”, para 
não baixar o nível do trabalho, pois o nome adequado a se atribuir a um criminoso dessa espécie não 
pode ser mencionado aqui, embora essa lembrança seja somente por formalidade, considerando-se 
que criminosos dessa natureza, ou até mesmo verdadeiras quadrilhas ou organizações criminosas, são 
infelizmente bastante profissionais, por isso mesmo dificilmente descobertas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, chega-se a algumas conclusões.

a) Há, no sistema jurídico brasileiro, princípios constitucionais aplicáveis às relações 
imobiliárias, sendo que alguns deles podem conflitar entre si, cabendo, assim, aos operadores do direito 
se socorrerem perante um princípio específico de caráter eminentemente instrumental, chamado de 
princípio da proporcionalidade, o qual levanta a questão do sopesamento dos direitos fundamentais 
incidentes na celeuma da venda a non domino. 

b) A questão da venda a non domino é seriíssima do ponto de vista do direito, por isso o 
sistema jurídico brasileiro concede ao prejudicado, nesta fraude, o direito de pleitear a nulidade do 
negócio, ou dos negócios inválidos, através da ação anulatória. Contudo, esta medida é aparentemente 
solucionadora do problema.

c) Apesar da clara configuração de nulidade, sobre a venda a non domino, o sistema jurídico 
brasileiro igualmente neopositivou o instituto da usucapião tabular, que irradia convalidação ao 
registro realizado nestas circunstâncias fraudulentas, restando ao prejudicado, desse modo, pleitear a 
responsabilização das pessoas às quais se imputa o fato danoso. 
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O PROCESSO ELETRÔNICO COMO NOVA TECNOLOGIA NA PRÁTICA DO 
DIREITO

THE ELECTRONIC PROCESS AS NEW TECHNOLOGY IN LAW PRACTICE
WILLIAM MENEZES FREITAS 37

JOSE HELANO MATOS NOGUEIRA 38

RESUMO:

O presente trabalho tem como objetivo mostrar o processo eletrônico também conhecido como processo 
digital como uma nova tecnologia na prática do Direito. Em um primeiro momento explicamos como 
se dá a prática do Direito, sua evolução ao longo dos séculos, o que são e como são classificadas as 
novas tecnologias. Em um segundo momento, explicamos qual a importância das novas tecnologias 
para a prática do Direito e, em seguida, adentramos no processo eletrônico propriamente dito. Por 
último, realizamos uma pesquisa de campo acerca da aplicação do processo eletrônico pelos operadores 
do Direito no Ceará.

PALAVRAS-CHAVE: 

Prática do Direito, Novas tecnologias, Processo Eletrônico, Processo digital.

ABSTRACT:

This paper aims to present the electronic process also known as digital process as a new technology in 
the practice of law. Firstly, we explain how is the practice of law, its evolution over the centuries, what 
and how the new technologies are classified. Secondly, we explain how important is the new technologies 
for the practice of law, and then we enter in the electronic process itself. At last, we implement a field 
research about the application of the electronic process by law enforcement operators in Ceará.

PALAVRAS-CHAVE: 

Practice of Law, New Technologies, Electronic Process, Digital Process.

1. INTRODUÇÃO

Na medida em que o fenômeno da massificação do uso da informática produz novas formas 
de relacionamento social, torna-se fundamental que também o Direito, como área do conhecimento 
humano, direcione suas atenções ao tratamento do processo eletrônico como nova tecnologia aplicada 
ao Direito. A prática do Direito na atualidade encontra-se fortemente influenciada pela globalização e a 
ciência jurídica tornou-se interdependente com os demais ramos do conhecimento, incluindo a Ciência 
da Computação, Informática, Engenhara de Software, Análise de Sistemas, Sistema de Informação e 
demais áreas ligadas às novas tecnologias.
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Em países emergentes como o Brasil o uso de recursos da Tecnologia da Informação (TI) 
ainda suscita questionamentos na prática jurídica são empregados em larga escala na questão da 
virtualização dos processos e questões dele decorrentes, mas seu uso não se restringe a isso, sendo 
muito mais amplo (PAIVA, 2013). Diante desse contexto, o Direito especializado faz uso de recursos 
tecnológicos, tornando-se cada vez mais requisitado e presente no dia-a-dia das pessoas, sejam elas 
físicas ou jurídicas.

As novas tecnologias possuem especificidades e conforme sua finalidade encontram 
disciplinamentos diferentes no âmbito forense. Desse modo, a aplicação de tecnologias na prática do 
Direito deixou de ser algo futurístico para tornar-se uma realidade em constante crescimento, uma 
vez que possibilita a automação de processos; possibilita o armazenamento de grandes quantidades de 
informações em um espaço pequeno e de fácil acesso; facilita a interpretação de grandes quantidades 
de dados; permite a comunicação e a colaboração entre pessoas, em qualquer lugar, a qualquer hora, 
viabiliza a comunicação rápida, precisa e pouco dispendiosa dentro e entre as diversas instâncias da 
justiça; provê acesso rápido e barato a grandes quantidades de dados e informações (BALTZAN & 
PHILLIPS, 2012; LAUDON & LAUDON, 2011; TURBAN et al, 2005). É essa nova realidade que 
está diante das nações, propondo-se a superar desafios, rompendo as barreiras à efetivação dos direitos 
na sociedade.

O judiciário brasileiro passa atualmente um período de transição sem igual. A situação atual 
demonstra uma mudança na informatização judiciaria, pois antes os sistemas desenvolvidos na área 
de TI priorizavam principalmente as soluções internas de cada órgão. Em tal etapa, sua utilização não 
abarcava, de forma efetiva e direta, as pessoas e os demais integrantes do processo. Propunha-se a 
solucionar entraves administrativos internos, ou comunicar a tramitação burocrática processual. Com 
a chegada da Lei 11.419/2006, ingressamos na etapa da Justiça informatizada mais completa, cujo 
principal fator é que qualquer produção sistemática que surge desde o Centro de Processamento de 
Dados de cada órgão passa a impactar diretamente a vida do advogado, Ministério Público, e demais 
pessoas sujeitas à jurisdição processual (ATHENIENSE, 2010a).

Nesta etapa cuja característica inevitável é a conversão da herança dos autos judiciais em papel 
para o formato eletrônico, é preciso que as pessoas percebam que se trata de uma mudança sem retorno, 
e, por conseguinte, é preciso de imediato, a busca pela capacitação das práticas processuais por meio 
digital. Algo que não foi notado pelas Faculdades de Direito no Brasil que ainda ensinam a disciplina 
de prática processual arcaica, ou seja, lecionando que o exercício da advocacia se dá unicamente por 
atos presenciais e com a utilização de papel. Esta não é mais a situação atual da Justiça brasileira. 
(ATHENIENSE, 2010b)

Nos capítulos seguintes trataremos da prática do Direito, as novas tecnologias e sua importância 
para tal prática, bem como sobre o processo eletrônico como nova ferramenta das novas tecnologias.
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2. A PRÁTICA DO DIREITO

Segundo Gonçalves, considera-se pratica jurídica o complexo de disposições pessoais e 
operacionais que se origina do entrelaçamento das múltiplas relações estabelecidas entre os sujeitos 
de direito permeando o âmbito forense (GONÇALVES, 2011). Portanto, é um conjunto aberto que 
compreende desde a elaboração das peças processuais, seu eventual protocolo, acompanhamento, 
atendimento ao cliente, dentre outros. Disso pode-se inferir que existem diversas práticas forenses, dado 
os vários ramos do Direito, tais como civil, penal, trabalhista, empresarial, administrativo, dentre outros.

Todavia, uma pergunta surge para implementação de tal prática: quais os meios de prática 
existentes? Entende-se por meio, o mecanismo apto a desenvolver um resultado, no caso em tela a 
prática jurídica, portanto podemos considerá-la o conjunto de elementos, necessários à sua efetivação. 
Dentro do contexto dos meios de prática podemos elencar alguns cuja relação com este trabalho é 
relevante, pois destaca os diversos aspectos da prática atual, como a redação de peças processuais que 
são encaminhadas via processo digital. Temos, como exemplos:

a) Redação de peças processuais: em que se sustentam diferentes teses de modo a ampliar o âmbito 
solucionador ao caso concreto proposto.

b) Atendimentos forenses: nele é estabelecido o contato com o cliente, diante do qual se extraem 
informações para eventual propositura de um caso a ser solucionado. Nesta situação, o profissional 
do Direito atua como visionário de modo a tentar elucidar as eventuais saídas para a situação.

c) Conciliações e mediações: são espécies do atendimento, todavia se diferenciam porque buscam a 
composição entre as partes. Enquanto que na mediação o terceiro imparcial aguarda calado a auto 
composição das partes, na conciliação há uma proposta de soluções para o conflito por parte do 
agente imparcial.

d) Decisões: são os atos pelos quais o juiz decide as questões postas a sua apreciação, podem tomar 
diversas formas a depender da questão tratada.

e) Diário Oficial: imprensa por meio da qual se veiculam eventuais intimações, é disponível também 
em meio eletrônico.

Esse rol meramente exemplificativo serve para elucidar que a prática do direito não envolve 
apenas a advocacia, mas sim todas as chamadas profissões jurídicas.

Ao longo dos anos o conceito de prática do Direito vem se afirmando no cenário mundial. 
Com a globalização, o acesso às informações sobre essa prática em áreas cada vez mais longínquas  
tornou-se acessível ao profissional. Em escala global, percebe-se que a prática do Direito assume 
diversos contornos conforme a análise invocada. Por exemplo, na Europa, com a unificação gerada 
pelo seu bloco econômico onde ocorre uma prática um tanto uniforme, em que, pode-se perceber a 
prática de um direito transnacional. Para exemplificar tal situação é só pensarmos em um advogado 
inglês que pretenda protocolar sua “petition” na França, em tese seria algo um tanto inusitado, ocorre 
que nesses países a prática forense está interligada de tal forma, que se poderia dizer ser algo até 
ordinário quando se trata de tributação, haja vista a legislação uniforme existente sobre a matéria. 
(KACZOROWSKA, 2010)
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Em países em desenvolvimento situados na África ainda se percebe uma prática do Direito um 
tanto ineficiente, onde muitas vezes pessoas são alvos de injustiças, principalmente devido à falta de 
prestação jurídica de qualidade, ocorre que muitos juristas desses países são pessoas de classes altas 
e ocorre uma segregação social muito grande, onde as principais vítimas são aquelas que não têm 
acesso à informação. Quanto à prática forense em si, ela não difere muito da tradicional, em que se 
protocolam as peças processuais aos órgãos julgadores. A distinção é basicamente em sua estrutura, 
em seu conteúdo, bem como na forma de apreciação.

Na modernidade há uma tendência em se seguir o padrão europeu de prática forense. Tal 
proposta, seguida pelo Brasil, pode ser explicada pela localização da Corte Internacional de Justiça, 
bem como diversos órgãos de Direito Internacional, cuja função é suprir as deficiências dos Estados no 
que concerne aos seus aspectos jurídicos. Todavia, há quem defende que tal ramo do Direito deva ter 
mais caráter cogente se sobrepondo aos ordenamentos internos, ou mesmo os extinguindo, para melhor 
adequação e isonomia entre a população humana. Quanto aos sistemas de peticionamento, observa-se 
que alguns países, tais como na União Europeia (KACZOROWSKA, 2010), já possuem um sistema 
eletrônico consolidado e agora trabalham com a integração de outros ordenamentos a seu sistema, de 
modo a facilitar a atuação dos profissionais do Direito principalmente em casos de legislação uniforme, 
como ocorre na maioria dos casos de títulos de crédito, ou cambiários.

3. A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS PARA A PRÁTICA DO DIREITO

O primeiro código de lei escrito foi o código de Hamurabi, mais tarde, na Idade Média, a prática 
do Direito era realizada em papiros escritos a pena, bem como em algumas civilizações, até mesmo em 
pedras, tábuas entre outras. Na Idade Média era realizada através dos manuscritos. Situação essa que 
no Brasil perdurou até o advento da máquina de escrever por volta do século XIX (SANTOS 2013).

Diante da agilidade, mesmo ante da previsão legal das peças manuscritas, foi-se requerido à 
utilização da máquina de escrever, haja vista a sua melhor formatação e agilidade, o que não obstava 
eventual interposição manuscrita, mesmo assim a forma mecânica foi se aprimorando ao longo do 
tempo, cedendo espaço para os microcomputadores no século seguinte. Os computadores apresentaram 
desempenho satisfatório, tendo evoluído ao longo do tempo de forma a tornarem-se mais velozes, uma 
vantagem em relação ao seu predecessor é a possibilidade de apagar erros sem comprometer a boa 
visão do texto, possuindo a mesma vantagem de evitar letras ilegíveis, bem como eventual morosidade 
na sua elaboração. Já no século XXI houve a popularização da Internet, a qual revolucionou vários 
campos do conhecimento, dentre eles o Direito. Junto com a Internet, também apareceram a intranet e 
a extranet, usadas dentro ou para a comunicação de ambientes corporativos também possuem aplicação 
nos órgãos jurídicos (SANTOS, 2013).

Atualmente tem-se a popularização dos dispositivos portáteis, em que o computador não mais se 
resume aquele fixo em algum local, mas existem os notebooks, os tablets, smartphones e os híbridos, 
sendo que o advento dos últimos ocorreu recentemente havendo a adaptação das ferramentas, tais como 
processadores de textos para essas novas plataformas, de modo que hoje é possível o profissional do 
Direito elaborar suas peças profissionais através de um telefone utilizando um editor de texto portátil. 
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Outra revolução da prática jurídica pelo uso da Informática foi provida pelo processo virtualização de 
documentos forense. Ultimamente tem sido assunto muito discutido a virtualização dos processos e 
dos atos a ele pertinentes em que o profissional do Direito necessita operar um sistema eletrônico de 
peticionamento via Internet, bem como monitorar eventuais intimações feitas através de um sistema 
de comunicação virtual (PORTELA,2013). Como forma de poupar gastos e ao mesmo tempo com a 
propaganda de colaborar na preservação do ambiente, surgem em diversos países, dentre eles o Brasil, 
a questão do processo judicial eletrônico também conhecido por sua sigla (PJE) (PAIVA,2013). O PJE 
pode ser acessado em qualquer lugar através das tecnologias sem fios, até mesmo através de dispositivos 
móveis como celulares e tablets. No Brasil, sua implantação ocorreu com maior sucesso na Justiça do 
Trabalho e Justiça Federal (STUDER, 2007).

4. O PROCESSO ELETRÔNICO

O processo eletrônico ou processo digital é formado por um conjunto de aplicações da 
informática no processo (GRECO, 2001). No Brasil já é percebível um grande número de aplicações 
da informática no processo, tais como: o uso do documento eletrônico que é apto a provar a veracidade 
de uma alegação; a desmaterialização dos títulos executivos, o que de certa forma mitiga o princípio da 
cartularidade, que trata de só valer o título original, dos mesmos em que não se faz necessário apresentar 
a cártula do título no processo; o leilão judicial via Internet que consiste na oferta de produtos obtidos 
em ações judiciais em uma página da Internet em que não se faz mais necessário ir até o fórum para 
dar lances; o interrogatório via Internet também chamado de videoconferência que é utilizado quando 
não é possível ao condenado se deslocar para a sala de audiência situação em que é ouvido através do 
sistema de câmeras ligadas em rede; o acompanhamento de processos que é feito através de um sistema 
eletrônico tal como o PJE em que é possível visualizar as peças processuais e demais atos do processo.

Ainda há divergências doutrinárias acerca da nomenclatura desse novo tipo de processo 
(PEREIRA, 2011). Segundo Pereira (2011), a nomenclatura legal “processo eletrônico” seria a 
mais adequada, pois reflete a sua relação com o Direito Eletrônico, já para outra parte da doutrina a 
nomenclatura mais adequada seria “processo digital”. O Direito Eletrônico é uma espécie de Direito 
que se relaciona à utilização da informática na sociedade jurídica sendo ela seu elemento primário, 
já o processo eletrônico é um mecanismo a serviço do direito material qualquer que seja o ramo ou 
matéria sendo até mesmo utilizado para evidenciar matéria fora do direito eletrônico como o direito 
civil e empresarial. Neste trabalho adotaremos a nomenclatura “processo eletrônico”, haja vista sua 
maior difusão no meio acadêmico.

Há vários princípios no processo eletrônico, princípios estes previstos na própria Constituição 
Federal, tais como o princípio do devido processo legal, encontrado pela primeira vez na Magna Carta 
de 1215, sendo que por ele a pessoa tem direito a um julgamento justo com possibilidade de defender-se 
utilizando a lei. Trata-se basicamente ao fato de que o processo e o procedimento devem observar a lei 
de forma a garantir um meio justo de se resolver as contendas judiciais (PEREIRA, 2011). Ou seja, o 
processo eletrônico deve observar as mesmas garantias que o processo tradicional tendo em vista que 
não pode este suprimir direitos já consolidados. Outro princípio marcante na utilização da informática 
no processo é o da celeridade processual, talvez esse seja o principal uma vez que o processo eletrônico 
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veio para obter a rápida tramitação dos processos conforme expresso na Constituição. Todavia, não 
se pode utilizar a Internet e a celeridade da tramitação dos processos nela de forma injusta, ou seja, 
com o rompimento das garantias constitucionais. Ainda se tem a presença de outros princípios nesse 
tipo de processo, tais como a economia processual em que se preconiza que utilizando um mínimo de 
atividades processuais possam garantir um máximo resultado na utilização do direito. Com relação à 
publicidade existe a questão dos processos que correm em segredo de justiça em que além do acesso 
(identificação do usuário - login) utilizado para a leitura dos processos comuns faz-se necessário o uso 
de uma senha à parte para que os advogados do processo possam visualizar tais documentos.

Dentre os elementos digitais indispensáveis para o processo digital está o documento eletrônico, 
sendo que documento é algo escrito cujo conteúdo revela uma manifestação de pensamento ou um 
fato, sendo que esse escrito deve ter sido elaborado por um autor determinado (PEREIRA, 2011). Já o 
documento eletrônico é uma espécie de arquivo eletrônico contendo dados que representam coisas, atos 
ou fatos devendo atender os requisitos de validade jurídica previstos na lei, quais sejam: garantia da 
autenticidade, proteção contra acesso não autorizado e integridade (PEREIRA, 2011; MATOS, 2015). 

Um ponto fundamental para entendimento do processo eletrônico no Direito é evidenciar e 
criticamente refletir sobre a legislação e normas pertinentes. Diversas leis ordinárias, complementares, 
códigos e até mesmo a Constituição Federal contemplam artigos relacionados com o processo eletrônico 
na prática do Direito.

Segundo a Lei 11.419/2006:

Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 

transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, 

bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.§ 2º Para o disposto nesta Lei, 

considera-se: I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos 

e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com 

a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;  

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:  

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, 

conforme disciplinado pelos órgãos respectivos (Lei 1.419/2006).

Cumpre ressaltar a diferença entre documento digital e digitalizado, em que documento digital 
é aquele obtido por meio eletrônico, enquanto o digitalizado é aquele obtido por meio de scanner. No 
inciso III do §2º do art. 1º são estabelecidos os requisitos para a transmissão eletrônica de peças. Na 
alínea “a”, portanto, entende-se que o usuário precisará ter um certificado digital, emitido por uma 
Autoridade Certificadora. O artigo 4º trata da criação de um Diário da Justiça eletrônico. O artigo 5º 
da Lei 11.419/06 aborda a intimação por meio eletrônico.

O artigo 8º prevê o chamado processo digital, sendo de opção de os tribunais elaborarem seus 
próprios sistemas virtuais de processamento de ações judiciais, de maneira parcial ou integralmente 
digital (ou digitalizada), de modo que possam ser acessados através da Internet ou Intranet, sem esquecer 
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a devida certificação digital, para conferir validade e autenticidade ao documento. O §6º do artigo 11 
informa que o acesso aos documentos digitalizados dos processos deverá ser realizado somente pelas 
respectivas partes interessadas e pelo Ministério Público, observado o previsto na lei para as situações 
de sigilo e segredo de justiça. Entende-se, portanto, que somente os documentos digitalizados instruindo 
o processo detêm essa restrição, podendo os outros serem vistos por quaisquer outros usuários, com 
exceção de processos que correm em segredo de justiça.

Segundo o artigo 1° da medida provisória 2.220-2/2001

Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP- Brasil, para garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das 

aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como 

a realização de transações eletrônicas seguras (MP 2.220-2/2001).

Já o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) aborda temas relacionados ao processo 
eletrônico desde a conceituação de termos oriundos da TI. O artigo 5° estabelece um glossário sobre 
os termos comumente utilizados e que é de suma importância para práxis diária entre os mais diversos 
operadores do Direito:

Art. 5° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I. Internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala 

mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados 

entre terminais por meio de diferentes redes;

II. Terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte a Internet;

III. Endereço de protocolo de Internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma 

rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;

IV. Administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de 

endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada 

no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente 

referentes ao País;

V. Conexão à Internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de 

dados pela Internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP(Lei12965/2014) 

Ou seja, essa a Lei nº 12.965/2014 inovou no ordenamento jurídico trazendo vários conceitos 
bem como a regulação do uso da Internet no país.

Outro ponto de destaque da prática jurídica na era tecnológica está na possibilidade de bloqueio 
patrimonial dos bens do devedor através da Internet, também conhecido por “penhora online” previsto 
no artigo 655-A do CPC.

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o 

juiz, a requerimento do exequente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, 

preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do 

executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na 

execução (Código de Processo Civil).
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Por meio dessa penhora online o juiz pode bloquear ativos financeiros em contas bancárias das 
pessoas condenadas em ações civis, trabalhistas, dentre outras.

Outro elemento indispensável é o peticionamento eletrônico, onde a peça é digitada em um 
computador para se transformar em um arquivo digital e encaminhado diretamente aos autos do processo 
(PEREIRA, 2011). O peticionamento eletrônico está previsto no artigo 10 caput da Lei 11.419/2006.

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições 

em geral, todos em formato digital nos autos do processo eletrônico, podem ser feitas diretamente 

por advogados públicos e privados, sem necessidade de intervenção do cartório ou secretaria 

judicial, situação em que a autuação deve se dar de forma automática, fornecendo-se recibo 

eletrônico do protocolo.

Vale lembrar que é obrigação da parte juntar os documentos necessários a instruir a sua peça 
eletrônica, sendo que se houverem falhas no envio dos documentos essas são de responsabilidade do 
advogado que faz o protocolo e não do órgão receptor.

Outro aspecto importante refere-se à contagem de prazo no processo eletrônico, sendo que 
diferentemente do processo convencional em que o prazo se encerra no horário de funcionamento 
do respectivo fórum, no processo eletrônico esse prazo é aumentado até as 24 horas do último dia do 
prazo, conforme o §1° do artigo 10 da Lei 11.419/2006.

Art. 10. §1° Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio 

de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até às 24 (vinte e quatro) 

horas do último dia.

Vale ressaltar que esse aumento do prazo só funciona nos dias úteis. Entende-se que com 
o processo digital a assinatura eletrônica se tornou um novo pressuposto processual já que se faz 
necessário que a peça vestibular seja assinada eletronicamente com certificação digital, tanto para a 
existência do processo eletrônico quanto para a prática de quaisquer atos no decorrer de sua tramitação 
(MENKE, 2005).

Temos ainda como requisito indispensável do processo digital a assinatura eletrônica, sendo 
utilizada no processo eletrônico para a realização de qualquer ato processual, conforme o art. 2° da 
Lei 11.419/2006:

Art. 2° O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio 

eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1° desta Lei, 

sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinados pelos 

órgãos respectivos.

A assinatura eletrônica é “a forma de identificação inequívoca do signatário” (Art. 1° §2°, III da 
Lei 11.419/2006). Vale ressaltar que assinatura eletrônica é gênero do qual assinatura digital e cadastro 
no Poder Judiciário são espécies. Todavia, para que a assinatura digital seja válida se faz necessário 
um certificado digital feito mediante cadastramento no poder judiciário através regulamento próprio. 
A assinatura digital, conforme exposto é uma espécie de assinatura eletrônica sendo que somente 
é válida quando certificada pela autoridade competente. O certificado digital é uma documentação 
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virtual na qual se pode identificar o titular, sendo confeccionado por uma autoridade certificadora, 
sendo equiparada à carteira de identidade no ambiente físico, utilizado em larga escala para comércio 
eletrônico, operações bancárias e iniciativas governamentais. Essa certificação pode ser concedida 
tanto à pessoas físicas quanto jurídicas, por exemplo: o E-CPF e o E- CNPJ (CPF e CNPJ eletrônicos) 
na Receita Federal, e os certificados digitais fornecidos aos advogados pela OAB.

5. APLICAÇÕES DO PROCESSO ELETRÔNICO EM OPERADORES DO DIREITO NO CEARÁ

Com o intuito de trazer o lado prático do processo eletrônico na prática do Direito foi realizada 
uma pesquisa de campo usando o método quantitativo baseado em questionário com perguntas 
estruturadas. As instituições escolhidas para pesquisa foram: Justiça Federal-CE, Tribunal de Justiça-
CE, Juizado Especial-CE, OAB-CE,  NPJ/FFB-CE. A escolha dessas instituições deve-se a sua 
relevância e representatividade no Estado do Ceará, bem como à facilidade de acesso aos entrevistados. 
O resultado dos dados coletados pode ser evidenciado na Tabela 3.

TABELA 3 – APLICAÇÕES DO PROCESSO ELETRÔNICO EM OPERADORES DO DIREITO NO CEARÁ:

Processo eletrônico na prática 
do Direito no Estado do Ceará

Justiça
Federal

CE

Tribunal de 
Justiça

CE

Juizado 
Especial

CE

OAB
CE

NPJ
FFB
CE

Assinatura digital/eletrônica 
(Lei 11.419/2006) Sim Sim Sim Sim Sim

Certificação digital 
(Lei 11.419/2006)
 e (MP 2.220-2)

Sim Sim Sim Sim Sim

Intimações podem feitas por 
meio eletrônico 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim Sim Não

Uso de Criptografia 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Não
Informado

Não
Informado Sim

Armazenamento ou tráfego 
de documentos e arquivos 
digitais 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim Sim Sim

Envio de petições, de recursos 
e a prática de atos processuais 
em geral por meio eletrônico
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim Sim Sim

Hardware compatível

Desktop 
Notebook 
Netbook
Tablet 

Smartcard

Desktop 
Notebook 
Netbook
Tablet 

Smartcard

Desktop 
Notebook 
Netbook
Tablet 

Smartcard

Desktop 
Notebook 
Netbook
Tablet 

Smartcard

Desktop 
Notebook 
Netbook
Tablet 

Smartcard

Envio de dados e de 
documentos Sim Sim Sim Sim Sim
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Processo eletrônico na prática 
do Direito no Estado do Ceará

Justiça
Federal

CE

Tribunal de 
Justiça

CE

Juizado 
Especial

CE

OAB
CE

NPJ
FFB
CE

Meios de comunicação/ 
transmissão eletrônica 
(Lei 11.419/2006)

Sim Malote 
Digital

Sim
Malote 

Digital e 
E-Saj-SG

Virtual Não 
Informado Sim

Consulta eletrônica ao teor da 
intimação 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim Sim Sim

Rede de computadores Internet Intranet 
Extranet

Internet 
Intranet 
Extranet

Internet 
Intranet 
Extranet

Internet 
Intranet 
Extranet

Internet 
Intranet 
Extranet

Registro de conexão Sim Sim
Não

Informado*
Não 

Informado
Não 

Informado

Software
Firefox usado 
para acessar o 

PJE
E-Saj Não

Informado
Não 

Informado E-Saj

Diário da Justiça Eletrônico Sim Sim Sim Sim Sim

Videoconferência Sim Sim Não Não 
Informado Não

VOIP Não Não Não Não 
Informado Não

Cartas precatórias, 
rogatórias, de ordem e outras 
comunicações oficiais por 
meio eletrônico 
(Lei 11.419/2006)

Sim Não Não Não 
Informado Não

Recibo eletrônico de protocolo 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim Sim Sim

Extratos digitais 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Não
Informado

Não 
Informado

Não 
Informado

Princípios da Segurança 
da Informação: 
Disponibilidade, Integridade, 
confidencialidade, 
Autenticidade.

Sim Sim Sim Sim Sim

Livros cartorários
e demais repositórios
(Lei 11.419/2006)

Sim
Parcialmente

Sim
Parcialmente

Não
Informado

Não
Informado Sim

Atos e termos do processo 
podem ser produzidos, 
transmitidos, armazenados e 
assinados por meio eletrônico 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim Não
Informado Sim
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Processo eletrônico na prática 
do Direito no Estado do Ceará

Justiça
Federal

CE

Tribunal de 
Justiça

CE

Juizado 
Especial

CE

OAB
CE

NPJ
FFB
CE

Assinatura dos juízes, 
em todos os graus de 
jurisdição, pode ser feita 
eletronicamente, (Lei 
11.419/2006)

Sim Sim Sim Sim Sim

Cópia digital 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim
Não

Informado
Sim

Votos, acórdãos e demais 
atos processuais podem 
ser registrados em arquivo 
eletrônico inviolável e 
assinados eletronicamente, 
(Lei 11.419/2006)

Sim Sim Sim Sim Sim

* Na tabela a diferença entre NÃO e NÃO INFORMADO é que NÃO significa que não existe ou não é usado naquele 
órgão, e NÃO INFORMADO é que a pessoa não sabia dizer se existe ou não naquele órgão.

Diante da pesquisa podemos perceber que tanto a Justiça Federal, quanto o Tribunal de Justiça 
e o Juizado Especial no Estado do Ceará, usam assinatura digital e certificação digital, sendo que neles 
também a intimação é feita por meio eletrônico havendo um armazenamento de arquivos digitais. Os 
recursos e a prática de atos processuais nesses três órgãos são eletrônicas. Na Justiça Federal o meio 
de comunicação é o malote digital. No Tribunal de Justiça a além do malote digital temos o E-Saj. No 
Juizado Especial há um meio de comunicação virtual. Em todos os órgãos pesquisados há um diário 
de justiça eletrônico, sendo que em nenhum deles há a utilização de Voz sobre IP (VOIP). Todos os 
órgãos usam os princípios da segurança da informação, assinatura dos juízes de forma eletrônica e cópia 
digital. No tribunal de Justiça e na Justiça Federal há o uso de criptografia e um registro de conexão 
para saber quando e quem acessou o programa. O software usado na Justiça Federal é o PJE acessado 
através do navegador Firefox, já no Tribunal de Justiça é o E-Saj-SG, ou seja, o E-Saj do segundo grau. 
Tanto na Justiça Federal quanto no Tribunal de Justiça há os extratos digitais e videoconferências, o 
que não ocorre no Juizado Especial. Quanto às cartas precatórias por meio eletrônico elas são usadas 
apenas na Justiça Federal.

No NPJ/FFB podemos perceber a utilização de assinatura eletrônica e certificação digital, 
sendo que as intimações não são feitas por meio eletrônico, havendo ainda uma espécie de criptografia 
e armazenamento de arquivos digitais. Nele também há um meio de comunicação eletrônico, com 
consulta ao teor da intimação, sendo o software usado também é o E-Saj. O NPJ/FFB não utiliza 
videoconferências nem VOIP, sendo que as cartas precatórias não são feitas por meio eletrônico. Há 
segurança da informação bem como a existência de livros cartorários, e a sua assinatura pode ser feita 
por meio eletrônico.



DIÁLOGO JURÍDICO

68 WILLIAM MENEZES FREITAS, JOSE HELANO MATOS NOGUEIRA

6. CONCLUSÃO

A globalização trouxe novas necessidades aos profissionais do Direito não dependem mais apenas 
de sua formação jurídica, pois a realidade atual exige conhecimentos de diversas áreas científicas e 
tecnológicas. Nesse contexto, a virtualização dos processos e demais recursos das novas tecnologias 
propiciam a ultrapassagem de barreiras antes consideradas intransponíveis, gerando expectativas de 
que num futuro próximo haja uma integração maior entre os ordenamentos e uma unificação da prática 
do Direito.

Diversas vantagens da introdução desses novos recursos tecnológicos na prática do Direito (i.e., 
assinatura digital/eletrônica, certificação digital, criptografia, videoconferência etc.) são facilmente 
evidenciados durante o decorrer deste trabalho. Portanto, uma forma de prevenir eventuais problemas 
que poderiam surgir com o elevado crescimento das relações globais e avanços tecnológicos é o 
esclarecimento e conhecimento sobre o uso do processo eletrônico e as principais práticas do Direito 
nas quais ele está inserido. Ademais, o bom uso das ferramentas computacionais em qualquer profissão 
é meta a ser almejada por todo operador do Direito e a Nova Economia (Era da Informação) tem 
contribuído de forma efetiva e eficiente em todas as esferas de atuação.

Outrossim, a informatização do Poder Judiciário acarreta uma complexidade de medidas 
relacionadas a métodos, requisitos, padronizações, modelos, sistemas, equipamentos e pessoas. Vale 
destacar a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Nessa Lei é possível 
observar o processo eletrônico em sua plenitude, destacando as formas de tramitação. Por conseguinte, 
diversos atos processuais em papel foram substituídos pelo meio digital e a oferta de serviços de balcão 
dos foros agora podem ser efetuados através da Internet como substituto a esses atendimentos. Como 
resultado, as ações realizadas pelos atores processuais (advogados das partes, juízes, procuradores, 
escrivães e serventuários) que tenha importância jurídica em relação aos processos anteriormente eram 
realizadas apenas em meios físicos e tangíveis, agora são parte importante do mundo digital e virtual 
com todas as suas facetas e desafios globalizados.

Logo, torna-se indispensável que os operadores do Direito, bem como as suas instituições, sejam 
elas públicas ou privadas, realizem a divulgação dos saberes tecnológicos apresentados neste estudo, 
de modo a vivenciarem aspectos positivos da utilização do processo eletrônico como nova ferramenta 
da prática do Direito. A utilização dessas práticas processuais com base nas modernas tecnologias 
pelos órgãos da justiça brasileira, notadamente os tribunais, têm criado novas rotinas sistemáticas e 
diferentes dos padrões anteriormente vivenciados. Essa nova era é um caminho sem volta, onde todos 
os profissionais devem ter conhecimento e fazer o bom uso.

As contribuições desta pesquisa são apresentadas de diversas formas. Primeiro esta pesquisa fez 
uma revisão da literatura referente à Prática do Direito, tomando como base a Ciência Jurídica, a prática 
jurídica, os meios de prática existentes, e a prática do Direito sob a ótica da modernidade. Segundo, 
este estudo apresentou, as novas tecnologias em uso na pratica do Direito, destacadamente hardware, 
software, meios de comunicação, assinatura digital, e certificação digital. Terceiro, esta pesquisa 
demonstrou a importância das novas tecnologias na prática do Direito, dando evidência à evolução da 
prática do Direito ao longo dos séculos, a globalização e as novas necessidades dos profissionais do 
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Direito, o Direito na Era tecnológica, a legislação brasileira pertinente e a segurança da informação 
na prática do Direito. Por último, este estudo realizou um levantamento dos impactos do processo 
eletrônico na prática do Direito com ênfase em uma pesquisa de campo sobre as aplicações do processo 
eletrônico em operadores do Direito no Estado do Ceará. Para coleta dos dados da pesquisa de campo 
foram consultadas várias instituições de renome em nosso estado: Justiça Federal-CE, Tribunal de 
Justiça-CE, Juizado Especial-CE, OAB-CE e NPJ/FFB-CE.

Esta pesquisa tem como limitação o fato da pesquisa de campo ter levado em consideração 
somente operadores do Direito do Estado do Ceará. Como trabalho futuro, esta pesquisa de campo 
poderia ser estendida levando em consideração não só o Estado Ceará, mas também incluir instituições 
em nível regional e mesmo nacional, de forma que as aplicações do processo eletrônico como nova 
tecnologia na prática do Direito possam ser mais amplamente divulgadas e disseminadas.
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RESUMO
O presente artigo faz referência ao caso Gomes Lund e outros vs. Brasil (ou caso Araguaia), que deu 
ensejo à última condenação do Estado brasileiro perante o SIDH. Neste sentido, abordam-se as principais 
circunstâncias às quais o país esteve submetido naquela época. Desta maneira, busca-se explicar através 
da contextualização histórica os motivos que levaram o Estado brasileiro a um verdadeiro colapso, no 
qual o país foi tomado por uma verdadeira desordem ao ser gerido por um regime militar desumano, 
que aviltou os direitos humanos e fundamentais de muitos cidadãos. Sendo assim, direitos básicos 
de inúmeros nacionais foram cerceados por um Estado que deveria ser garantidor de direitos, haja 
vista os compromissos firmados em âmbito internacional pelo país bem antes do período ditatorial 
(1964-1985). O Brasil é membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU) e, além disso, 
foi a favor da adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), em 1948. É por essa 
conjuntura de total submissão do Estado brasileiro aos princípios do Direito Internacional, bem como 
por ser signatário do Pacto de San José da Costa Rica e ter reconhecido, soberanamente, a competência 
contenciosa da Corte IDH, é que o Brasil deve implementar as decisões emanadas pelo aludido órgão 
de modo integral, não se deixando levar pela impunidade proporcionada, em parte, pela Lei nº 6.683/79 
(Lei de Anistia).

PALAVRAS-CHAVE:
Justiça de transição. Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil. Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

ABSTRACT
The present article is about case Gomes Lund and others vs. Brazil (or case Araguaia), that had 
condemned Brazil in the Inter-American Sistem of Human Rights. In this sense, this article approach 
the main circumstances that the State had subject at that time. In this way, is sought explain through 
the historical context the reasons that took Brazil to a true collapse, in which the country was taken for 
a disorder to be managed for a inhuman military regime, that had debased the human rights of many 
citizens. Therefore, basic rights of numerous nationals, were curtailed for a State that must be guarantor 
of rights, considering the commitments signed internacionally by the country before dictatorship 
(1964-1985). Brazil is a founding member of the United Nations Organization and, besides that, it was 
favorable of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, in 1948. At this conjuncture 
that the State is subjected to principles of international right, as well as to be signatory of Covenant 
of San José of Costa Rica, and had recognized, sovereignly, the competence of the Inter-American 
Court of Human Rights, Brazil should to implement the decisions handed down by the Court fully, 
preventing impunity caused by Law 6.683/79 (Amnesty Law).
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Case Gomes Lund and others vs. Brazil. Amnesty Law. Inter-American Sistem of Human Rights.
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1. INTRODUÇÃO

Vê-se que, no cenário hodierno, a República Federativa do Brasil tem demonstrado avanços 
na seara dos direitos humanos quando comparado ao regime repressor que dominou o Estado por 
um período de 21 anos (1964-1985). Note-se, por conseguinte, que embora seja o Brasil um Estado 
Democrático de Direito, no qual seus nacionais podem e devem expressar seus direitos de forma livre 
sem o receio que se evidenciava outrora, não se pode olvidar que estamos diante de uma democracia 
recente, ainda em fase de consolidação. É nessa perspectiva que urge a necessidade de uma abordagem 
real e conscientizadora em relação ao que ocorreu neste território, com o fito de elucidar a verdade e 
propor ações que visem à cooperação da estabilidade do sistema em vigor. Sendo assim, o presente 
artigo tem como objeto de análise o caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, que ensejou a mais recente 
condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). No 
caso ora analisado, foi provado que o Estado praticou inequívocas violações de direitos humanos em 
seu território, ferindo frontalmente muitos dos dispositivos constantes na Convenção Americana de 
Direitos Humanos (CADH), os quais serão especificados no decorrer da explanação do artigo. Por 
ora, cumpre ressaltar que o Brasil não vem cumprindo de forma satisfatória a decisão da Corte IDH, 
já que o ordenamento jurídico pátrio não se coaduna ao entendimento da referida decisão. É com base 
nesse apanhado de informações que a pesquisa em torno deste tema se fez necessária, tanto é que o 
caso foi analisado na íntegra, através do sítio eletrônico da própria Corte. No mais, cumpre deixar 
claro que a temática do Direito Internacional dos Direitos Humanos está cada vez mais em evidência 
na atual conjuntura mundial. Nesse sentido, não há como falar em direitos humanos de forma isolada 
do contexto da globalização, já que os principais anseios das sociedades revelam-se verdadeiramente 
compreendidos e interpretados de forma mais completa à luz do diálogo das ideias de diferentes culturas. 
Sendo assim, é que o contencioso em questão é averiguado conforme o que preceitua a doutrina mais 
abalizada do Direito Internacional Público.

2. DO CONTEXTO HISTÓRICO: A DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1985)

O Brasil, entre os anos de 1964 e 1985, vivenciou uma terrível ditadura militar comandada 
pelas Forças Armadas, período no qual diversos direitos humanos e fundamentais foram restringidos, 
tais como: o direito ao voto, à participação popular, à liberdade de pensamento e de expressão. Estes 
últimos foram reprimidos com violência brutal pelo Estado contra aqueles cidadãos que discordavam 
do então sistema vigente.

Em abril de 1964, um golpe militar depôs o governo constitucional do Presidente João Goulart. A 
consolidação do regime militar baseou-se na Doutrina da Segurança Nacional e na promulgação de 
sucessivas normas de segurança nacional e normas de exceção, como os atos institucionais, ‘que 
funcionaram como pretenso marco legal para dar cobertura jurídica à escalada repressiva’. Esse 
período foi caracterizado ‘pela instalação de um aparelho de repressão que assumiu características 
de verdadeiro poder paralelo ao Estado’, e chegou ao seu ‘mais alto grau’ com a promulgação 
do Ato Institucional nº 5 em dezembro de 1968. Entre outras manifestações repressivas nesse 
período, encontra-se o fechamento do Congresso Nacional, a censura completa da imprensa, a 
suspensão dos direitos individuais e políticos, da liberdade de expressão, da liberdade de reunião 
e da garantia do habeas corpus. Também se estendeu o alcance da justiça militar, e uma Lei de 
Segurança Nacional introduziu, entre outras medidas, as penas perpétua e de morte41. 

41 CASO GOMES LUND VERSUS BRASIL. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de setembro de 2014. p. 31-32.
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É nesse contexto de total desrespeito aos direitos humanos por parte do Estado que vem à 
tona a Guerrilha do Araguaia, movimento contrário ao regime militar, que começou no fim dos anos 
1960, tendo persistido até meados dos anos 1970. O referido movimento ocorreu na região amazônica 
(sudeste do estado do Pará), próximo ao rio Araguaia, daí o seu nome42. 

Denominou-se Guerrilha do Araguaia ao movimento de resistência ao regime militar integrado 
por alguns membros do novo Partido Comunista do Brasil. Esse movimento propôs-se a lutar 
contra o regime, ‘mediante a construção de um exército popular de libertação’. No início de 
1972, às vésperas da primeira expedição do Exército à região do Araguaia, a Guerrilha contava 
com cerca de 70 pessoas, em sua maioria jovens43. 

Destaque-se que a aludida guerrilha apresentou-se como uma tentativa dos dissidentes do Partido 
Comunista do Brasil (PC do B), na busca de fomentar uma luta armada, proveniente do campo, com o 
intuito de enfrentar o governo ditatorial que comandava o país à época. Em relação a sua composição, 
a guerrilha era formada, em geral, por integrantes do PC do B, estudantes ex-universitários, bem como 
por profissionais liberais e camponeses da região.

Entre 1969 e 1974, produziu-se ‘uma ofensiva fulminante sobre os grupos armados de oposição’. 
O mandato do Presidente Médici (1969-1974) representou ‘a fase de repressão mais extremada 
em todo o ciclo de 21 anos do regime militar’ no Brasil. Posteriormente, durante ‘os três primeiros 
anos do governo do Presidente Geisel [1974-1979], o desaparecimento de presos políticos, que 
antes era apenas uma parcela das mortes ocorridas, torna-se a regra predominante para que não 
ficasse estampada a contradição entre discurso de abertura e a repetição sistemática das velhas 
notas oficiais simulando atropelamentos, tentativas de fuga e falsos suicídios’. Como consequência, 
a partir de 1974, ‘oficialmente não houve mortes nas prisões, todos os presos políticos mortos 
‘desapareceram’ e o regime passou a não mais assumir o assassinato de opositores44’. 

Note-se que o Estado, que repreendia de forma truculenta qualquer liberdade de pensamento 
contrária a seu regime, não iria deixar a guerrilha ganhar corpo, já que havia receio de que o movimento 
oposicionista pudesse ser um empecilho ainda maior posteriormente. Sendo assim, o Estado resolveu 
acabar com a guerrilha, conforme segue:

Entre abril de 1972 e janeiro de 1975, um contingente de entre três mil e dez mil integrantes 
do Exército, da Marinha, da Força Aérea e das Polícias Federal e Militar empreendeu repetidas 
campanhas de informação e repressão contra os membros da Guerrilha do Araguaia. Nas 
primeiras campanhas, os guerrilheiros detidos não foram privados da vida, nem desapareceram. 
Os integrantes do Exército receberam ordem de deter os prisioneiros e de ‘sepultar os mortos 
inimigos na selva, depois de sua identificação’; para isso, eram ‘fotografados e identificados 
por oficiais de informação e depois enterrados em lugares diferentes na selva’. No entanto, após 
uma ‘ampla e profunda operação de inteligência, planejada como preparativo da terceira e última 
investida de contra-insurgência’, houve uma mudança de estratégia das forças armadas. Em 1973, 
a ‘Presidência da República, encabeçada pelo general Médici, assumiu diretamente o controle 
sobre as operações repressivas e a ordem oficial passou a ser de eliminação’ dos capturados45. 

No final de 1974, não havia mais guerrilheiros no Araguaia, e há informação de que seus corpos 
foram desenterrados e queimados ou atirados nos rios da região. Por outro lado, ‘o governo militar 
impôs silêncio absoluto sobre os acontecimentos do Araguaia e proibiu a imprensa de divulgar 
notícias sobre o tema, enquanto o Exército negava a existência do movimento46’. 

42 MANIFESTAÇÃO DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS, 2011. Disponível em: < http://ibccrim.jusbrasil.com.
br/noticias/2515453/caso-araguaia >. Acesso em: 23 de setembro de 2014.

43 CASO GOMES LUND VERSUS BRASIL. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de setembro de 2014. p. 32-33.

44 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 32.

45 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 33.

46 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 33.
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É por essa conjuntura de total descaso do Estado, ao não respeitar os direitos de seus nacionais, 
que os representantes das vítimas ingressam no Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) 
na busca do amparo necessário para eliminar o sofrimento causado pelas violações. 

3. DA ANÁLISE DO CASO PERANTE A COMISSÃO (CIDH) E A CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS (CORTE IDH)

O caso foi admitido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e esta fez as 
devidas recomendações ao Brasil. No entanto, o país não as atendeu de forma satisfatória, tendo sido 
o caso submetido à Corte IDH. Ainda no mesmo raciocínio, posicionou-se a Comissão da seguinte 
maneira:

[...] a demanda se refere à alegada ‘responsabilidade do Estado pela detenção arbitrária, tortura 
e desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil […] 
e camponeses da região, […] resultado de operações do Exército brasileiro empreendidas entre 
1972 e 1975 com o objetivo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar 
do Brasil (1964–1985)’. A Comissão também submeteu o caso à Corte porque, ‘em virtude da 
Lei nº 6.683/79 […], o Estado não realizou uma investigação penal com a finalidade de julgar e 
punir as pessoas responsáveis pelo desaparecimento forçado de 70 vítimas47 […]. 

A Comissão solicitou ao Tribunal que declare que o Estado é responsável pela violação dos direitos 
estabelecidos nos artigos 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à 
vida), 5 (direito à integridade pessoal), 7 (direito à liberdade pessoal), 8 (garantias judiciais), 13 
(liberdade de pensamento e expressão) e 25 (proteção judicial), da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, em conexão com as obrigações previstas nos artigos 1.1 (obrigação geral de 
respeito e garantia dos direitos humanos) e 2 (dever de adotar disposições de direito interno) da 
mesma Convenção. Finalmente, solicitou à Corte que ordene ao Estado a adoção de determinadas 
medidas de reparação48.

Apesar do estudo apurado e fundamentado da Comissão, ao examinar as supostas práticas de 
violações de direitos humanos citadas acima, o Estado retrucou as acusações, posicionando-se, entre 
outras, perante a Corte IDH, da seguinte forma:

[...] o Brasil solicitou ao Tribunal que reconheça ‘todas as ações empreendidas no âmbito interno’ 
e ‘julgue improcedentes os pedidos da Comissão e dos representantes, uma vez que está sendo 
construída no país uma solução, compatível com suas particularidades, para a consolidação 
definitiva da reconciliação nacional49’. 

O Estado, portanto, não tem dado a devida prioridade que o caso requer, haja vista que, além 
de não ter atendido, dentro prazo, e nem executado, de forma eficaz, as recomendações da CIDH, 
também se apresentou perante o Tribunal como um país que não reconhece as violações praticadas em 
seu território, ao solicitar que a Corte IDH julgasse improcedentes os pedidos da Comissão.

O Estado alegou a incompetência da Corte Interamericana para examinar supostas violações 
que teriam ocorrido antes do reconhecimento da competência contenciosa do Tribunal. Esse 
reconhecimento foi realizado ‘sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de 
dezembro de 1998’. Não obstante, o Brasil reconheceu a jurisprudência da Corte, no sentido 
de que pode conhecer das violações continuadas ou permanentes, mesmo quando iniciem antes 
do reconhecimento da competência contenciosa do Tribunal, desde que se estendam além desse 

47 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 3-4.

48 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 4.

49 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 5.
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reconhecimento, mas enfatizou que é inequívoca a falta de competência da Corte para conhecer 
das detenções arbitrárias, atos de tortura e execuções extrajudiciais ocorridas antes de 10 de 
dezembro de 199850. 

O desaparecimento forçado de pessoas ocasionado pelo Estado brasileiro, à época, figura como 
ato de caráter contínuo ou permanente. Desta maneira, o fato continua atual enquanto não se conheça 
o local em que estaria a pessoa desaparecida. Além disso, há posicionamentos, no âmbito do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, que asseguram à Corte IDH a competência para decidir casos 
dessa natureza, conforme se verifica abaixo:

[...] em sua jurisprudência constante, este Tribunal estabeleceu que os atos de caráter contínuo 
ou permanente perduram durante todo o tempo em que o fato continua, mantendo-se sua falta 
de conformidade com a obrigação internacional. [...] a Corte recorda que o caráter contínuo ou 
permanente do desaparecimento forçado de pessoas foi reconhecido de maneira reiterada pelo 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, no qual o ato de desaparecimento e sua execução 
se iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a subsequente falta de informação sobre 
seu destino, e permanecem até quando não se conheça o paradeiro da pessoa desaparecida e os 
fatos não tenham sido esclarecidos. A Corte, portanto, é competente para analisar os alegados 
desaparecimentos forçados das supostas vítimas a partir do reconhecimento de sua competência 
contenciosa efetuado pelo Brasil51. 

Desde sua primeira sentença [Caso Velásquez Rodríguez], esta Corte destacou a importância do 
dever estatal de investigar e punir as violações de direitos humanos. A obrigação de investigar e, se 
for o caso, julgar e punir, adquire particular importância ante a gravidade dos crimes cometidos e 
a natureza dos direitos ofendidos, especialmente em vista de que a proibição do desaparecimento 
forçado de pessoas e o correspondente dever de investigar e punir aos responsáveis há muito 
alcançaram o caráter de jus cogens52. 

Considerando todo o exposto até o momento, pode-se concluir que a Corte IDH, ao apreciar 
o caso, decidiu pela condenação do Estado brasileiro, já que as alegações das partes e as provas 
apresentadas mostraram-se relevantes, confirmando desta maneira, a existência real dos fatos que 
deram ensejo ao desaparecimento forçado dos integrantes da Guerrilha do Araguaia, não restando 
dúvidas em relação à responsabilidade internacional do Estado brasileiro.

Reitere-se que, com base no que foi apurado através de testemunhos, registros, arquivos do 
Estado (ainda que ínfimos), pareceres periciais, dentre outros meios de provas, não há controvérsia 
quanto ao desaparecimento forçado dos integrantes do movimento ocorrido próximo ao rio Araguaia. 
O Tribunal, pautando-se no que foi alegado, decidiu:

 [...] a Corte Interamericana conclui que o Estado é responsável pelo desaparecimento forçado 
e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à 
integridade pessoal e à liberdade pessoal, estabelecidos, respectivamente, nos artigos 3, 4, 5 e 7, 
em relação ao artigo 1.1, da Convenção Americana53[...]. 

Além dos artigos mencionados acima, a Corte também determinou que houve, como 
consequência do desaparecimento das pessoas, a negação de suas garantias judiciais, consubstanciando-
se a violação do artigo 8º da CADH. O Tribunal, ao reconhecer que os familiares das vítimas não 
obtiveram êxito quando da busca de informações perante o Estado, no que concerne ao referido caso, 
concluiu também que o Estado violou o artigo 13 da CADH. Houve, por conseguinte, violação do 
50 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
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direito à proteção judicial (artigo 25 do Pacto de São José da Costa Rica), tendo em vista a falta de 
investigação, julgamento e punição dos responsáveis pelas violações cometidas em nosso território54.

No mesmo raciocínio, entendeu-se que o Estado desrespeitou o artigo 2º da CADH por não 
adequar seu direito interno ao Pacto de São José da Costa Rica, já que aplicou a Lei de Anistia, que 
soou de forma a impedir a investigação penal dos fatos.

Sendo assim, após a conclusão da Corte IDH no que atine aos artigos violados, tal Tribunal 
impôs medidas de reparação a serem cumpridas e executadas pelo Estado brasileiro, a fim de que este 
pudesse compensar as famílias das vítimas pelos ilícitos praticados pelos seus agentes.

Consubstanciam-se as medidas de reparação, inter alia, em obrigações de investigar os fatos, 
julgar e, se for o caso, punir os responsáveis, e de determinar o paradeiro das vítimas; Medidas de 
reabilitação, de modo que o Estado venha a adotar um sistema de saúde de qualidade para auxiliar os 
familiares das vítimas; Medidas de satisfação, quais sejam: pedido oficial de desculpas por parte do 
Estado, divulgação da sentença deste caso em jornal de grande circulação; Garantias de não repetição, 
por exemplo: educação em direitos humanos no seio das Forças Armadas, tipificação do delito de 
desaparecimento forçado; Indenizações (materiais e imateriais), custas e gastos.

Em sintonia com o que foi decidido pela Corte IDH, o Estado brasileiro referendou e cumpriu, 
em parte, algumas medidas de reparação, por exemplo, realizando expedições à região do Araguaia, no 
intuito de encontrar os desaparecidos; Indenizando as vítimas em pecúnia; Assegurando atos simbólicos 
e educativos; Reformulando a Comissão da Verdade, com o objetivo de resgatar a memória e expor a 
verdade dos fatos. Nesse sentido, mencione-se:

O Estado ressaltou que reconheceu oficialmente sua responsabilidade pelas mortes e 
desaparecimentos forçados ocorridos durante o período do regime militar, inter alia, por meio da 
Lei nº 9.140/95 e do relatório ‘Direito à Memória e à Verdade’ da Comissão Especial sobre Mortos 
e Desaparecidos Políticos, o qual foi apresentado em um ato público com a presença do Presidente 
da República, de diversas autoridades e de familiares das vítimas do regime militar. Também o 
Ministro da Justiça, em nome do Estado, realizou um pedido oficial de desculpas mediante um 
ato público realizado em 18 de junho de 2009, em que foram concedidos os benefícios de uma 
anistia política a 44 camponeses da região, os quais foram perseguidos para prestar informações 
sobre a Guerrilha do Araguaia55. 

O Estado destacou que, ademais das indenizações pecuniárias pagas no marco da Lei nº 9.140/95, 
foram realizados diversos atos de natureza simbólica e educativa que promoveram o resgate da 
memória e da verdade dos fatos ocorridos durante o período do regime militar56. 

Contudo, prolatada a sentença, resta ao Estado cumprir, integralmente, e não parcialmente, o 
que foi decidido pela Corte IDH, tendo em vista que o Brasil, por decisão soberana, já entendeu, ao 
reconhecer a jurisdição do Tribunal, que a última palavra em matéria de direitos humanos emana do 
aludido órgão.

No entanto, o aparente rigor lógico não vem sendo compreendido pelo ordenamento jurídico 
pátrio, encontrando o Estado brasileiro dificuldade em aceitar o que outrora foi acordado. Destaque-se, 
por conseguinte, que a referida dificuldade de implementação da sentença é ocasionada, em parte, 
devido a Lei nº 6.683/79 (ou Lei de Anistia). 

54 CEIA, 2012.
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4. DA LEI DE ANISTIA (LEI Nº 6.683/79)

A Lei em questão, que surgiu no contexto final da ditadura militar, foi promulgada em nome da 
conciliação nacional e assegurou a absolvição de todos os envolvidos no que tange aos crimes políticos 
ou conexo com estes, cometidos no país entre 1961 e 1979 (vide artigo 1º da Lei). 

A aprovação do citado documento legal permitiu o retorno ao país de exilados políticos e também 
conferiu o perdão àqueles militares que provocaram graves violações de direitos humanos, tais como 
torturas, mortes e desaparecimentos forçados, ocasionando, assim, a impunidade dos repressores.

Ainda em relação ao documento supra, atente-se, respectivamente, ao posicionamento dos 
(a.) representantes das vítimas, que coincidiu com o entendimento da Comissão; (b.) da Corte, que 
corroborou a favor dos peticionários e, por fim, ao destaque (c.) conferido pelo Estado em relação à 
citada lei.

a.

[...] salientaram a irrelevância do contexto de criação da Lei de Anistia para o Direito Internacional, 
pois consideraram que, na medida em que ela impeça a persecução dos responsáveis por graves 
violações de direitos humanos, será contrária às obrigações internacionais do Estado. A Lei 
de Anistia não foi o resultado de um processo de negociação equilibrada, já que seu conteúdo 
não contemplou as posições e necessidades reivindicadas por seus destinatários e respectivos 
familiares. Desse modo, atribuir o consentimento à anistia para os agentes repressores ao lema 
da campanha e aos familiares dos desaparecidos é deformar a história57. 

b.

[...] o Brasil deve adotar todas as medidas que sejam necessárias para assegurar que a Lei de 

Anistia e as leis de sigilo não continuem a representar um obstáculo para a persecução penal 

contra graves violações de direitos humanos. Além disso, solicitou que se publiquem os resultados 

dessa investigação, para que a sociedade brasileira possa conhecer esse período de sua história58. 

c.

O Estado não se pronunciou particularmente a respeito da investigação dos fatos e limitou-se a 

destacar que a análise da Lei de Anistia não pode separar-se do tempo em que a referida lei foi 

elaborada, nem do fundamento em que se encontra assentada. Por outro lado, lembrou que a decisão 

do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 

considerou legítima integralmente a Lei de Anistia, em vista do novo ordenamento constitucional 59 

O Estado brasileiro, que aderiu soberanamente ao SIDH, tem demonstrado reiteradas 
inconsonâncias frente ao que preceitua o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pois o Brasil 
não tem se manifestado como deveria no sentido de investigar e punir penalmente os responsáveis pelas 
violações de direitos humanos, acreditando estar respaldado pela Lei de Anistia, que foi recepcionada 
pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88.

57 ______. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 48.

58 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 95.

59 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 95.
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[...] este Tribunal pronunciou-se sobre a incompatibilidade das anistias com a Convenção 
Americana em casos de graves violações dos direitos humanos relativos ao Peru (Barrios Altos 
e La Cantuta) e Chile (Almonacid Arellano e outros)60. 

No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, do qual Brasil faz parte por decisão soberana, 
são reiterados os pronunciamentos sobre a incompatibilidade das leis de anistia com as obrigações 
convencionais dos Estados, quando se trata de graves violações dos direitos humanos61. 

Dada sua manifesta incompatibilidade com a Convenção Americana, as disposições da Lei 
de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos 
humanos carecem de efeitos jurídicos. Em consequência, não podem continuar a representar um 
obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos 
responsáveis, nem podem ter igual ou similar impacto sobre outros casos de graves violações de 
direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil62. 

A Lei nº 6.683/79, embora recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), figura como inconvencional, haja vista que viola 
a CADH, e inválida, por afrontar o jus cogens (normas imperativas do direito internacional)63. 

O posicionamento do Estado em relação à Lei de Anistia foi legitimado, recentemente, quando 
do julgamento de improcedência, pelo STF, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 153.

Em 29 de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal, por sete votos a dois, declarou a 
improcedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, interposta pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, e afirmou a vigência da Lei de Anistia e a constitucionalidade 
da interpretação do parágrafo 1º do seu artigo 1º (pars. 44 e 58 supra). Essa decisão tem eficácia 
erga omnes e efeito vinculante e contra ela não cabe nenhum recurso. Entre outros fundamentos, o 
voto do Ministro Relator destacou que a Lei de Anistia foi ‘uma lei-medida’, não uma regra para 
o futuro e, como tal, deve ‘interpretar-se em conjunto com o seu texto, a realidade do momento 
histórico no qual foi criada e não a realidade atual’. Nesse sentido, a Lei implementou ‘uma decisão 
política do momento da transição conciliada de 1979’, uma vez que ‘foram todos absolvidos, 
uns absolvendo-se a si mesmos’. A lei, efetivamente, incluiu na anistia os ‘agentes políticos que 
praticaram crimes comuns contra opositores políticos, presos ou não, durante o regime militar64’. 

Observe-se, portanto, que o Brasil, ao adotar o entendimento supracitado, tem-se colocado, 
lamentavelmente, cada vez mais distante do que preconiza a doutrina mais abalizada do direito 
internacional. Tanto o sistema global (regido pela ONU), como os três principais sistemas regionais 
(europeu, americano e africano) de proteção e promoção do Direito Internacional dos Direitos Humanos 
(DIDH) têm demonstrado notória aversão às diversas figuras de anistias presentes no mundo, pois tais 
sistemas comungam com a ideia de que essas medidas representam um retrocesso na seara dos direitos 
humanos e não o tão desejado progresso almejado pela comunidade internacional.

60 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 54.

61 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 54.

62 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 65.

63 GOMES, Luiz Flávio. A Lei de Anistia viola convenções de direitos humanos. Disponível em: < http://www.conjur.
com.br/2011-mar-10/coluna-lfg-lei-anistia-viola-convencoes-direitos-humanos >. Acesso em: 23 de setembro de 2014.

64 CASO GOMES LUND VERSUS BRASIL. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de setembro de 2014. p. 50-51.
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As anistias ou figuras análogas foram um dos obstáculos alegados por alguns Estados para 
investigar e, quando fosse o caso, punir os responsáveis por violações graves aos direitos humanos. 
Este Tribunal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os órgãos das Nações Unidas 
e outros organismos universais e regionais de proteção dos direitos humanos pronunciaram-se 
sobre a incompatibilidade das leis de anistia, relativas a graves violações de direitos humanos 
com o Direito Internacional e as obrigações internacionais dos Estados65. 

Nesse mesmo sentido, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
concluiu que as anistias e outras medidas análogas contribuem para a impunidade e constituem 
um obstáculo para o direito à verdade, ao opor-se a uma investigação aprofundada dos fatos, e 
são, portanto, incompatíveis com as obrigações que cabem aos Estados, em virtude de diversas 
fontes de Direito Internacional66. 

O Estado brasileiro tem, de fato, adotado uma postura contrária ao que preceitua o direito 
internacional no que concerne a anistias, pois a Constituição Federal de 1988, mediante interpretação 
do STF, recepcionou a Lei nº 6.683/79, que nega a possibilidade de responsabilização pelas violações 
cometidas aos direitos humanos com base nos institutos da prescrição e da anistia67, dificultando e 
mesmo impedindo a responsabilização, no âmbito penal, dos agentes que cometeram graves violações 
de direitos humanos (ou crimes de lesa-humanidade)68. 

No presente caso, o Tribunal observa que não foi exercido o controle de convencionalidade 
pelas autoridades jurisdicionais do Estado e que, pelo contrário, a decisão do Supremo Tribunal 
Federal confirmou a validade da interpretação da Lei de Anistia, sem considerar as obrigações 
internacionais do Brasil derivadas do Direito Internacional, particularmente aquelas estabelecidas 
nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação com os artigos 1.1 e 2 do mesmo 
instrumento. O Tribunal estima oportuno recordar que a obrigação de cumprir as obrigações 
internacionais voluntariamente contraídas corresponde a um princípio básico do direito sobre 
a responsabilidade internacional dos Estados, respaldado pela jurisprudência internacional e 
nacional, segundo o qual aqueles devem acatar suas obrigações convencionais internacionais 
de boa-fé (pacta sunt servanda). Como já salientou esta Corte e conforme dispõe o artigo 27 da 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, os Estados não podem, por razões 
de ordem interna, descumprir obrigações internacionais. As obrigações convencionais dos 
Estados Parte vinculam todos seus poderes e órgãos, os quais devem garantir o cumprimento das 
disposições convencionais e seus efeitos próprios (effet utile) no plano de seu direito interno69. 

Portanto, em prol da garantia da supremacia dos Direitos Humanos, especialmente quando 
degradados por crimes de lesa-humanidade, faz-se mister reconhecer a importância dessa 
sentença internacional e incorporá-la de imediato ao ordenamento nacional, de modo a que se 
possa investigar, processar e punir aqueles crimes até então protegidos por uma interpretação da 
Lei de Anistia que, afinal, é geradora de impunidade, descrença na proteção do Estado e de uma 
ferida social eternamente aberta, que precisa ser curada com a aplicação serena mas incisiva do 
Direito e da Justiça70. 

É necessário, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro se adeque aos parâmetros 
internacionais mais conceituados, em especial à CADH, no que atine à matéria ora analisada, a fim de 
que se tenha no país a verdadeira supremacia dos direitos humanos. 
65 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 

setembro de 2014. p. 54.
66 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 

setembro de 2014. p. 56.
67 CEIA. Eleonora Mesquita. A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Desenvolvimento da 

Proteção dos Direitos Humanos no Brasil. Revista EMERJ Rio de Janeiro v. 16 n.61 p. 1-256 jan.-fev.-mar, 2013. p. 
134.

68 GOMES, Luiz Flávio. Crimes contra a Humanidade: Conceito e Imprescritibilidade (Parte II). Disponível em: < 
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1633577/crimes-contra-a-humanidade-conceito-e-imprescritibilidade-parte-ii >. 
Acesso em: 23 de setembro de 2014.

69 CASO GOMES LUND VERSUS BRASIL. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de setembro de 2014. p. 65-66.

70 ______. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 20 de 
setembro de 2014. p. 120.
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5. DA EFICÁCIA DA DECISÃO PROLATADA PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
CONTRA O ESTADO BRASILEIRO NO CASO ARAGUAIA

A implementação da decisão da Corte IDH tem encontrado obstáculo não só por causa dos 
institutos da prescrição e da anistia, mas também por conta de fatores de naturezas distintas, tais como: 
falta de infraestrutura do poder Judiciário brasileiro, que dispõe de poucos servidores levando-se 
em consideração o número de demandas e, somado a isso, falta de integração dos entes federativos, 
bem como a falta de interesse dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) que, geralmente, não 
realizam, dolosamente, de forma coordenada, ações em prol dos direitos humanos71. 

É certo que a decisão da Corte IDH no Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil não foi implementada 
de forma ideal pelo Estado brasileiro. Há que se deixar claro, no entanto, que o Brasil, desde a transição 
democrática, tem demonstrado uma crescente inserção no regime internacional dos direitos humanos, 
ratificando tratados internacionais de Direitos Humanos, tanto em âmbito global como em âmbito 
regional, que absorvem o conteúdo da dignidade da pessoa humana. Desta maneira, está sendo realizado 
um esforço para implementação de uma cultura de direitos humanos no país, o que evidencia uma 
política externa em consonância com o princípio da prevalência dos direitos humanos72. 

Por um lado, há no país um consenso formal em torno da ideia de direitos humanos, tornado 

evidente pela promulgação de nossa constituição cidadã e pelos diferentes tratados internacionais 

de que fazemos parte, por outro lado, rotineiras práticas de agentes estatais e de particulares, tanto 

interna quanto internacionalmente, contradizem esse consenso. (BERNARDES, 2011, p. 136). 

A CRFB/88, chamada de Constituição Cidadã, que representa o maior símbolo de 
redemocratização e estabilidade política no Brasil, contempla os direitos fundamentais em todas as 
suas dimensões, sendo também regida por princípios louváveis que consagram a verdadeira sintonia 
da Lei Maior com os principais anseios mundiais73.

No entanto, o processo de redemocratização vem se dando paulatinamente, haja vista que 
recentemente o Estado vivenciou 21 anos de uma ditadura militar. Talvez por isso, não raro, seja 
possível encontrar, ainda hoje, resquícios ditatoriais na conduta de agentes estatais e de particulares. 

6. CONCLUSÕES

Evidenciou-se, ao longo do estudo, o impasse gerado entre a Corte Constitucional brasileira e a 
Corte IDH, já que o STF posiciona-se a favor da Lei de Anistia e a Corte máxima em direitos humanos 
do continente americano posiciona-se contra as diversas anistias, isto é, as concernentes às graves 
violações de direitos humanos com o Direito Internacional e as obrigações internacionais dos Estados. 

Considerando que o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, vê-se que existe, 
portanto, quando da violação dos dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo 
Estado brasileiro, a possibilidade de uma investigação pela Comissão de um caso fático envolvendo 
supostas violações de direitos humanos ocorridas no país, isto é, caso o Estado não tenha buscado 
solucionar o litígio no âmbito interno.
71 CEIA, 2013.
72 BERNARDES, 2011.
73 O STF E OS 25 ANOS DA CONSTITUIÇÃO, 2013. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/

verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=250119 >. Acesso em: 23 de setembro de 2014.
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Nesse sentido, foi provado, como consequência do caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, que o 
Estado praticou inúmeras violações de direitos humanos em seu território, descumprindo muitos dos 
dispositivos da CADH, durante o período da ditadura militar (1964-1985).

No entanto, uma vez prolatada a sentença condenatória pela egrégia Corte IDH contra o Estado 
Brasileiro, no caso que se afira, restou prejudicada a efetivação da decisão da Corte pelo Estado, em 
parte, por causa da Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79).

Certificou-se, portanto, que apesar do Estado brasileiro não estar em conformidade com o que 
prevê o direito internacional no tocante a anistias, o Brasil tem buscado inserir-se no regime internacional 
de proteção dos direitos humanos. Tanto é assim que o Estado desde a transição democrática tem 
ratificado inúmeros tratados norteados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, além de assegurar 
constitucionalmente o princípio da prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, II, CRFB/88).

Apesar disso, o Estado brasileiro não cumpriu, integralmente, a decisão emanada da Corte 
IDH no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, em parte por inércia do próprio Estado, em parte em 
decorrência do reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade da Lei de Anista brasileira, o que 
fere entendimento consolidado da Corte IDH de que as leis de anistia são inconvencionais. Não se deve 
olvidar o que ocorreu no Estado brasileiro durante a ditadura, haja vista que a ocultação da verdade 
proporcionada pela Lei de Anistia configura, per se, uma grave violação de direitos humanos.
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RESUMO:

O presente texto identifica e explora preliminarmente elementos que atuam no processo de corrupção 
política do Estado, percorrendo pontos amplamente reconhecidos da bibliografia científica e recortando 
momentos relevantes do desenvolvimento histórico da política no Brasil. Três questões orientaram 
o trajeto da análise: na primeira se inquiriu acerca do que os autores clássicos e contemporâneos 
escreveram sobre o tema corrupção; em segundo lugar indagou-se acerca de uma trajetória da corrupção 
no Brasil e, por último, interrogou-se sobre o que certos setores importantes da sociedade pensam 
acerca da corrupção.

PALAVRAS-CHAVE:

Estado, Política, Corrupção, Segmentos Médios 

ABSTRACT:

This text identifies and preliminarily explores issues that take part in the State political corruption 
process, reviewing widely recognized points in the scientific literature and pointing out important 
moments of the historical development of politics in Brazil. Three questions have lead that analysis: 
first of all it was about what the classical and contemporary authors have written on the subject 
corruption; secondly it has been discussed about the anatomy of corruption in Brazil and, finally, it 
has been questioned about what certain important sectors of society think about corruption.

PALAVRAS-CHAVE:

State, Political, Corruption, Middle Segments

INTRODUÇÃO:

A corrupção não é um dado surpreendente na política do Brasil e em nenhuma política do 
mundo; ela não é estranha à política porque em sentido fundamental uma enseja o aparecimento da 
outra, a despeito de se distinguirem em suas motivações e fins. Parece não estar fora de cogitação 
que se requeira certo tipo de política ao empreendimento da corrupção; também não é de se duvidar 
que determinadas políticas, dentre elas algumas que buscam o bem social, se utilizem de mecanismos 
escusos para sua consecução. A corrupção reclama adoção de políticas e não se faz política pura isenta 
de corrupção. Ambos os processos brotam do mesmo terreno das relações humanas na luta pelo poder 
de definição da vida social. 

74 Doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (2003). Atualmente é professor da Faculdade Integrada 
da Grande Fortaleza, da Faculdade Cearense e da Faculdade Farias Brito. Área de pesquisa: sociologia da religião 
com ênfase nas categorias: política, cultura, pentecostalismo, mercado e transição religiosa.

75 Aluna da Faculdade Farias Brito, pesquisadora do programa de iniciação a pesquisa juridica.
76 Aluna da Faculdade Farias Brito, pesquisadora do programa de iniciação a pesquisa juridica.
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A proximidade entre os fenômenos muitas vezes embota o discernimento e inibe a distinção 
entre política corrupta e política sã (em determinadas etapas de sua ação a política corruptora se 
confunde com a boa política); mas essa proximidade não elimina o caráter antagônico que existe entre 
um evento e outro e muito menos a premissa de que um avança no território em que o outro recua. 
Além disso, não é de se ignorar que a análise da política, não raro, em algum ponto de sua trajetória se 
depara com matéria corrompida; e não é menos verdade que a análise da corrupção leva quase sempre 
a identificar envolvimento da questão política. Com isso, se pressupõe que a relação entre corrupção 
e política envolve caminhos complexos e conexões, de modo que, em certos contextos, nem sempre 
é possível distinguir uma da outra; isto porque em determinado momento os procedimentos para fins 
de corrupção parecem se assemelhar com os procedimentos ditos políticos. Um dos traços evidentes 
dessa complexa relação está em que o êxito da corrupção se dá na medida de sua capacidade de se 
fazer passar por verdadeira política, e nisso se revela o mais alto grau de proximidade entre uma coisa 
e outra; de outro modo, o sucesso da política é proporcional ao grau de eliminação por ela imposto a 
corrupção. Em todo percurso de sua história, a sociedade política construiu e solidificou a ordem das 
relações amparada numa cultura universal de recriminação à corrupção. Isto, enfim, significa que a 
despeito de opostas, a identidade de uma se robustece na relação que estabelece com a outra. 

 Dentro deste quadro complexo em que as fronteiras entre corrupção e política se tocam 
continuamente parece pertinente indagar acerca dos olhares que se detém sobre essa problemática 
e quais leituras se processam a partir dos distintos segmentos sociais. Há um barulho ensurdecedor 
sobre a corrupção no Brasil atual; a mídia usa e abusa ao seu modo e como melhor lhe convém, 
disseminando leituras para consumo de um mercado ideologicamente diversificado; a luta entre os 
partidos se desdobra em torno de uma verdade de conveniência, aumentando o estado de alerta do 
cidadão cada vez mais desconfiado; as oscilações das ações do judiciário, sob a interferência dos demais 
poderes projeta no ar a incerteza da medida em que a justiça será feita. Inequivocamente o país jamais 
houvera sido sacudido por um escândalo de corrupção na proporção do que se está vivenciando hoje, 
o que evidentemente não significa dizer que o crime do colarinho branco não tenha tido proporção 
idêntica noutros contextos; doutro modo seria vulgar fraciona-lo e não percebe-lo como constelação 
de processos interligados, condicionados e condicionantes no âmbito de um mesmo fenômeno. Para 
além dos interesses envolvidos e afecções impressas no cenário político atual, não se deve olvidar 
que esse momento conturbado se apresenta prenhe de elementos fortíssimos de aprendizado político e 
indicadores para ajuste de condutas que poderão sanear espaços importantes da realidade nacional. Para 
Souza e Lamounier (2010), os efeitos da corrupção são danosos e de ampla repercussão, aumentando 
os custos, reduzindo a eficiência e a qualidade das obras dos serviços públicos; distorcem as demandas 
dos cidadãos, solapando sua confiança nas instituições públicas. 

Qual a percepção do cidadão de classe média acerca do momento político atual do Brasil? Dito 
de outro modo: Que leitura os segmentos médios da população fazem do quadro político contemporâneo 
do Brasil?

O presente texto identifica e explora preliminarmente elementos que atuam no processo 
de corrupção política do Estado, percorrendo pontos amplamente reconhecidos da bibliografia 
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científica e recortando momentos relevantes do desenvolvimento histórico da política no Brasil. Três 
questões orientaram o trajeto da análise: na primeira se inquiriu acerca do que os autores clássicos 
e contemporâneos escreveram sobre o tema corrupção; em segundo lugar indagou-se acerca de uma 
trajetória da corrupção no Brasil e, por último, interrogou-se sobre o que certos setores importantes 
da sociedade pensam acerca da corrupção.

A corrupção política pode assumir variadas formas e manifestar-se multiplamente no dia-a-dia 
na vida das sociedades humanas. Evidentemente que não é possível atribuir um padrão aos sistemas 
corruptores da política; se podem constatar diversas tipologias do fenômeno no campo da ciência 
política; entretanto, essa abordagem toma por pressuposto fundamental que a obtenção de benefício 
particular advindo do uso de bens sociais estaria na base de toda e qualquer engenharia de corrupção. 

1. A CORRUPÇÃO COMO NEGAÇÃO DA POLÍTICA, AFRONTA À SOCIEDADE CIVIL E AMEAÇA DE 
DESINTEGRAÇÃO DO ESTADO

A instituição da sociedade política e do Estado não representou um porto seguro ao 
desenvolvimento saudável da sociedade humana; a política e sua expressão maior, o Estado estão sob 
contínua ameaça, de tal modo que se poderia dizer que a sempre presente ameaça de corrupção constitui 
a base justificadora da existência do Estado. Só existe Estado porque existe sempre a possibilidade de 
corrupção de bens considerados comuns. Uma das mais importantes obras, nos primórdios do estudo 
da ciência política, O Príncipe, de Maquiavel, circunscreve de maneira proposital o tema da corrupção. 
Para muitos intérpretes, o livro escrito pelo pensador florentino, em 1513, se apresenta como um guia 
político para aqueles que pretendem a gestão exitosa do Estado, incluindo, entre os paradigmas de 
administração, o calote, a desfaçatez e a crueldade. No entanto, é necessário que se esclareça que de 
fato o tema da corrupção inspira a obra, porém, de modo inverso ao sentido que lhe fora atribuído; a 
obra busca municiar os gestores de orientações capazes de superar a condição de não Estado e o modelo 
tirano que dominava a política italiana da época. Para Maquiavel (1991), o governante deveria buscar 
o lugar de equilíbrio, não sendo demasiadamente bom e nem demasiadamente odiado pelo povo; ser 
cauteloso seria sempre o caminho seguro para a obtenção do respeito da sociedade. O uso da força 
necessária, a parcimônia na aplicação dos recursos públicos e o cuidado com a ambição daqueles que 
buscam vantagens e benefícios particulares mediante o uso indevido dos recursos sociais demonstram 
claramente a intenção do autor em anular as fontes que pervertem os fins elementares para os quais o 
Estado existe. Maquiavel projeta uma das visões mais contundentes do Estado vitimado pela corrupção; 
segundo o pensador, a corrupção subverte a natureza do Estado e em seu lugar dá forma a um tipo de 
perversão indigna do estatuto de Estado, uma espécie de não Estado, nos termos de uma sociedade 
sem vida, vitimada de todo tipo de males, a exemplo da Itália do século XVI:

...assim também em nossos dias, foi necessário que a Itália ficasse reduzida à sua condição atual 
– mais escravizada que o povo hebreu, mais oprimida do que os persas, mais dispersos os italianos do 
que os atenienses; sem uma cabeça, sem ordem, batida, despojada, ferida, devassada, vítima de ruínas 
de todo tipo... agora, quase sem vida, a Itália espera por quem possa curar as feridas e ponha fim a 
pilhagem na Lombardia, à rapacidade e à extorsão no reino de Nápoles e na Toscana, curando-as das 
chagas abertas há tanto tempo (1991:107,108).
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Entretanto, a compreensão da natureza fenomenológica da política enseja que os eventos – 
Estado e corrupção – sejam concebidos como construção e não como acidentes ou destinos. Nesse 
sentido, historicamente, tanto os atos corruptores de indivíduos, grupos, organizações e sistemas podem 
perverter o Estado, quanto à razão política dos gestores e a destreza da sociedade podem superar a 
corrupção; parece evidente, no texto escrito por Maquiavel, que o bem coletivo velado pelo Estado e 
a corrupção desse mesmo bem são possibilidades inerentes aos processos complexos de construção da 
sociedade, podendo se manifestar ou não de conformidade com as conjunturas, a consciência política, 
as virtudes e habilidades adquiridas pelos membros da sociedade num determinado percurso de sua 
existência. Estado e corrupção nada mais seriam que realizações coletivas que se concretizam no jogo 
político como sínteses da convivência dos diversos interesses sociais. Essa é sem dúvida a razão que 
leva o autor a mencionar, no início do XXVI capítulo de O Príncipe, acerca de um momento político 
propício e oportuno à instauração de um novo governo que trouxesse fama e prosperidade ao povo 
italiano. Essa noção da historicidade das manifestações e decisões políticas está no fechamento do 
livro; o autor tem a leitura do momento histórico e concita à liderança a agir: “não se deve, portanto, 
deixar passar esta ocasião afim de fazer com que a Itália, depois de tanto tempo, encontre um redentor” 
(MAQUIAVEL, 1991:1100).

Hobbes (2004) afirma tacitamente que a corrupção do Estado afeta diretamente a soberania 
e compromete o princípio da autoridade política. Para um absolutista convicto, Hobbes associa a 
autoridade soberana do Estado aos fins da disciplina harmoniosa e pacífica entre os membros da 
sociedade. Outra razão não justificaria o volume ilimitado de poder dado a esta instituição. A autoridade 
do Estado se exprime na legitimação de um poder sem precedentes que constrange os indivíduos à 
concretização de uma política social. E mais que isto, a política do Estado é o coroamento do esforço 
de uma multidão de pessoas que finalmente logrou êxito na superação da barbárie, fazendo valer o ideal 
da consciência coletiva. Em vista disto, a corrupção da política representa o retorno da raça humana ao 
marco zero. O caos é a realidade da vida coletiva antes da formalização do contrato social; uma forma 
de existência primitiva, vazia de símbolos que adornam a identidade dos seres humanos:

...o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser 
oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Em tal situação não há lugar para a indústria, 
pois seu fruto é incerto. Seguramente não há cultivo de terra nem navegação, nem uso das mercadorias 
que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e 
remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento na face da terra, nem cômputo 
do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade. E o que é pior do que tudo, há um constante 
temor e perigo de morte violenta. A vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta 
(HOBBES, 2006:99).

Esse estágio inumano ou semi-humano que condenava os indivíduos a viverem em condições 
zoológicas e em guerra declarada de uns contra os outros é suprimido com a instituição de um poder 
comum que auspicia o respeito desses indivíduos entre si. O respeito auspiciado nada mais é senão a 
lei que uma vez instaurada faz cessar o direito que cada indivíduo tem de fazer qualquer coisa, uma 
vez que por natureza não há nada que alguém não tenha direito (2006:102); o contrato social faz 
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cessar a guerra, atuando firmemente na designação do que é direito e do que não é, mediante poder de 
coação, obrigando os indivíduos ao respeito recíproco conforme o conteúdo do pacto. Hobbes admite 
que o empreendimento da paz só é concretizado na construção de uma verdadeira unidade mediante a 
qual todos os indivíduos se sintam representados por uma instituição idônea capaz de formular leis e 
executa-las e que sejam necessariamente capazes de efetivar o benefício comum. Esses termos dão a 
preciosa definição que o cientista político inglês atribui à corrupção; corromper politicamente seria a 
quebra o pacto social e reintrodução da sociedade no estágio da barbárie, substituindo a paz pela guerra, 
permutando a justiça pela injustiça. A corrupção instalada na esfera do exercício do poder soberano, não 
apenas reintroduz a sociedade no domínio da guerra de todos contra todos, mas, sobretudo, chancela 
a corrupção atribuindo-lhe ares de legalidade, uma vez que a corrupção no campo da decisão política 
se realiza pelo mau uso da aparelhagem política disponível para disseminação do bem. 

Em John Locke (1991) toda forma de instituição do poder na sociedade estaria associada a uma 
deficiência; a instituição do poder seria uma reação à impotência humana; de tal modo que o poder pátrio 
buscou suprir deficiências da menoridade; o poder político foi instaurado em razão da incapacidade 
ética dos indivíduos garantirem a justa propriedade no Estado natureza; e o poder despótico se instaurou 
por falta de aprimoramento político da sociedade civil. De algum modo, o caos seria sempre o ponto 
de partida da organização; isto não significa esvaziar a importância da organização, mas admitir sua 
íntima associação com o caos. A concepção da natureza e dos motivos que ensejou a organização social 
conduziu o autor a identificar a relevância da organização social no contexto em que ela emerge e 
ao mesmo tempo perceber as limitações que a envolvem. O contrato social que é a base que sustenta 
toda a organização é permanentemente ameaçado pela possibilidade assombrosa do retorno do caos. 

O Estado de natureza consistia o que Locke denominou de existência perfeita da humanidade 
e não se manteve por não ter criado os meios éticos necessários para a convivência das liberdades 
individuais e consequentemente colocando a salvo o usufruto da propriedade adquirida pelo trabalho 
de cada um. O pensador inglês pondera que a liberdade e a igualdade nesse período põem os indivíduos 
mais próximos do plano da dignidade do ser humano. O Estado político surge necessariamente com 
o fim de remediar o problema das garantias omitidas n o Estado de natureza: 

O grande objetivo e principal, portanto da união dos homens em comunidades, colocando-se 
eles sob governo, é a preservação da propriedade. Para este objetivo muitas condições faltam no Estado 
de natureza (LOCKE, 1991:264).

A inexistência de garantia da paz e da segurança obriga os indivíduos a abandonarem certos 
privilégios do Estado de natureza e se refugiarem na sociedade política constituindo um governo. 
Entretanto, a ameaça de corrupção dos consensos políticos não é aniquilada; ela se faz presente no 
seio da sociedade, uma vez que a corrupção e o vício permanecem, embora contidos por força de lei; e 
igualmente se faz presente no espaço de gestão do poder político pelo governo mediante o despotismo, 
a tirania e a usurpação; nos três casos ocorre o abandono do consenso geral em torno do bem comum 
e prevalecem a corrupção e a eliminação das garantias políticas. Fica, portanto, evidente que, para o 
autor, o pacto social não possui propriedades e efeitos milagrosos e, assim sendo, não é suficiente para 
por o Estado a salvo da degeneração; o contrato e as leis que o fortalecem podem ser deturpados pela 
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convivência dos indivíduos e pela gestão do poder político; desta forma, os caminhos do exercício do 
poder do Estado podem conduzir a ilicitudes e inconvenientes que negam o princípio da legitimidade 
política. Segundo Locke, o poder de gestão do Estado tem seus próprios procedimentos naturais 
associados ao significado da coletividade, cujo sentido poderá vir a ser corrompido pelo despotismo, 
pela tirania e pela usurpação; estes corrompem o poder político na medida em que pervertem os fins 
políticos e os não aplicam para o bem e para a preservação da sociedade (LOCKE, 1991:284). As 
leis determinadas pelo pacto político desautorizam qualquer procedimento de autoridade que não se 
ampare no ideal do bem comum; e por outro lado, essas mesmas leis atuarão no interior da sociedade 
suprimindo as partes – e somente estas – que estiverem tão corrompidas que ameacem as partes sãs 
(LOCKE, 1991:285). Ora, o ato corruptor dos que exercem a magistratura e a conduta patológica de 
membros da sociedade ignoram as razões fundamentais que inclinaram os indivíduos a formação da 
sociedade e criam as condições necessárias ao retorno dos membros da sociedade política às incertezas 
do estado de guerra de todos contra todos. 

Stuart Mill concebe o poder político como necessário e ao mesmo tempo perigoso. Esse poder é 
representado na figura de “rei dos abutres”, cuja tarefa consiste a defesa da comunidade dos ataques de 
outros abutres. A emergência do Estado está em direta relação com o propósito de conter a violência; 
para tanto, se fazia necessário um animal de rapina mais forte que o resto a fim de conte-los em vista 
do bem estar da sociedade: 

Seu poder era considerado tão necessário, mas também tão altamente perigoso; quanto uma 
arma que tentassem usar contra seus súditos, não menos contra inimigos externos. A fim de evitar 
que membros mais fracos da comunidade fossem oprimidos por inúmeros abutres, era necessário que 
houvesse um animal de rapina mais forte do que o resto, encarregado de conte-los. Mas como o rei 
dos abutres estaria não menos emprenhado em oprimir o bando do que qualquer dos menores gaviões, 
era necessário assumir uma eterna atitude de defesa contra seu bico e garras. O objetivo, portanto dos 
patriotas era estabelecer para o poder limites aos quais, o governante deveria estar sujeito ao exercê-lo 
sobre a comunidade; e esta limitação era o que eles chamavam de liberdade. Isto foi tentado de duas 
formas. Primeiro obtendo-se um reconhecimento de certas imunidades, chamadas de liberdade ou 
direitos políticos, que era considerando como uma quebra de direitos que o governante pudesse infringir, 
e que, se ele realmente infringisse uma resistência específica ou uma rebelião geral se justificaria. Uma 
segunda, e geralmente uma providência posterior foi o estabelecimento de controles institucionais, 
através dos quais o consentimento da comunidade, ou de algum tipo de organização, que deveria 
representar seus interesses, tornou-se uma condição necessária para alguns dos mais importantes atos 
do poder governante (2006:18).

Qual o fim prevalecente da existência do Estado? Para o filósofo e economista inglês, o 
aparecimento do Estado busca suprir a expectativa social de um poder capaz de responder aos anseios 
da segurança coletiva em todas as dimensões da vida da sociedade nas quais essa segurança se requer, 
consistindo uma estrutura sólida mediante a disposição de recursos e autoridade para que de fato as 
demandas sociais sejam satisfeitas. No entanto, uma coisa é afirmar o fim social que idealisticamente 
move a criação do Estado; e outra coisa é a garantia de o Estado executará de fato os fins para o qual 
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foi criado. A corrupção desses fins representa uma continua ameaça. Mill considerava que ao longo da 
história social se evindencia que a presença do Estado não é sinônimo de garantia do bem estar social. 
Concomitantemente se passa a entender que o poder dos governadores do Estado não é independente 
e que o poder político não poderia ser exercido contra os interesses sociais. Em suma, é meta política 
que os governantes se identifiquem com o povo; que seus interesses e desejos sejam os interesses e 
desejo da nação. A nação não precisava ser protegida contra seu próprio desejo. Não havia nenhum 
receio de que ela própria se tiranizasse (2006:19). Essas ponderações parecem suficientes a que se 
conclua que as políticas públicas têm a sua gênese atrelada a duas questões primordiais: a garantia da 
liberdade política dos indivíduos e a delimitação do papel do Estado e de seus governantes subescritas 
aos interesses sociais. 

Em Bobbio, a discussão entre os supostos limites que separam a sociedade civil do Estado, 
abre espaço para a compreensão do problema da corrupção. Sem dificuldades se poderia deduzir do 
campo da análise do autor sobre a relação entre ambos eventos, que a corrupção política tem como 
um dos seus eixos a noção contraposta dos papéis que a sociedade civil e o Estado desempenham no 
ordenamento do vida coletiva. Nas palavras do autor: 

A ideia de que a sociedade civil é o anteato (ou a contrafação) do Estado entrou de tal maneira 
na prática cotidiana que é preciso fazer um grande esforço para se convencer de que, durante séculos, 
a mesma expressão foi usada para designar aquele conjunto de instituições e de normas que hoje 
constituem exatamente o que se chama de Estado, e que ninguem podria mais chamar de sociedade 
civil sem corer o risco de um complete mal entendido (BOBBIO, 1987:49).

Em sua argumentação Bobbio acertadamente demonstra que a preocupação com os limites 
da instituição que se denominou Estado aparece na modernidade tanto em relação a controvérsia 
entre Estado e igreja, como em relação ao interesse propriamente econômico distinto do interesse do 
governo da casa e do aparato dos poderes públicos. Não exclui também, deste contexto, a necessária 
distinção entre o conjunto das instituições sociais e as instituições políticas que exercem o domínio 
social (1987:50). No entanto, o pensador lembra, oportunamente, que essa distinção entre sociedade e 
Estado será radicalizada pelo interesse da burguesia a quem valerá uma necessária divisão de tarefas 
na definição de atribuições - a quem cabe o que - no que concerne a construção da riqueza das nações. 

Entre as questões suscitadas por Bobbio é pertinente explorar o viés dos interesses particulares da 
sociedade burguesa. Os limites impostos ao exercicio da autoridade do poder público e a circunscrição 
dos espaços nos quais o Estado pode e não pode interferir são problemas fundamentais à atividade 
eminentemente econômica e, evidentemente desperta preocupação maior nesse setor do que em qualquer 
outro da sociedade. O caráter particular de classe da burguesa reforça a separação entre uma instância e 
outra e mais que isso contribui e atua no sentido de exacerbar essa distinção; de modo que a corrupção 
política em larga medida se alimenta e se fortalece dos desvios que essa exacerbação propicia.

Ao propor se é pertinente ou não a manutenção da distinção entre sociedade civil e Estado, o 
filósofo e cientista politico italiano lembra que a tentativa de eliminação dessas fronteiras ensejou a 
reapropriação da sociedade pelo Estado e que a despeito disto se mantem hodiernamente a contradição. 
Bobbio propõe entao que: Sob este aspecto, sociedade e Estado atuam como dois momentos necessários, 
separados mas contíguos, distintos mas interdependentes, do Sistema social em sua complexidade e 
em sua articulação interna (1987: 52).
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2. A CORRUPÇÃO NO BRASIL – ALGUMAS PISTAS E DADOS HISTÓRICOS

Como já fora dito, a corrupção não é um dado surpreendente na política do Brasil e em nenhuma 
política do mundo. E como não poderia ser diferente de nenhum outro qualquer lugar, no Brasil, a 
corrupção não é um problema atual. Tal afirmação pode se confirmar no estudo na História do país, 
que registra casos que ferem a moral e a ética desde o suposto descobrimento no ano de 1500. A 
presença do colonizador português traz consigo o vírus da corrupção. Segundo Holanda (1995), o que 
o português vinha buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas riqueza que custa ousadia, não a riqueza 
que custa trabalho. Um século depois do início da ocupação do país pelos portugueses, a organização 
dos ofícios era dominada por critérios pouco técnicos; sob os auspícios de juízes benévolos, certos 
profissionais eram promovidos de funções sem exame prescrito e sem devida competência e, assim, 
podiam desfrutar de regalias ilegais, injusta e impunemente:

São frequentes, em velhos documentos municipais, as queixas contra mecânicos que, ou 
transgridem impunemente regimentos de seu ofício ou se esquivam aos exames prescritos, contando, 
para isso, com a proteção de juízes benévolos. Uma simples licença com fiador, em casos tais, era o 
bastante para o exercício de qualquer profissão e desse modo se abriam malhas numerosas na disciplina 
só aparentemente rígidas das posturas. Os que conseguiam acumular algum cabedal, estes tratavam 
logo de mudar de ofício para desfrutar das regalias ordinariamente negadas a mecânicos... Nos ofícios 
urbanos reinava o mesmo amor ao ganho fácil e a infixidez que tanto caracterizavam no Brasil os 
trabalhos rurais (HOLANDA, 1995:58).

Já no início do século XIX, com o traslado compulsório da Corte Portuguesa ao Brasil, o confisco 
das propriedades de aristocratas cariocas para acolhimento de fidalgos, clérigos, militares e burocratas 
vindos à companhia de D. João VI oriundos da Metrópole portuguesa, atropelou todos os critérios 
jurídicos do direito a propriedade pondo em prática, dispositivos contrários ao direito em benefício 
de interesses de classe (BANDECCHI, 1973). Tratando do mesmo assunto, Caio Prado assinalará 
que a implantação da burocracia brasileira que ocorrerá paralelamente à chegada dos nobres, vindos 
de Portugal, agregará os elementos necessários à corrupção dentro do serviço público na medida em 
que se instalou no Brasil uma burocracia cara e ineficiente, a despeito de certo benefício que essa 
providência pode trazer: 

De um modo geral, a administração da corte portuguesa velará, embora dentro das possibilidades 
limitadas de um aparelhamento burocrático oneroso, complexo e muito ineficiente, pelos interesses 
da colônia. Os resultados, muitas vezes sobrestimados, não deixaram, contudo, de contribuir para o 
desenvolvimento econômico do Brasil (PRADO JUNIOR, 1979: 140)

A transferência da corte portuguesa puniu a colônia brasileira com o pagamento dos novos 
serviços púbicos que se tornaram indispensáveis à satisfação dos milhares de nobres em terras brasileiras; 
no entanto, a maior parte dessas despesas desperdiçava os parcos recursos locais destinando-os ao 
sustento desses mesmos nobres que acompanharam o exílio de D. João VI, aos quais o governante se 
sentia obrigado a assalariar:

Parte das novas despesas representava necessidades impostas pela criação de serviços 
indispensáveis: ampliação das forças armadas, instrução pública, higiene, povoamento, abertura 
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de novas estradas, obras de urbanismo no Rio de Janeiro, etc. Boa parte, contudo, provavelmente a 
maior, não era mais que desperdício e destinava-se a sustentar os fidalgos que tinham acompanhado 
o soberano no exílio e que este entendia acertado premiar. Era evidentemente fardo excessivo para as 
débeis forças econômicas da colônia (PRADO JÚNIOR, 1979:147).

Durante o Brasil imperial o poder político estava monopolisticamente centrado nas mãos 
da aristocracia agrária e os direitos políticos padeciam de grave deformidade, eram exercidos 
hierarquicamente e em certo sentido hereditariamente; os deputados e senadores eram obrigatoriamente 
proprietários de terra. Nas palavras de Werneck Sodré: Não era sem razão que a Constituição de 1824 
consignava que aos parlamentares cabia o tratamento de altos e poderosos senhores (2008:34). Citando 
documentos de ensaístas e historiadores de meados do século XIX que retrataram o sistema eleitoral 
do período, o mesmo autor repetirá que:

As eleições primárias — conta um historiador — sempre foram a turbulência e a pancadaria 
dentro e fora das igrejas, à pergunta sacramental se alguém tinha que denunciar suborno ou conluio para 
que a eleição recaísse em determinadas pessoas. Nesses conflitos, venciam os grupos mais poderosos 
ou mais vantajosamente armados. As eleições secundárias eram a fraude, a assinatura dos eleitores em 
folhas de papel em branco, remetidas aos presidentes das províncias”. João Francisco Lisboa, severo 
observador dos costumes, depõe assim: “A violência parece ser uma das condições indeclináveis do 
nosso sistema eleitoral. Durante a crise, e, sobretudo no dia da eleição, o espanto e o terror reinam nas 
cidades, vilas e povoações; os soldados e carcereiros percorrem armados as ruas e praças; há gritos, 
clamores, tumultos de todo gênero; dir-se-iam os preparativos de uma batalha, não os de um ato pacífico, 
e a cena do feito termina às vezes com espancamentos, tiros e descargas”. O ensaísta maranhense define 
adiante as eleições, na época, como sistema combinado da trapaça, falsidade, traição, imoralidade, 
corrupção e violência (WERNECK SODRÉ, 2008:36).

Com a Proclamação da República em 1889, foram mantidos os fatores que estimulavam e 
alimentavam a corrupção política; e não era de se esperar nada diferente; o poder político, na era 
republicana, permanecia sob o controle e quem sempre o controlou desde a colonização. Como se 
pode constatar na seguinte citação:

A Independência e a República, com efeito, foram tarefas progressistas, mas não foram tarefas 
revolucionárias: a classe dominante permaneceu a mesma, embora, no segundo caso, tivesse, depois da 
mudança do regime, repartido o poder com a nascente burguesia, continuando hegemônica (WERNECK 
SODRÉ, 2008:36).

Quais fatores continuaram alimentando a corrupção política no Estado brasileiro na era 
republicana? Primeiramente, a concentração do poder entre alta burguesia e latifundiários (WERNECK 
SODRÉ, 2008); em segundo lugar, o fato de um terço da população ser analfabeta, associado ao fato 
de serem excluídos do voto em eleições às mulheres, os mendigos, os soldados e os membros das 
ordens religiosas (CARVALHO, 2002). Iglésias (1993) asseverará que o poder político no Brasil 
republicano de consolidará nas trocas de favores, mandonismos e repressão. As práticas do voto de 
cabresto, resultados contestáveis de eleições pelo uso da máquina governamental, corporativismo e 
golpes estampam a história da República no Brasil até à chamada Redemocratização (FILGUEIRAS, 
2008; CARVALHOSA, 1995). 
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Depois da Ditadura Militar, após vinte anos, em 1985, um civil é eleito à presidência da 
República, mesmo sem ter sido eleito de forma direta. Tancredo Neves não chegou a assumir o cargo, 
em virtude de problemas de saúde, veio a falecer e José Sarney foi conduzido ao posto de chefe do poder 
executivo da República. Tem início a Nova República, mas nova, não no que diz respeito à corrupção. 
O congresso pagava jeton pelo comparecimento de deputado ou senador e por determinação das mesas 
diretoras da Casa a gratificação passou a contemplar os que se ausentavam. Era prática comum e foi 
denunciado pela imprensa, o procedimento de um parlamentar votar por outro ausente. A nomeação de 
parentes se disseminava entre parlamentares e inclusive entre os presidentes das duas casas legislativas 
federais (SKIDIMORE, 1988). O presidente Collor de Mello sofreu o impeachment em 30 de setembro 
de 1992, por abuso do poder, sob acusação de pelos menos 20 crimes graves (DRESSEL, 1997). O 
quadro de corrupção herdado pelo governo Itamar Franco enfrenta o segundo maior caso de corrupção 
depois da queda do Collor de Mello, conhecido como a CPI dos anões do orçamento, envolvendo 
parlamentares, ministros e ex-ministros e governadores estaduais, um período crítico no qual se falava 
em outro golpe no Brasil sob a justificativa de combate a corrupção (DRESSEL, 1997). A corrupção no 
duplo mandato de Fernando Henrique Cardoso na presidência da República recebe uma forte descrição 
no Texto: A privataria tucana, de Ribeiro Júnior (2012). Fernando Henrique Cardoso, em uma gestão 
de 8 anos tentou impedir ao máximo a atuação das CPIs. Até maio de 2001 foram instaurados 626 
inquéritos, destes 242 foram engavetados e outros 217 foram arquivados. 

Em 2003 o Partido dos Trabalhadores chega ao poder. Lula assumiu seu mandato com um 
discurso contraposto aos modelos anteriores de gestão do Estado brasileiro. No entanto, em 2005 
tornou-se público o esquema de pagamentos de propinas a parlamentares da base aliada para compra 
de votos no escândalo do mensalão. No primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011 a 2014) vieram 
à tona escândalos envolvendo diversos ministérios; desde o último ano desse mandado e até agora, 
quando se completa o primeiro ano do segundo, entra em cena o escândalo da Petrobras, que segundo 
dados do processo em andamento, supera todos os desvios de verba anteriormente descobertos na 
história do País. 

 A associação entre política e corrupção timbra as diversas fases da história do Brasil, da colônia 
à República; essa convivência próxima foi fecunda e produziu uma síntese notabilizada nacionalmente 
pelo chavão “rouba, mas faz” (LARANJEIRA, 1999), originária do desempenho político de Adhemar 
de Barros como governador de São Paulo, no período de 1959 a 1963 (DUARTE, 1979). 

3. RECORTES DA REPERCUSSÃO DA CORRUPÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DA CLASSE MÉDIA 
FORTALEZENSE EM 2015 

Nas últimas décadas, Fortaleza tem se destacado entre as três capitais do Nordeste com maiores 
índices de crescimento populacional urbano (IBGE 1960 a 2000). No entanto, esse crescimento não 
se limita ao quadro quantitativo; a expansão do setor industrial, os programas sociais de transferência 
de renda para a população pobre, promovidos pelo Governo Federal e os avanços dos níveis de 
alfabetização e escolarização das camadas populares contribuíram para certos avanços no perfil político 
e econômico da cidadania, favorecendo, entre outras coisas, a diminuição do percentual de pobres e 
o crescimento da classe média:
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…mostra, de forma clara, redução relativa do número de pessoas na Classe Baixa e o aumento da 
proporção nas Classes Média e Alta, ocorrida na década de 2000. É possível conjecturar que o aumento 
da participação da Classe Média deve-se diretamente a ascensão de indivíduos e famílias que antes 
pertenciam a Classe Baixa. O aumento dos estratos médio e alto, ao mesmo tempo em que o estrato 
baixo diminui, deixa bem claro a evidência de ascensão social no período. O crescimento da Classe 
Média na capital cearense definiu um novo perfil para a população em termos de renda e padrão de 
consumo o que dessa forma precisa ser acompanhado de políticas públicas que se não possam antecipar 
esses movimentos pelo menos acompanhar as novas demandas … Fortaleza apresentou o tamanho da 
classe média em 2010, composta por mais de um milhão de pessoas.

 As camadas médias assumiram lugar estratégico no quadro da última eleição para Presidente 
da República do Brasil; sua presença nas urnas foi decisiva. As políticas públicas levadas a efeito pelos 
dois últimos mandatos do governo do PT tiraram aproximadamente 30 milhões de brasileiros do nível de 
pobreza para a baixa classe média (FGV,2008). Esse lugar diferenciado deveu-se à polarização política 
entre ricos e pobres; estes em sua quase totalidade eleitores do PT de Dilma e aqueles, eleitores de 
Aécio do PSDB. Entre esses dois seguimentos de posição política consolidada se situava a classe média. 

A classe média é por natureza multissegmentada e esta variedade também se reflete em suas 
distintas opções políticas, de modo que a conquista majoritária de sua preferência eleitoral seria tarefa 
improvável a qualquer partido político. Décio Saes (1985) fala de uma natureza perversa da classe 
média, acentuando o caráter de sua dependência; de acordo com o cientista político, a existência da 
classe média estaria presa a duas fortes condições: a) depende da riqueza geral da economia nacional 
e b) historicamente serve à oligarquia. Uma classe permanentemente ameaçada pela instabilidade 
econômica, seus interesses tanto podem entar em sintonia com a classe acima como abaixo de si 
(FAUSTO, 1983). Ideologicamente, os segmentos médios tendem a apoiar partidos que no legislativo 
e/ou no executivo atuaram a seu favor, a despeito de ser reconhecida como uma classe meritocrática por 
acreditar em suas conquistas mediadas por aquisições culturais; no entanto, é extremamente temerário 
emoldurá-la como contingente de fortes convicções ideológicas. Por isso mesmo é insustentável associar 
hermeticamente a classe média a movimentos de direita ou de esquerda no Brasil. A constituição 
socioeconômica dos segmentos médios: economicamente ativos, ampla inserção no mercado formal 
de trabalho, boa escolarização, potencial de consumo por longo tempo, capacidade de aquisição de 
bens tradicionais de consumo (FGV, 2008). Em 2011 a classe média já representava 55% da população 
brasileira. Em Fortaleza, em 2012, a classe media já atingia a casa de 44% da população, possuindo 
renda per capita entre $261,00 a $913,00 (IPECE, 2012). Os milhões de recém ingressantes desta camada 
intermediária fizeram o traslado em razão do momento econômico do país a partir de 2004 favorecidos 
pelo recursos que o Estado e o mercado ensejavam facilitando o aumento do poder aquisitivo e bem 
estar (VICENTE, 2013). O que em grande medida assegura o estilo da classe intermediária é o seu 
padrão de consumo de bens e serviços, distinto das condições de vida das camadas pobres. Entretanto, 
mais que um estilo de vida, o consumo representa uma espécie de ideologia padrão de uma classe 
internamente tão segmentada:
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A classe média brasileira conquistou um padrão de bem estar material ou estilo de vida, 
vivido através do aumento do poder de consumo que sempre foi um forte instrumento de marcação 
social, além da busca por diferenciação através da cultura e da suposta meritocracia educacional.  
O consumo assume aqui um importante papel no imaginário social da classe média, que através do mérito 
profissional busca elevar cada vez mais o seu estilo de vida. Assim, lugares, comidas e vestimentas são 
elementos que marcam a distinção entre a classe média mais tradicional desse segmento emergente e 
dos mais pobres. Enquanto os gastos das camadas populares se concentram em alimentação, moradia, 
vestuário e cuidados pessoais, os gastos da classe média estão concentrados em educação, cultura, e 
lazer e serviços privados de saúde. A classe média, diferentemente do segmento emergente, não está 
habituada a utilizar os serviços públicos em virtude da péssima qualidade que esses oferecem, como 
educação e saúde, por exemplo, e por essa razão parte importante da renda familiar é destinada a 
essas despesas. Além, é claro, do investimento em educação ser uma característica das classes médias 
modernas, pois esse tipo de investimento é o que garante a reprodução e perpetuação do status social 
desse grupo (VICENTE, 2013: 86,87).

 No início do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff o Brasil sofreu as consequencias 
de uma crise econômica internacional, envolvendo os Estados Unidos, alguns paises da Europa e a 
China; o Brasil entra no campo da crise por ter insistido demasiadamente numa política de aquecimento 
do mercado interno e elevação do poder aquisitivo das populações de baixa renda sem o devido 
encolhimento dos gastos púbicos (o Estado brasileiro consome 1/3 do PIB) e os ajustes necessários na 
política fiscal. Associado a isto, explode o escâdalo da corrupção bilionária na maior empresa pública 
da América Latina, a Petrobrás, uma teia que parece interminável de apropriação criminosa de recursos 
da União, carregando em suas ondas de lama empresários, parlamentares, partidos politicos e membros 
de diversos setores do governo. O país desacelerou o crescimento herdado da era Lula e estancou a 
rota de desenvolvimento e passou a andar para tras até atingir números negativos; a população passou 
a conviver novamente com o fantasma da inflação, aumento de desemprego, elevação de preços de 
bens de serviços e consumo. O país se debate numa profunda crise econômica e ensaia providências 
de solução a médio prazo, sob os auspícios do Ministro da Fazenda Joaquim Levy; todo esse quadro 
agravado por uma complicada crise política entre o executivo e o legislativo. 

Qual o papel da classe media nesse contexto e qual leitura ela elabora do momento econômico 
e politico do país? É importante considerar a presença dos segmentos médios da sociedade brasileira 
desde as manifestações de 2013, fazendo ouvir sua voz e reivindicações por mudança. Além disso, 
ela faz ajustes nos seus hábitos de consumo para estrategicamente se amoldar ao momento econômico 
atual; não deixa de ser uma das parte mais afetadas pela crise econômica agravada pelo desvio dos 
recursos púbicos nesses últimos tempos. A presença de segmentos pobres não foi expressiva; no entanto, 
o grito de insatisfação das camadas medias se fez ouvir na maioria dos municípios do país, muito 
embora impere uma polifonia nessa comunicação em função dos diferentes e divergentes interesses 
que convivem nesses setores; no entanto encontram-se, também, posições convergentes sobre diversos 
temas relacionados ao momento político atual.
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Sobre os impactos da corrupção política do Brasil no imaginário das camadas médias 
fortalezenses, buscou ouvir alguns depoimentos de pessoas pertecentes aos mencionados segmentos. 
Isto permitiu, de algum modo, materializer no presente artigo, a voz desses setores sobre os ombros de 
quem a crise parece exercer maior pressão. Se pronunciaram professores universitários, parlamentares, 
empresários, líderes sindicais e cidadãos comuns. Os depoimentos, de fato, não representam e nem 
poderiam representar a visão política de uma classe de constituição tão variada; no entanto a validade 
destas amostras colhidas está em que de fato elas desnudam e publicizam uma fração real do sentimento 
político dessa parcela da população de Fortaleza.

Solicitados a opinar sobre o estado atual da corrupção no Brasil, as respostas traduzem uma 
unidade de visão: deplorável, uma vergonha, lastimável, uma infeliz instituição no país. Para uma 
professora de Direito, a corrupção é a expressão maior de uma crise de legitimidade que existe na 
política do país:

Deplorável né? Eu fico decepcionada não só com nosso estado, mas também com os 
representantes que nós escolhemos. Eu acredito que o Brasil está passando por uma crise e acredito 
muito ao ponto do Direito, inclusive de legitimidade. Porque por mais que nós damos legitimidade 
para os nossos representantes para estarem lá, tudo que eles prometem antes das campanhas eles 
acabam não cumprindo. Então é isso, pra mim eu acho que passa por essa crise de legitimidade, até 
democrática desses representantes atuarem nosso nome, pois eles atuam de uma maneira disfarçada 
e de uma maneira totalmente contrária ao que eles pregam antes das campanhas. Mas apesar de tudo 
acredito que essa crise seja necessária, ou seja, um mal necessário, porque nós precisamos reformular 
a parte das eleições, toda nossa legislação eleitoral e que também haja uma vinculação com o que o 
candidato faz antes da campanha e o que ele faz depois. A lei da ficha limpa também está em momento 
de crise, pois o cidadão estava cansado de tanta corrupção, e ele já não aguentava mais eleger e depois 
tirar do poder pessoas que entravam e que estavam respondendo por crimes eleitorais. Então assim, a 
lei da ficha limpa foi por pressão popular, então eu acredito também que essa crise que a gente passa 
está ligada ao executivo. Penso que a lei muitas vezes não acompanha a mudança real da sociedade 
então talvez seja necessário o Direito para impulsionar a mudança.

Um parlamentar do Estado, deputado federal, ao ser inquirido sobre a corrupção, fortalece o 
mesmo sentimento de indignação ao reconhecer a corrupção como prática antidemocrática que deve 
ser submetida a exemplar punição devido a extensão dos males que traz à nação: 

É uma vergonha. A corrupção no Brasil tem sido um câncer que tem corroído o crescimento do 
país, agora a impunidade, tem gerado essa corrupção. Sem que nós modifiquemos as leis que punam 
com severidade os corruptos, nós não mudaremos esse quadro. Imagine que o indivíduo chamado José 
assalte o João e leve o celular do mesmo, ele está levando apenas uma peça e está ferindo diretamente 
ao João, mas o José que faz a corrupção e que tira do povo, ele está cometendo um crime contra a 
população. Então a corrupção, ela tem que ser punida com muito mais rigor do que propriamente um 
assalto a um evento, uma loja ou qualquer outro tipo de delito contra o patrimônio público, porque a 
corrupção ela não é apenas contra uma pessoa, e sim contra o estado democrático de direito.
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Uma empresária proprietária de postos de gasolina na cidade de Fortaleza vê a corrupção como 
um mal disseminado que tem no Estado seu lugar principal de manifestação, a corrupção é banal e por 
isso mesmo reflete no cidadão de classe média um cansaço:

É uma situação lastimável. A corrupção é algo tão ligada ao brasileiro, que muitas vezes se 
passa despercebido pelas pessoas que cometem. Vemos em todas as esferas da sociedade e do governo 
casos de corrupção. Desde pedidos simples de emprego, ou para furar a fila de uma consulta médica, 
a casos graves como os roubos que acontecem na política brasileira. No meu dia a dia vejo fiscais, 
funcionários públicos, que ficam querendo receber propina. Clientes que querem pegar um produto 
escondido da loja de conveniência (que já é furto), ou simplesmente não devolver um troco dado 
errado para levar vantagem. Na política o caso está muito grave, o Brasil cresceu sem ter uma base de 
controle financeiro e o preço que pagamos são esses desvios astronômicos de verba. As pessoas não 
tem mais confiança nos governantes, são tantos escândalos simultâneos que as pessoas estão cansadas. 
Cansadas de serem enganadas, cansadas de pagarem altos impostos, e acabam vendo o dinheiro ser 
destinado para outra finalidade, cansados de pagar duas vezes por tudo e ainda conviverem com tanta 
insegurança, em virtude das diferenças sociais.

Na opinião de um líder sindical, a corrupção é legado da colonização presente tanto no setor 
público como no setor privado e de difícil combate quando envolve muito dinheiro e de fácil obtenção:

Atual estado de corrupção... Eu diria que a corrupção no país ela começou a partir do momento 
que o colonizador português chegou aqui, ela não começou com o governo X ou Y, ela é praticamente 
e infelizmente uma instituição do nosso país. Braga: Eu diria que não existe só corrupção pública, eu 
diria que ela está em todos cantos da sociedades, até na igreja ela existe, teve um caso na igreja que foi 
constado corrupção no vaticano. Avaliar a corrupção no brasil fica muito difícil a partir dela ser uma 
instituição nacional, eu vou te dar só um exemplo: qualquer pessoa que faça compra para o serviço 
público, o cara que fornece a mercadoria vai logo perguntando pra ti: quanto você quer de comissão? 
geralmente é 10%, a corrupção existe porque existe o corruptor, o sistema faz a cabeça para que a 
pessoa tenha sempre o melhor produto, e quando alguém te oferece dinheiro alto e fácil, é difícil negar.

Para um cidadão comum com formação universitária, a corrupção no Brasil é o reflexo de uma 
sociedade educacionalmente subdesenvolvida:

O Brasil vive uma crise política e uma crise economia, sobretudo uma crise moral e ética, pois 
aqueles valores fundamentais, o respeito ao próximo, a dignidade humana, estão sendo jogados para 
debaixo do tapete, e tudo resulta de um subdesenvolvimento da Educação e tem influência na escola, 
na família e na igreja. Todas essas instituições estão perdendo as forças. Logo, o resumo disso é que 
vivemos em uma sociedade desconfiada, onde sempre temos compra de votos, pagamento de propina e 
outras coisas. Em relação à Petrobrás, estamos em 6 de março de 2015 e está prevista para as próximas 
horas uma lista, que políticos tenham se beneficiado com propinas, com patrocínio eleitoral, com 
vantagens, no ano passado, na eleição que a Dilma ganhou novamente o mandato. No Brasil, temos uma 
situação extremada da corrupção, é na Petrobrás, é no BNDES, é no setor elétrico. O Governo propôs 
politicas sócias caríssimas, os programas políticos populistas, Fome zero, Bolsa Família, todos eles 
foram se somando, mas que facilmente são furadas por brechas nos projetos. As dividas aumentaram, 
está ocorrendo à perda do valor do Real, o Dólar está aumentando e isso agrava ainda mais crise.



DIÁLOGO JURÍDICO

97ESTADO, POLÍTICA E MOSTRAS DA REPRESENTAÇÃO QUE A CLASSE MÉDIA FORTALEZENSE FAZ DA CORRUPÇÃO NO BRASIL

A despeito de a corrupção aparentemente se apresentar como disseminada na sociedade, 
segundo apontaram os entrevistados, todos os depoimentos dão a corrupção status mais político do 
que civil. Vários entrevistados reconhecem no Estado um ente criminoso contra quem os cidadãos 
devem se defender. Na medida em que o Estado se torna agente de corrupção viola o significado da 
representatividade, ou seja, a população não se reconhece nele. Outro ponto de convergência entre 
os depoimentos colhidos indica o reconhecimento geral de que somente uma ação da sociedade seria 
eficiente no combate efetivo e eficaz à corrupção. Pouco ou quase nada se falou do visível e evidente 
papel do Poder Judiciário nas denúncias e nos julgamentos dos casos corrupção que circulam pela 
mídia. Entretanto, a participação social é apontada como o caminho de superação da crise nacional. 
Os atores ouvidos membros da classe média fortalezense reconhecem em favor de uma atuação mais 
eficaz da sociedade contra a corrupção, os avanços no campo da comunicação e mobilização de massa 
mediante o uso das redes sociais; a fácil e rápida disseminação, a troca de ideias autonomizaram as 
populações da dependência da mediação midiática e articulam manifestações de relevante impacto 
político.

Em um depoimento de fundo tipicamente meritocrático, traço marcante dos segmentos médios, 
a empresária já citada diz ser dever de cada pessoa, no seu proceder familiar, social e ético atuar na 
mudança do país:

As pessoas precisam parar de querer levar vantagem nas coisas. Cada pessoa tem obrigação 
moral de fazer as coisas dentro da lei. Cada pessoa precisa se sentir responsável em semear ética nas 
suas relações pessoais e comerciais. Com o tempo, o que achávamos que era normal, vai passar a ser 
algo estranho a natureza do Brasileiro. Existe algo que as empresas possam fazer para diminuir os 
casos de corrupção? Patrícia: Acredito que começa pelo tratamento que o dono ou diretores tem com 
os funcionarios, a maioria é reflexo do que vê dentro da empresa. Sendo assim tento administrar da 
forma mais correta possivel para que meus funcionarios sigam um exemplo.

Percebeu-se nas falas dos entrevistados uma visão política da realidade brasileira por 
zoneamento, mas ao mesmo tempo articulada; desta forma o executivo e os funcionários do Governo 
são analisados distintamente, porém articulados; a mesma ordem de avaliação se percebe no trato da 
corrupção na política do Brasil, associada a história do país e ao desenvolvimento e transformações 
do sistema capitalista. 

Considerações Finais:

A história do governo político, mesmo nas gestões democráticas, está de algum modo associada 
à história da corrupção; consiste uma correção de forças em que o avanço e o recuo de uma e de 
outra é determinado elementarmente pelo nível de desconforto que um processo imponha ao outro, 
em decorrência dos níveis das consciências coletivas e dos estágios do conflito de entre elas se 
estabelecem. Os quadros políticos idôneos refletem o avanço da racionalidade política comprometida 
com o patrimônio universal dos cidadãos, sustentado pelas garantias políticas de direitos coletivos 
inalienáveis e reverenciados sob o cuidado zeloso e sempre atento dos agentes e das instituições 
públicas. A corrupção desse quadro de idoneidade política ocorre mediante o avanço da irracionalidade 
da compreensão e dos fins que se atribuem ao bem comum. Por isso, a corrupção exerce e dissemina 
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a antipolítica, adoecendo o Estado, fortalecendo as desigualdades sociais, desincompatibilizando a 
conduta política com o interesse público. A corrupção, na condição de não razão aplicada aos fazeres 
políticos, abre espaço e financia os meios necessários à subversão do bem estar geral, uma vez que 
ela ataca e fragiliza o centro de comando das políticas públicas e, ao assim proceder, desvia a conduta 
típica que se espera do Estado na gestão dos recursos dos cidadãos. Enfim, a corrupção política instaura 
a crise de legitimidade. 

Os escândalos políticos que ganharam publicidade no Brasil, nesses últimos anos, parecem 
expressar que as articulações entre os agentes corruptores e as instituições do poder se fragilizaram, 
perderam a blindagem e a capacidade de camuflar os desmandos políticos e os desvios das finalidades 
dos recursos públicos. Se é verdade que fenômeno da corrupção nunca houvera alcançado o peso político 
como vem tendo nos últimos anos, é também verdade que essa exposição constitui concomitantemente 
a sua fraqueza. Os setores sãos dos agentes públicos e o momento histórico do desenvolvimento político 
da sociedade brasileira perpetraram à corrupção política no Brasil um desconforto social antes não 
realizado. Em meio aos diversos e controversos interesses que se inserem nesse momento particular 
da política brasileira e dos prováveis e improváveis destinos aos quais esse momento levará, não é 
possível negar um despertamento do espírito republicano no seio da sociedade. Inegavelmente, o 
Brasil desenvolveu ao longo de formação política acidentada uma consciência pública mais avançada, 
perceptível no interesse de participação e da análise crítica presente nos seus diversos segmentos 
sociais e entre eles um perfil novo e se não totalmente novo, mas fortalecido de participação política 
das médias camadas da população brasileira que revela um maior grau de comprometimento em relação 
aos problemas nacionais. 
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LAVAGEM DE CAPITAIS, CRIMES CONEXOS E SEPARAÇÃO FACULTATIVA DOS 
PROCESSOS

CAPITALS LAUNDERING, AND SEPARATION RELATED CRIMES OF VOLUNTARY 
PROCESSES

LINO EDMAR DE MENEZES77

RESUMO

O presente trabalho se refere aos crimes de lavagem de dinheiro, bem como aborda questões 
controvertidas sobre a possibilidade de desmembramento dos processos por conveniência judicial com 
base nos permissivos dos artigos 80 e 76, II do Código de Processo Penal Brasileiro, além de expor a 
consequente alteração da competência criminal para os processos desmembrados, trazendo a lume o 
entendimento jurisprudencial assente a respeito do tema posto em tablado.

PALAVRAS-CHAVES: 

Lavagem de dinheiro; Competência criminal; jurisprudência. 

ABSTRACT 

This paper refers to the money laundering offenses and addresses controversial issues about the 
possibility of dismemberment of judicial convenience for processes based on permissive Articles 80 and 
76 , II of the Brazilian Criminal Procedure Code, in addition to exposing the consequent amendment 
criminal jurisdiction to the dismembered processes, bringing to light the jurisprudential understanding 
about post based theme on stage.

KEY WORDS: 

Money laundry; criminal jurisdiction; jurisprudence.

INTRODUÇÃO

O Brasil se obrigou a combater a lavagem de dinheiro através de tratados internacionais, 
sobretudo quando o branqueamento de capitais é fruto de crimes envolvendo tráfico de drogas e 
corrupção ou enriquecimento ilícito de servidores públicos.

A lei 9613, de 03 de março de 1998, inovando o ordenamento jurídico nacional, instituiu o crime 
de lavagem de dinheiro, condicionando a sua apuração à ocorrência de certos crimes antecedentes, 
básicos ou pressupostos (art. 1º).

Após inúmeras críticas, o legislador editou a Lei nº 12.683/2012, passando a considerar como 
delito - base qualquer “infração penal” , que como é sabido, compreende tanto o crime quanto a 
contravenção penal, o que, doravante passou a alcançar os contraventores do jogo do bicho.
77 Procurador Regional da República, Professor Adjunto Nível IV da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 

Ceará – UFC. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e mestrado 
em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
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O crime de lavagem consiste, resumidamente, em transformar bens ilícitos em ativos lícitos, e 
isso ocorre quando o agente utiliza o processo de lavagem para ocultar ou dissimular o proveito dos 
crimes antecedentes, encobrindo a verdadeira origem, a localização, a disposição ou a movimentação 
dos bens criminosamente obtidos para ingressar no mercado com aparência de riqueza lícita.

Para a configuração desse crime, a lei exige a prova da existência de um crime antecedente que 
gerou a riqueza ilícita, ou, então, a prova simultânea de um crime e da respectiva lavagem.

A preocupação, nesse trabalho, é quanto “à prova” desses crimes antecedentes que servirá de 
base à denúncia para o crime de lavagem de dinheiro.

São várias as hipóteses processuais.

Não basta para o oferecimento da denúncia, como diz a lei “de indícios suficientes da existência 
do crime antecedente”. Além dos indícios desse crime é indispensável também, indícios de ocultação ou 
dissimulação dos valores, bens e direitos que se pretende garantir com a prática do crime antecedente.

É possível que, condenado por um crime considerado pressuposto para a lavagem, não se tenha 
indícios de que os bens foram ocultados ou dissimulados pelo agente, necessitando que a polícia 
localize os bens, valores e direitos eventualmente em nome do agente ou de algum beneficiário e que, 
comprovadamente, tenham sido ocultados ou dissimulados, ou transformados em ativos lícitos.

A lei procura dar autonomia ao crime de lavagem de dinheiro, mas essa autonomia é relativa, pois 
esse crime depende, no mínimo, da existência do outro antecedente, como condição de procedibilidade, 
tal como ocorre com o crime de receptação.

Daí porque deve o Ministério Público, ao oferecer denúncia, trazer os indícios do crime 
antecedente, e isso poderá ser feito através de uma sentença condenatória anterior, ou mesmo absolutória 
por falta de prova, ou até peças de algum processo em andamento por aqueles crimes, narrando o 
Ministério Público que o crime antecedente ocorrera e que o denunciado foi o “autor” ou o “beneficiado” 
pelo produto do crime. Em razão disso, a lei dispensa o conhecimento da autoria, pois pode ter havido 
prova apenas do fato e de algum beneficiário dos bens, direitos e valores ilicitamente adquiridos.

O artigo 41 do Código de Processo Penal exige a narração do fato criminoso com todas as suas 
circunstâncias, e em cumprimento a esta imposição legal a denúncia nesse tipo de crime, deve trazer 
dois fatos conexos:

1 – Os indícios da prática do crime antecedente (sequestro, terrorismo etc).

2 – Os indícios de ocultação dos bens, valores e direitos adquiridos ilicitamente, pelo agente 
ou algum beneficiário.

Sendo os fatos conexos, em regra a competência é fixada pelo crime de pena mais grave. É o 
disposto no art. 78, II, “a” do CPP.

Sucede que o crime de lavagem raramente é processado simultaneamente com o crime 
antecedente, pois nem sempre a polícia reúne elementos probatórios indicativos da “lavagem” ou da 
ocultação dos bens ilicitamente obtidos pelo agente ou algum beneficiário.
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Portanto, a regra será o processamento do crime antecedente e, depois, o crime de lavagem 
de dinheiro, cujos processos poderão ser reunidos e atrair a competência para o mesmo juiz, aquele 
que primeiro tiver conhecimento de algum dos fatos delituosos ou em relação àquele que processa o 
crime com pena mais grave.

Firmada a existência de conexidade, seja esta de natureza material, seja de ordem meramente 
probatória, com a consequente necessidade ou conveniência de serem todos os fatos reunidos 
em um único processo, desde que mais de um feito veio a ser instaurado para a sua apuração, em 
fatos diversos, surge o problema da prorrogação da competência de um dos juízos concorrentes, 
e que se há de resolver pela regra segundo a qual, se os crimes são idênticos, vale dizer, puníveis 
com iguais penas ou se a todos os réus foram imputados os mesmos delitos, competente para 
deles conhecer é o juiz do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações” (TACRIM 
– SP – CJ – Rel. Fernando Prado – RT 470/396).

Quando a polícia apurar simultaneamente o crime pressuposto e a respectiva lavagem de dinheiro, 
basta uma denúncia para os dois crimes diante da conexão probatória (CPP, art. 76, III).

Mas a conexão probatória não induz necessariamente a reunião dos feitos, pois o art. 80 do 
Código de Processo Penal autoriza a separação facultativa dos processos por alguma conveniência 
judicial, ressaltando-se as seguintes hipóteses:

a) número excessivo de acusados;

b) quando havendo vários réus, alguns estejam presos e a separação seria recomendável para 
não prolongar-lhes a prisão provisória;

c) quando as infrações forem cometidas em condições de tempo e lugar diferentes.

Esta última hipótese (letra “c”) está relacionada com a denominada conexão intersubjetiva 
por concurso (CPP, art. 76, II), quando vários acusados em adesão de vontades praticam dois ou mais 
crimes, embora diversos o tempo e lugar dessas infrações.

Portanto, combinando-se os artigos 80 e 76, II, do citado diploma legal, deduz-se que o juiz 
pode determinar a separação facultativa dos processos mesmo diante da comprovada conexão entre 
os delitos.

Aliás, geralmente ainda na fase de investigação a autoridade policial acena com a necessidade 
dessa separação para facilitar a completa elucidação dos fatos, servindo de exemplo o tráfico 
internacional de drogas em uma cidade e a lavagem de dinheiro em várias cidades de outros Estados.

A jurisprudência endossa essa separação facultativa dos processos sem qualquer arranhão às 
regras sobre nulidades, como se vê dos julgados abaixo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM 
DOS CORRÉUS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE 
NA SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA. ART. 80 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. FACULDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 80 do Código de Processo Penal trata de hipóteses em que “será facultativa a separação 
dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 
diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão 
provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.” 2. A cisão 
ou desmembramento do feito constitui faculdade do juiz, de sorte que não restando evidenciado 
qualquer prejuízo decorrente, não há como se reconhecer a nulidade. Ademais, o Recorrente 
está preso, sendo que o não desmembramento é que poderia lhe causar prejuízo, prolongando o 
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tempo de prisão preventiva. Precedente. 3. Outrossim, tal fundamento deveria ter sido suscitado 
na primeira oportunidade que tinha a Defesa para falar nos autos, o que não foi feito, motivo 
pelo qual há inegável preclusão, sob pena de deturpação do sistema processual penal. 4. Recurso 
desprovido. RHC 37432 SP 2013/0141675-9. DJe 25/11/2013

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE 
ILEGALIDADE NA SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA. ART. 80 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A conexão e a continência têm como finalidade garantir a união dos processos de forma a 
propiciar ao julgador uma melhor visão do quadro probatório, permitindo-lhe entregar a melhor 
prestação jurisdicional e evitando-se, com isso, a existência de decisões conflituosas. Ocorre que 
essa junção nem sempre pode ser conveniente, tornando até mesmo mais difícil a fase probatória, 
como o fato de envolver muitos réus ou por razões outras que somente o caso concreto pode 
determinar.

2. O art. 80 do Código de Processo Penal, trata de hipóteses em que “será facultativa a separação 
dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 
diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão 
provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.” 3. O MM Juiz 
Federal, ainda na fase inquisitorial, de modo escorreito, reputou conveniente o desmembramento 
do feito, pelo excessivo número de investigados, que praticaram as infrações em lugares diferentes. 
4. Precedentes desta Corte. 5. Recurso desprovido.RHC 31648 MG 2011/0290483-2

Diante dessa separação dos processos, podem surgir questionamentos sobre a influência do 
resultado do processo de crime antecedente na descaracterização da lavagem de dinheiro apurada em 
processo desmembrado.

Trazemos à reflexão algumas hipóteses que podem gerar perplexidade aos operadores do direito.

I) NO CRIME ANTECEDENTE, O RÉU FOI ABSOLVIDO

Nesse caso, depende da fundamentação da absolvição para que haja influência no julgamento 
do crime de lavagem. Absolvição pelo fundamento da “falta de prova” ou de não ter prova de haver o 
“réu concorrido para o crime” não prejudica a análise do mérito do 2º crime e até a sua condenação, 
atendidos os pressupostos da Lei 9.613/98.

Ao passo que, a absolvição sob o fundamento de “não ter havido o fato” prejudica a configuração 
do crime de lavagem, faltando-lhe um dos pressupostos legais (a materialidade do crime antecedente).

Absolvição por “não ser o réu o autor” do crime antecedente, não prejudica a configuração do 
2º crime, se demonstrado que o réu absolvido foi beneficiário do crime de lavagem, podendo, nesse 
caso, haver a mutatio libeli (CPP, art. 384), com a consequente condenação.

É que a lei de lavagem de dinheiro considera também incurso nas mesmas penas aquele que 
“utiliza bens, direitos e valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes”  
(art. 1º, §2º, I) e para que seja atendido o princípio da correlação e garantido o direito de defesa é 
necessário que o Ministério Público esclareça no processo a exata imputação do fato criminoso, dizendo 
que o réu está sendo acusado pelo crime de lavagem e de ser o autor do crime antecedente, mas, na 
verdade, ele seria quem estava utilizando os bens, valores e direitos provenientes daquelas atividades 
criminosas, dando-se vista dos autos à defesa nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal.
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II) NO CRIME ANTECEDENTE, O RÉU FOI CONDENADO E OS BENS PROVENIENTES DO ILÍCITO JÁ 
FORAM SEQUESTRADOS

Nesse caso, tudo vai depender da decisão dada nos embargos oferecidos pelo acusado.

Destarte, se o juiz, no processo do crime antecedente, tiver decidido os embargos contra o 
sequestro de forma procedente, isto é, tenha liberado os bens porque os mesmos não foram adquiridos, 
ocultados ou dissimulados em razão do crime de que está sendo processado, tendo essa decisão 
transitado em julgado, não vemos como viabilizar o processo pelo crime de lavagem sem ofensa à 
garantia da coisa julgada.

De outro modo, quando o juiz julgar improcedente os embargos, mantendo os bens sequestrados 
para fins de leilão após a condenação transitar em julgado (CPP, art. 133), nada impede que os autos 
do sequestro sirvam de indícios para a propositura da ação penal pelo crime de lavagem, pois, em caso 
de condenação, além do perdimento dos bens também ocorrerão as interdições de direitos previstas 
na Lei 9.613/98, art. 7º, I,II.

O que não configura bis in idem, pois os pedidos são diferentes, apenas podendo ocorrer que 
o perdimento fique sem objeto se os bens já foram alienados pelo juiz do crime antecedente, restando 
executar apenas a pena privativa e a eventual interdição de direitos.

Não impede também que o juiz do processo antecedente remeta os autos do sequestro para o juiz 
do processo por lavagem, já que aquela providência é de natureza cautelar e poderá instruir processo 
principal noutro juízo, como ocorre com o arresto e o sequestro de bens lícitos feitos pelo juiz criminal 
para aparelhar ação de ressarcimento civil (CPP, art. 143).

III) NO CRIME ANTECEDENTE, O RÉU FOI CONDENADO, MAS NÃO HOUVE SEQUESTRO DE BENS

Nessa hipótese, deve o Ministério Público localizar bens, direitos e valores do acusado que 
possam ter relação com o crime por ele praticado, e após colher indícios, através de inquérito policial 
ou investigação própria, propor a ação penal pelo crime de lavagem, anexando a prova da condenação 
do crime antecedente e mais os indícios da ocultação, dissimulação dos bens, ou a transformação 
em ativos lícitos.

Todavia, é incabível o juiz condenar pelo crime de lavagem, quando a denúncia referiu-se apenas 
ao crime antecedente. O aditamento da denúncia é o correto nessa hipótese, sob pena de ofensa aos 
princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disso, poderá o Ministério Público pedir a extração de peças para a instaurar processo 
autônomo, inclusive para viabilizar a identificação dos bens, valores e direitos que serão sequestrados 
ou apreendidos, como medida cautelar.

É possível que a condenação do autor do crime antecedente não envolva a sequestro de bens e 
nem processo pela lavagem de dinheiro.

A esse respeito, citamos o caso até corriqueiro de a justiça criminal condenar apenas o 
transportador da droga destinada ao tráfico internacional, que geralmente é uma pessoa humilde, 
ficando desconhecido o proprietário da droga e os bens provenientes do referido crime, ocultados e 
dissimulados.
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IV) O ACUSADO PELO CRIME DE LAVAGEM NÃO FOI PROCESSADO POR QUALQUER DOS CRIMES 
ANTECEDENTES.

A lei autoriza o processo criminal pelo cometimento de lavagem, mesmo que, contra o réu, não 
tenha havido processo e julgamento pelos crimes antecedentes (art. 2º, II).

A primeira hipótese seria aquela em que o acusado pelo crime de lavagem estaria utilizando 
os bens, valores e direitos provenientes de crimes antecedentes de outra autoria ou mesmo de autoria 
ignorada (art.2º, §1º, parte final). Nesse caso, independe para o processo pelo crime de lavagem a 
existência do outro processo pelo crime antecedente, bem se revelando a autonomia do delito de que 
se trata.

As outras hipóteses ocorreriam quando o autor do crime antecedente teve extinta a punibilidade 
e, dependendo da causa, não se submeteu a qualquer processo criminal. Cite-se o caso comum de 
prescrição em que o Ministério Público não pode oferecer a denúncia para provar o crime antecedente, 
mas o que apurou servirá de indícios para oferecer a denúncia pelo crime de lavagem. Também a morte 
do autor do crime antecedente não impede a denúncia contra algum beneficiário dos bens ilícitos 
utilizados na sua atividade econômica ou financeira.

Ao tratar da competência desse crime na Justiça Federal, a Lei 9.613/98 prevê duas hipóteses:

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em 
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas;

b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal.

Nas duas hipóteses vislumbramos casos típicos de concurso de crimes, sendo, no 1º caso, 
apurados em processo único e, no 2º caso, em processos separados, podendo ocorrer reunião posterior, 
se ainda não houver sentença definitiva em algum dos processos (art. 82, CPP).

Assim, quando o crime for contra o sistema financeiro e também apurado que houve lavagem 
(cite-se o exemplo da apropriação de valores de clientes e a transformação desses valores em ações 
adquiridas pelo acusado), o Ministério Público Federal deverá oferecer a denúncia pelos dois crimes 
em face da conexão processual.

Quando o crime antecedente foi uma corrupção passiva praticada por um servidor federal e a 
condenação ocorreu sem se referir à lavagem de dinheiro, nada impede que haja um 2º processo por 
esse crime também na Justiça Federal.

No rumoroso caso do juiz Nicolau seria possível exigir um único processo envolvendo o crime 
antecedente (corrupção) e o de lavagem ou ocultamento de bens. Caso o Ministério Público Federal 
não tivesse prova da ocultação e dissimulação de todos os bens, poderia processar o juiz pela corrupção 
e depois, em processo autônomo, pela lavagem de dinheiro, ambos na Justiça Federal. Infelizmente, 
pela proibição da retroatividade da lei incriminadora, o referido juiz ficou impune quanto ao crime de 
ocultação de bens que foram adquiridos com o produto do crime antecedente (corrupção).

A lei prevê que, decorridos 120 (cento e vinte) dias após efetivar-se o sequestro dos bens e se 
não foi intentada a ação penal, a medida cautelar será levantada, liberando-se os bens.
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Este prazo de 120 dias não é peremptório, pois o juiz poderá reconhecer a necessidade de 
elastecer o prazo quando ocorrer justa causa, em analogia ao processo civil. Assim, se os bens e valores 
sequestrados estão no exterior, é evidente que esse prazo não é suficiente pra concluir as diligências 
que exigem protocolos especiais.

Não se pode perder de vista que eventual abuso na apreensão ou sequestro dos bens lícitos do 
acusado será decidido nos embargos apresentados.

Finalmente, a lei prevê que havendo condenação, os bens, valores e direitos serão perdidos em 
favor da União e o acusado poderá ser interditado em alguns direitos (art. 7º), além da pena privativa 
de liberdade.

O detalhe dessa lei é que, para quem manipula o produto de certos crimes ou do proveito auferido 
com a prática criminosa, não se restringirá a um perdimento dos bens como efeito da condenação 
desses crimes (CP, art. 91, II, “b”), mas se submeterá a um “novo processo” pelo crime de ocultação 
ou dissimulação de bens ou a transformação em ativos lícitos, com tipicidade própria e pena privativa 
de liberdade de 3 a 10 anos e mais o perdimento dos bens e eventual interdição de direitos.

Aguarda-se que a nova lei não fique apenas nas reflexões doutrinárias, passando a ser um 
instrumento eficaz no combate da macro-criminalidade, neste País onde o crime ainda compensa.
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O POLIEDRO DO PENSAMENTO E DAS OCUPAÇÕES HUMANAS FUNDAMENTAIS

(enfatizando o direito, a erótica e a filosofia)78. 

WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO79 

RESUMO: 

O poliedro do pensamento e das ocupações humanas fundamentais (enfatizando o direito, a erótica e 
a filosofia) articula veredas que se conectam, une percepções e combina teorias, revisitando diversos 
momentos da história do pensamento, para além da cultua ocidental, passando pela sociologia no Brasil. 
A questão tratada na pesquisa parte de uma verdade perseguida desde a instauração da ordem jurídica; 
se essa ordem, desde o princípio, se apoiou na premissa fundadora do Estado, ou seja, o desejo do 
direito, tendo como produto a padronização instrumental de uma sociedade prescrita e dócil; a outra 
face, pensada no texto, enfrenta a pretensão subversiva do direito do desejo, a proscrição indomável. 
Diante das dimensões históricas da construção de um direito que, ao ser desejado, não oblitere o desejo 
que o desejou; um direito que não se consolide pela negação ou mutilação do desejo; uma visão jurídica 
visceralmente poética, compatível com a vocação humana do prazer. 

PALAVRAS CHAVES: 

POLIEDRO, DIREITO, ERÓTICA, DESEJO.

ABSTRACT: 

The polyhedron of thought and fundamental human occupations (emphasizing the right, erotic and 
philosophy) articulates paths that connect unites perceptions and combines theories, revisiting various 
moments in the history of thought, beyond the western worships, through sociology in Brazil. The 
issue addressed in the research part of the truth pursued since the establishment of the legal system; if 
this order, from the beginning, was based on the founding premise of the State, namely, the desire of 
the right, with the product instrumental standardization of a prescribed and docile society; the other 
cheek, thought the text faces the subversive intention of the law of desire, indomitable proscription. 
Given the historical dimensions of the construction of a right, to be desired, not obliterate the desire 
that the desired; a right which does not consolidate the denial or desire mutilation; one viscerally poetic 
legal view, compatible with the human vocation of pleasure.

KEYWORDS: 

POLYHEDRON, RIGHT, EROTIC, DESIRE.
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a convite da Profa. Lídia Valesca, e enviado para publicação na Revista que a mesma é editora, na referida Instituição, 
“Diálogos Jurídicos”.
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Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutor em Direito pela Universidade de Bielefeld (Alemanha). Doutor e Pós-Doutor 
em Filosofia pelo IFCS-UFRJ. Livre Docente em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
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INTRODUÇÃO: 

Os humanos somos seres em que(m)80 se encontra a instabilidade no ser plenamente manifesta, 
donde só suportarmos viver forjando explicações apaziguadoras em relação à finitude desse nosso viver, 
em face da certeza fundamental de que não fomos desde sempre nem seremos para sempre ou mesmo, 
quiçá, por muito tempo. Há nisso claramente uma regularidade, signo de ordem e lei a ser constatado; 
um saber a requerer explicações, que os mitos irão instituir, assim produzindo a ambientação humana 
no mundo, o mundo próprio de cada um de nós, coletiva e, mesmo, em certa medida, individualmente. 
É assim que, para vivermos da maneira, literalmente, desassombrada, requerida pela existência humana, 
temos de nos compor com a morte e os mortos, por meio de explicações e prescrições mitopoéticas, 
às quais, a seguirmos a proposta que entendemos haver na obra “Mitologia”, do sábio luso-brasileiro 
Eudoro de Sousa, assumem em geral a forma de uma “teotanaturgia”, que é também um modo de 
“aleteurgia” - como sabemos, no curso ministrado no Collège de France intitulado “O Governo dos 
Vivos”, Foucault refere-se a tipos de aleturgia enquanto formas de veridição, ou seja, maneiras de 
dizer o verdadeiro, produzindo-o performaticamente por meio de procedimentos e rituais, revestidos 
de conotação, respectiva e mutuamente, jurídica e mágica. Na atualidade,como é sabido por quem 
a acompanha, talinvestigação foi aprofundada por Giorgio Agamben em um conjunto de obras 
pertencentes à parte final da série Homo Sacer, a partir de O Reino e a Glória, examinando a ruptura 
introduzida pelo cristianismo com a ontoteologia greco-romana ao promover uma ontologia efectual 
realizada através da liturgia e do ministério eclesiásticos, avatares das formas de exercício do domínio 
que a secularização viria a introduzir sub-repticiamente na ética e na política modernas, logo, também 
no direito e na economia.

Com isso, queremos dizer que a diacosmese referida por Eudoro, a “manifestação da ordem do 
mundo”, a verdade, pressupõe um ocultamento, objeto de culto, o mistério, onde habitam os que não 
vivem, seja por não precisarem, para existir, seja por terem morrido, e em ambas as hipóteses sujeitam-
se a uma divinização com a correspondente sacralização: o mundo, tal como aparece e nele vivemos, 
o é graças ao desaparecimento e perecimento dos que nos transmitiram esse legado e dívida na vida, 
dentro da concepção a ser aqui esboçada, segundo a qual é, também, por dispositivos jurisdicistas que 
se produzem os modos humanos de instalação cósmica, fixando crenças básicas. Daí que se pode já 
perceber a espantosa novidade da diacosmese cristã, em que se postula ter o Deus único se feito humano, 
desacreditando, assim, qualquer outro mundo em que algo assim não possa ser sequer concebido, com 
isso lançando suspeita e descrédito sobre tudo e todos os desvelados em modos e mundos diversos. 
Do que se trata, aqui, é de mostrar como se dá uma circulação de formas produzidas em diferentes 
matrizes, destacando aquelas do poder, da crença, do saber, da criação e do prazer, entendido como 
gozo, distinção exemplarmente feita por Roland Barthes a propósito em sua semiologia de textos 
literários, contida em “O prazer do texto”. Tais matrizes figuramos como polígonos, articulados na 
figura geométrica do poliedro, a que se refere o título em epígrafe.

80 Sobre a relevância da diferença entre que e quem, em face da questão do ser (e do amor), cf. O vídeo de J. Derrida, 
in: https://www.youtube.com/watch?v=dj1BuNmhjAY, esp. o último minuto.
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 Eis que se pode representar, resumindo, o quanto se tem aqui em mente com um poliedro,81 
numa figura geométrica composta por polígonos em seus vértices, traçado com triângulos nesses 
vértices, a título de exemplo. Em um dos vértices temos o direito, formando um triângulo com a política 
e a economia, tendo como conteúdo o poder. Em outro vértice temos a religião, formando triângulo 
com a magia e a mística, em torno da crença. Um terceiro vértice seria o da criação, formando-se um 
triângulo com a literatura, artes cênicas e plásticas. Um quarto seria o do desejo ou gozo, conteúdo 
de um triângulo em que se teria a erótica, a festa e a humorística. Ao centro desta quadratura tem-se o 
vértice do saber, em que filosofia, ciência e técnica formam o triângulo em torno. Dali, em relação ao 
direito, tem-se uma teoria jurídica, que é a dogmática, também chamada jurisprudência; uma teoria 
(religiosa) da religião é a teologia; uma teoria artística das artes é a poética, e se filosófica, é a estética; 
uma teoria desejante, por ficcional, do gozo é como se pode entender a psicanálise. Os triângulos todos 
estão ligados, e entre eles flui, como através de vasos comunicantes, a seiva neles contida, seus valores, 
os valores, que por este fluxo se revigoram, transmutando-se uns e por outros, sendo o impulso dado 
pelo desejo, em busca de gozo, fruição, polimorficamente. É que no poder há saber, e vice-versa, como 
bem sabemos, mas há também gosto neste saber, como no poder – aliás, saber e sabor são sinônimos 
–, gosto que nos remete à arte, dimensão criativa que se há de ter para produzir o saber e com ele o 
poder, nos quais se há de crer, imaginando, criativamente, o que assim se vai fazer, obter, e por aí vai. 
Os polígonos, então, se mostram dotados de propriedades hologramáticas, podendo ser entendidos 
como hologramas do “polígono dos polígonos”, aquele em que formam(os) um triângulo nós humanos 
com a divindade e o mundo (divido em céu e terra, na versão quadripartite de Heidegger). E também 
relacionarmos cada um deles com um dos nossos cinco sentidos, como extensões de nosso corpo, 
quando a teoria corresponderia à visão, tal com a própria palavra indica em sua etimologia; o gosto à 
criação, campo em que se faz o chamado “juízo de gosto”; a audição se relacionaria à crença, enquanto 
percepção de vibrações como constitutivas do mundo; o tato, como a mão, se relacionam ao mando, 
ao poder; e o olfato, o mais sensual dos sentidos, remeteria ao desejo e o gozo.

 Dado este contexto, vejamos como se produziu no campo demarcado pelo polígono em torno 
da criação, por meio da poética, um modo de gozo erótico pela transgressão de formas jurídicas, nas 
elegias de Propércio. Lembremos que Propércio viveu entre 54 e 15 a.C., em Roma, portanto nos finais 
da República e começo do Império, tempos de Augusto e de Mecenas, que para promover a glória do 
Imperador financiava artistas, Propércio incluído, o qual teve como contemporâneos Catulo (87 – 57 
a.C.), Horácio (65 – 8 a.C.), Ovídio (43 a.C. – 18 d.C.), Tibulo (54 – 19 a.C.) e Virgílio (70 – 19 a.C.), 
poetas do amor, que tomavam como modelos os antecessores gregos, entre os quais se praticava esta 
forma específica a ele dedicado, que é a elegia, a qual tinha como patronesse Safo de Lesbose como 
patrono Calímaco.82. Mais em alguns deles, como Ovídio, Tibulo e Propércio, se afirmava uma vida 
dedicada ao amor erótico, e não importa tanto se com isso refletiam já práticas disseminadas na sociedade 
ou se as propunham, mas o fato é que Augusto a partir de certo momento começa a promulgar leis 
moralizadoras, como a Lex Iulia de adulteriis coercendis (em 18 a.C.), proibindo o adultério, o que 

81 Segundo a Wikipédia, “sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces, cujos vértices 
são formados por três ou mais arestas em três dimensões (eixo dos “X”, “Y”, “Z”,...) em que cada uma das faces é 
um polígono.

82 Cf., de um modo geral, Paul Veyne. Elegia erótica romana:o amor, a poesia e o Ocidente, trad. Mariana Echalar, 
São Paulo: EDUNESP, 2015.
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teria causado grande revolta ao primeiro dos poetas que vimos de referir, Ovídio, o qual vem a sofrer 
a pena de degredo, e pode ter sido a causa do arrefecimento do ardor poético de Propércio, como se 
nota em sua produção derradeira. Ora, proibir o adultério era como proibir o próprio amor, visto que 
por definição ele então estava excluído da relação conjugal, constituída no triângulo formado pelo 
direito com a economia e a política, onde se encontrava segregada – o que nos indica o quanto já se 
pode ali colher da mentalidade moderna, ocidental, isolando uns dos outros os diversos aspectos da 
vida humana. Tais proibições, ao que parece, como soe acontecer, ao afrontarem tão diretamente o 
desejo, resultaram antes em reforço da licenciosidade, intensificada no Império, como uma espécie 
de corolário da Pax Augusta.83

 Propércio vai então promover uma intensificação e direcionamento do desejo propugnando 
em sua poética o servitium amoris, a escravidão do amor, firmando um pacto (foedus) pelo qual dá 
sentido a sua vida ao entregar sua fidelidade à sua musa, Cíntia, sendo que fidelidade era algo próprio 
do contrato conjugal, expressão da submissão econômica, jurídica e política da esposa ao cônjuge 
varão, a quem ela devia este tipo de fidelidade, que não é de natureza propriamente sexual e, muito 
menos, afetiva, amorosa, excluído que estava tal sentimento para com e por parte de quem era antes 
um objeto na relação conjugal. O poeta erige assim sua amada na condição de domina, que não é 
mollis, “doce e suave”, apesar de ser mulher, mas sim dura, “cruel e inclemente”,84 voluntariosa, mas 
conquistável, por meio de uma militância poética, subvertendo assim, completamente, o ideal político e 
a prática jurídica dos romanos. Rompe, aí, radicalmente, com distinções estabelecidas, sobre a posição 
e função de um romano, paterfamilias, cidadão, livre, empenhado nos negócios privados e públicos 
acima de tudo, em busca de fama e riqueza, pois favorece a vida inerte, de otium para se dedicar aos 
anti-negócios da poesia e do amor. E isso se sujeitando a uma mulher, que ela sim era livre, apesar de 
eventualmente casada ou de status inferior, adotando para si uma capitis deminutio mais que máxima 
– pois o escravo o era de um senhor, não de uma senhora –, para assim descobrir o gozo de ser sujeito, 
mutável, gozando do e com direito, ao parodiá-lo, adotando as leis do amor ditadas pelo “direito” da 
amada. Propércio assume e sustenta sua posição ante os que o censuram e acusam de ser covarde na 
décima primeira elegia do seu terceiro livro, que se inicia com os seguintes versos:85

Quid mirare, meam si versat femina vitam

ettrahitaddictum sub suaiuravirem, (...)

O que estão olhando, surpresos, por uma mulher ter me transformado a vida

e conduz “sob vara” com seu direito a um homem, (...).

Já na sétima elegia do seu segundo livro se refere Propércio a uma lei de Augusto que obrigava 
os jovens romanos a se casarem:86

Gauisa es certe sublatam, Cynthia, legem

qua quondam edicta flemus uterque diu,
83 Neste sentido, Carlos Ascenso André, Caminhos do Amor em Roma, Lisboa: Cotovia, 2006, pp. 41, 57 e 91.
84 Id. ib., pp. 251 e 263.
85 Propercio, Elegías, ed. bilingue de Francisco Moya e Antonio Ruiz de Elvira, Madri: Cátedra, 2001, p. 454.A justamente 

premiada tradução de Guilherme Gontijo Flores é a seguinte: “Te espanta que uma moça me revire a vida / e arraste 
um homem sob as suas leis?”.Cf. Elegias de Sexto Propércio, ed. bilíngue, Belo Horizonte: Autêntica, 2014, p. 225.

86 Id. ib., pp. 264 ss.



DIÁLOGO JURÍDICO

113O POLIEDRO DO PENSAMENTO E DAS OCUPAÇÕES HUMANAS FUNDAMENTAIS

ni nos divideret: quamvis diducere amantis

nonqueatinvictosIuppiter ipse duos.

Alegria, gozo, “gaudium”, diz o poema, acomete Cíntia, como a ele, pela revogação da lei, cuja 
promulgação antes os fez chorar, por lhes ameaçar com a separação, quando nem o próprio Júpiter 
poderia operar tal separação, para desgosto dos amantes. Evidencia-se aqui crítica à arbitrariedade do 
poder imperial, arvorando-se superior ao próprio Deus maior. E segue o poema:

“atmagnus Caesar”. sedmagnus Caesar in armis:

devictaegentes nil in amore valent.

nam citius paterer caput hoc discedere collo

quam possem nuptae perdere more faces,

aut ego trasirem tua lumina clausa maritus,

respiciens udis prodita luminibus.87

César, então, é grande, mas é grande por força das armas, com as quais submete nações, mas 
isso nada vale no amor, e o poeta se diz pronto a ter a cabeça cortada, se tivesse de perder o seu fogo 
amoroso para se render a uma esposa, sendo forçado a passar diante da porta da amada com os olhos 
úmidos de lágrimas, por ser o marido de outra. Na estrofe seguinte, se diz disposto a se recusar a 
fornecer filhos para os triunfos marciais da pátria, preferindo ser ele o soldado no acampamento da 
amada, indo para a guerra somente se a levasse consigo, pois a glória que busca é a de ser dela o maior 
amante. E finaliza com os seguintes versos: 

tu mihi sola places: placeam tibi, Cynthia, solus:

hicerit et patrio nomine plurisamor.

Só gosto de ti e só tu me dás prazer, Cíntia;

este amor vale mais do que ser pai.

E é justamente por não ser proprietário de sua amada, como o marido era da esposa, filhos, 
escravos e tudo o mais que constituía seu patrimônio, que o poeta poderá dela gozar e usufruir como 
dos bens que se tem apenas a posse, tornando-se possessivo, extremamente ciumento. Aliás, assim como 
ela também, apesar de, ao contrário dele, ser volúvel, pôr-se em circulação, livre que é, podendo até se 
entregar em troca de presentes, sem assim se ver reduzida à condição de mercadoria, como estariam 
as esposas e as prostitutas. Eis-nos confrontados com a origem jurídica do gozo, em contato com uma 
poética em que se goza com o severo direito romano, brincando com ele e, assim, desativando-o, 
ao dar-lhe um novo uso. Entende-se, assim, a proposta feita recentemente por Giorgio Agamben,88 
no sentido de que aos filósofos, como às crianças – e, de nossa parte, acrescentaríamos os poetas, 
enquanto psicanalistas como Winnicott e o próprio Freud aduziriam os assim chamados e antes deles 

87 Novamente, na tradução Guilherme Gontijo Flores: “Ah! Cíntia, te alegrou a abolição da lei,/ cuja promulgação nos 
fez chorar!/ Não nos separaria - nem Júpiter pode/ afastar dois amantes que se adoram./ ‘Mas grande é César!’ Sim, 
grande é César na guerra:/ no Amor povos vencidos nada valem.// Antes me arranquem a cabeça do pescoço/ do que 
perder nas núpcias minha chama/ ou casado passar por teu umbral e ver-te/ traída com meus olhas rasos d’água”. 
Elegias de Sexto Propércio, cit., p. 105.

88 Cf. Profanazioni, Roma: Nottetempo, 2005, p. 87.
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tão mal-compreendidos “loucos”89-, caberia a descoberta de novas dimensões para os usos comuns dos 
meios que se encontram a disposição para atingir certos fins - jurídicos, econômicos, políticos etc. -, 
tornando-os inúteis para tais finalidades, no mesmo gesto em que os utilizam para outras finalidades, 
mais diretamente prazerosas, como jogar,90 ou fazer amor.

Que se conceba então o direito 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.91 Ora, 
em um mundo concebido (nietzscheanamente) como sonho (de deidades que são o aspecto subjetivo 
do cosmo, entendido como uma diacosmese, uma epifania dessas diversas divindades em que cada 
uma a seu modo, de múltiplas formas, expressa o cosmo em sua totalidade, como nos explica em 
sua “Mitologia” o grande sábio luso-brasileiro Eudoro de Sousa) 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 astronômica, que é como se 
pode conceber, por exemplo, os esforços da psicanálise.92 É certo que nisso a filosofia, assim como 
a ficção e, com anterioridade, o mito, seja na magia, seja na religião,93 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 utilizando o genitivo em sentido subjectivus e também objectivus, ou seja, como sendo o 

89 No “Prefácio” que escreve para a obra Probleme der Religionspsychologie, de Th. Reik, Freud adverte que “doentes 
de um modo associal, por seu turno, fazem as mesmas tentativas de solucionar seus conflitos e dificuldades com 
suas necessidades prementes que em outros campos resultarão em poética, religião e filosofia, quando então elas são 
introduzidas por uns para a aceitação da maioria de maneira vinculante”. No orig.: “Kranke in asozialer Weise doch 
dieselben Versuche zur Lösung ihrer Konflikte und Beschwichtigung ihrer drängenden Bedürfnisse unternehmen, 
die Dichtung, Religion und Philosophie heißen, wenn sie in einer für eine Mehrzahl verbindlichen Weise ausgeführt 
werden”. S. Freud, GesammelteWerke, vol. XII (1917 – 1920), Frankfurt a. M.: Fischer, 1999, p. 325 s.

90 O Brincar e a Realidade, trad.: José Octávio de Aguiar Abreu et al., Rio de Janeiro: Imago, 1975, esp. a “Teoria da 
Ilusão-Desilusão”, p. 28 s. e a “Teoria da Brincadeira”, p. 70 ss., onde no contexto da discussão de sua mais notória 
contribuição à teoria psicanalítica, a saber, a noção de “objeto transicional”, avança a proposta de uma zona transicional, 
em que, literalmente, se misturam a imaginação onírica e a percepção da realidade, sendo onde radica a capacidade 
criativa humana, enquanto capacidade de brincar com os elementos que lhe fornece a realidade para assim fazer um 
mundo em que possa se sentir à vontade, por ser seu – aí está a fonte da saúde psíquica, como também da diversas 
realizações humanas, desde a magia até a psicanálise, passando pelas artes, religiões e ciências...

91 Citado em Willis Santiago Guerra Filho, Teoria da Ciência Jurídica, 2ª. Ed., Henrique Garbellini Carnio (col.), São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 238. Sobre o quanto segue, mais amplamente, Id.; Paola Cantarini, Teoria Poética do Direito, 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

92 Disso se mostram perfeitamente conscientes aqueles estudiosos de psicanálise da vertente londrina, kleiniana, na 
qual se destacam autores como Bion e Winnicott. No Brasil, cf., v.g., Paulo Cesar Sandler, A Apreensão da Realidade 
Psíquica. Vol. VII, Hegel e Klein: A tolerância de paradoxos, Rio de Janeiro: Imago, 2003.Algo similar são os esforços 
de Roberto Mangabeira Unger, ainda que votados à cosmologia científica, notadamente em The Self Awakened. 
Pragmatism Unbound, Cambridge (Mass.)/Londres: Harvard University Press, 2007 (disponívelem http://www.law.
harvard.edu/faculty/unger/english/pdfs/pragmatism.pdf) e, maisrecentemente, Id.; Lee Smolin, The Singular Universe 
and the Reality of Time: A Proposal in Natural Philosophy, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2014. 
Aliás, trata-se de A. que, iniciando na teoria do direito e da política, tendo publicado livros como os já aqui referidos 
anteriormente e também Passion: An Essay on Personality, New York: Free Press, 1986, dentre outros, incluindo 
o manuscrito, reconhecido por ele próprio como seminal para desenvolvimentos fundamentais de seu pensamento 
posterior, escrito em 1968, Poetry and Vision (disponível em http://www.law.harvard.edu/faculty/unger/english/
pdfs/pv.pdf), demonstra rara disposição a percorrer, intelectual e praticamente, os diversos campos ou polígonos 
figurados no poliedro ora apresentado.

93 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.
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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 
predominante. A relação estreita, co-originária, entre o direito e o desejo se mostra no modo como uma 
categoria originalmente jurídica como é a de gozo vem a ser associada a este último.

O gozo, então, seria mesmo, como a ele se refere em obra de último publicada Jean-Luc Nancy, 
o que nos impulsiona a seguir produzindo formas renovadas, de amar, como na arte, mas podemos 
acrescentar também de saber, poder e crer, e não “porque nos falte algo, nem por uma necessidade 
compulsiva de repetição, mas sim porque o que em realidade se deseja é uma renovação do sentido 
como tal. De modo que o que expressa a arte é nosso desejo de ter sentido, ilimitadamente”.94 Em 
assim sendo, quando negligenciamos o contato com a arte ou com a dimensão erótica, tal como vem 
ocorrendo em uma sociedade como a que na modernidade vem se impondo mundialmente, em que 
predomina uma prescrição mercadológica de que se goze de qualquer jeito. Em uma tal sociedade 
um outro arguto filósofo contemporâneo, em atividade na Alemanha, apesar de originário da Coreia, 
Byung-Chul Han, vislumbra uma “agonia de Eros”, título dado a uma de suas mais recentes obras.

Eis que importa frisar, a respeito da relação do direito com a arte, não se tratar de algo por 
assim dizer decorativo, quando então seria de se esperar dela, para quem se dedica ao estudo e prática 
do primeiro, algo assim como uma mera ilustração, pois na arte há para o direito uma contribuição 
imprescindível tanto para o seu melhor conhecimento como para sua prática, em que se co-(e)labora 
e co-opera na realização mesma dele no desempenho de sua tarefa ou função social: definir o sentido 
dos atos humanos (v. a conhecida definição kelseniana da norma jurídica como o sentido de um ato de 
vontade), de forma generalizadamente vinculante. Ora, tal sentido, ao contrário do que se costuma dar a 
entender, não se encontra já objetiva e claramente fixado nas normas, como se percebe melhor naquelas 
que de último tanto tem mobilizado os interesses, assim teóricos como práticos no campo do direito, 
a saber, as normas que se apresentam na forma de princípios. Sentido, na vida e para vida, é o que os 
humanos precisamos continuamente produzir, renovando a fonte donde brotam, revigorados, o vigor 
da vida humana, que são os valores. Com isso, revigoramo-nos ao revigorar nossas crenças, poderes, 
saberes, criações e amores, que a modernidade ocidental prima em manter formal e sacramentalmente 
separados, segregação essa que, vendo como em seu tempo fez Propércio, nos sentimos estimulados 
hoje a profanar, restituindo ao uso comum o gozo da vida.

Afinal, o sujeito com o qual nos identificamos e pelo qual somos identificados é o sujeito do 
saber, bem como um sujeito de poder e de direito, logo, da vontade de saber (Foucault), da vontade de 
poder (Nietzsche), que resulta em vontade de vontade (Heidegger), ou seja, simplesmente, um sujeito 
da vontade, assujeitado ao desejo, já revelado como o “desejo do (do desejo do) outro” (seguindo 
Kojevè, como o fez Lacan, já em Hegel, mas também em autores contemporâneos como René Girard), 
pois a vontade já implica um querer se impor aos outros e/ou ao mundo, inclusive através do direito e 
da afirmação de direitos, na busca de sermos reconhecidos para, assim, aliviar-se do peso de não ser, 
fixamente, algo, mas sim, alguém.

94 Jean-Luc Nancy; Adéle Van Reeth, El Goce, trad. Mercedes Noriega Bosh, Madri: Pasos Perdido, 2015, p. 39, grifos 
do A.
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Ameaçada, assim, por exposta, se torna a ilusão fundamental, fundante, do eu individual, de 
que somos, o vazio que somos, por não sermos propriamente: somos uma ilusão de ser por apenas 
estarmos, existirmos, logo não somos realmente, já que ser é ser para sempre. E se somos – ou formos 
–, somos – ou seremos – 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 verificamos 
o que somos: não-ser, mera existência. A primeira tentativa que fazemos para colmatar esse vazio, 
essa falta de ser, quando se ausenta “aquilo” que julgávamos ser – nossa mãe, onde “éramos” antes de 
nascer –, nos leva a falar. Adquirindo a linguagem, nos vem a ilusão fundamental: a do Eu. A ruptura 
se aprofunda, intensificando a ilusão, quando por influência do distnacimanto entre a divindade e o 
mundo patrocianado pela religiosidade judaico-cristã, no polo humano, surge o eu encapsulado em si 
como fundamento de toda certeza, paradigmaticamente exemplificado na meditação cartesiana.

 Tudo o que fazemos, especialmente o que nos dá prazer – desde as coisas tidas como mais 
simples, como conversar, fazer amigos, jogar, namorar, até as mais sofisticadas, como a arte, a religião, 
o direito e a ciência, passando por aquelas estimuladas socialmente como a busca da glória, do poder, 
de dinheiro, até às condenáveis moralmente, tais como drogar-se, cometer crimes etc. – não passam 
de tentativas vãs de ocultarmos de nós mesmos nossa falta de ser, o constructo que somos ao nos 
fazermos, buscando preencher ou ornamentar o vazio fundamental que não só temos, mas podemos 
mesmo dizer em que somos quem somos, sem nos conformarmos em sermos pouco mais que nada. 
Com a arte, ornamentamos este vazio, disfarçando o horror que nos causa; com a religião, nós o 
evitamos, ao venerá-lo; com o direito, o afirmamos, para compartilhá-lo, obrigando-nos mutuamente; 
com a ciência, nós o negamos, negando, assim, a nós mesmos, do que resulta essa espécie tão eficaz 
de sociedade em sua capacidade destruidora, que é a nossa. 

 A normatividade nos força a optar pelo ser, quando não somos – ou somos não-ser –, e com isso, nos 
leva a sofrer ainda mais do que sofreríamos, se não seguíssemos norma nenhuma. 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 toda deontologia tenta escamotear, por não assumi-lo com todas 
as suas consequências, é que nós não existimos sempre nem existiremos para sempre. 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 universal e eternamente válidas, almejando um 
estado de ser que nunca alcançaremos em vida, mas, quiçá, após a morte: o de ser para sempre. 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.

A vida, a vida nós a queremos infinita, e ela o é, mas não como queremos, pois a queremos 
infinita para nós. Bem, ela não o é, mas deveria realmente ser? Ela então não perderia o valor que 
tem, justamente por ser rara, precária, com um começo e um fim? Se fosse infinita, não teria fim, mas 
também não teria começo. Além disso, ela é indefinida, apesar de finita – ou, de um ponto de vista 
lógico, a rigor, finível. E mesmo assim, finita, enquanto a temos, ela não tem fim – então, para que a 
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termos para sempre se a cada momento só teremos o que nos concede o momento? O medo do fim, 
que tanto nos assombra os humanos, não seria um medo de terminar sem, propriamente, começar a 
viver de modo mais plenamente humano?

A ilusão a respeito de nossa capacidade imensa de conquistar um poder sem fim baseada no saber 
adquirido sobre o “infinito em todas as direção” (Richard Feynman), como se pode apropriadamente 
qualificar a modernidade, com base em MartinHeidegger, esta época, ou melhor, ideologia (Louis 
Dumont), em que nos tornamos “escravos de nossa própria liberdade e poder”.95

Daí a necessidade de que se preserve a nossa mortalidade, evitando que se cometa o que Jean 
Baudrillard chama de “crime perfeito”: o assassinato da morte humana. Seria o que estamos em vias de 
realizar, este crime máximo e último? Isso porque “o crime perfeito é o de uma realização incondicional 
do mundo pela atualização de todos os dados, pela transformação de todos os nossos atos, de todos os 
acontecimentos em informação pura – em resumo: a solução final, a resolução antecipada do mundo 
por clonagem da realidade e extermínio do real pelo seu duplo”.96 Donde, para Heidegger, dentre os 
grandes malefícios da época em que vivemos estar a perda de uma preparação para a morte,97 justamente 
o que em Sócrates se afirma como tarefa maior da filosofia, o que nos deixa em uma situação de quem, 
também, ainda não nasceu propriamente, do que resulta o tamanho receio que se tem de envelhecer e 
perder a vida que ainda não se obteve plenamente. Aqui podemos identificar, com Márcia Sá Cavalcante 
Schuback,98 uma grave dificuldade com a presença em nós do estranho, do outro de nós, como são 
os nossos mortos e não nascidos, no que teríamos uma faceta subjetiva do que se vem caracterizando 
como uma crise autoimunitária da sociedade mundial - a respeito, permitimo-nos referir ao quanto 
escrevemos a respeito em publicações recentes.99

 Nesse contexto, vale lembrar análises de autores como SlavojŽižek100 e Jean-Claude Michéa,101 
no sentido de que nesse passo a nossa sociedade está se condenando a ver crimes em toda parte, por 
uma espécie de pulsão legiferante incontrolável, que no limite forneceria a cada indivíduo os direitos 
que lhe garantisse o gozo de suas mais próprias idiossincrasias – aí teríamos de dar razão ao Marquês 
de Sade, que durante a revolução em seu país, que o libertara da Bastilha, concitava em panfleto 
famoso, a seus concidadãos a “mais um esforço, se quiserdes ser republicanos”, instituindo como lei 
fundamental universalmente válida a que permitisse a todos o gozo dos corpos uns dos outros como 
bem lhes aprouvesse – dando ensejo à célebre aproximação de Sade a Kant, por Lacan.102 Vale notar, 

95 Marcia SáCavalcanteSchuback, “On Immensity”, in:JonnaBornemark; Hans Ruin (eds.),Phenomenology and Religion: 
new frontiers,Södertörn Philosophical Studies, n. 8, Stockholm (Huddinge): Södertörnshögskola, 2010, p. 244.

96 O crime perfeito, trad.: Silvina Rodrigues Lopes, Lisboa: Relógio D’Água, 1996, p. 49.
97 Cf. Vinícius Nicastro Honesko; Jonnefer F. Barbosa, “Duas variações sobre Amour, de Michael Haneke”,in: https://

www.academia.edu/15427718/Duas_varia%C3%A7%C3%B5es_sobre_Amour_de_Michael_Haneke, 2015 (acesso 
em 06.09.2015).

98 Cf. Olho a olho. Ensaios de longe, Rio de Janeiro: 7Letras, 2011, p. 86.
99 Cf. Willis Santiago Guerra Filho, Immunological Theory of Law, Saarbrücken: Lambert Academic Publ., 2014; Id., 

“A Crise Autoimunitária da Nova Ordem Internacional” in Poliética. Revista de Ética e Filosofia Política, São Paulo, 
v. 2, n. 1, 2014, p. 7 - 25 (disponível em http://revistas.pucsp.br/PoliEtica).

100 Viver no Fim dos Tempos, trad. Miguel Serras Pereira, Lisboa: Relógio D’Água, 2011, p. 64 ss.
101 L’Empire du moindre mal, Paris: Climats, 2007, p. 145.
102 Cf., a respeito, v.g., Monique David-Ménard, As Construções do Universal: Psicanálise, Filosofia, trad. Celso Pereira 

de Almeida, Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1998, esp. cap. III, p. 53 ss.; Vladimir Safatle, “O ato para além 
da Lei: Kant com Sade como ponto de viragem no pensamento lacaniano”, in: https://pt.scribd.com/doc/19133288, 
2012 (acesso em 15.08.2015).



DIÁLOGO JURÍDICO

118 WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

em registro lacaniano, com Raúl Sciarreta,103 comentando a parte do art. 27 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos - que nos assegura a todos, dentre tantos outros, o direito de “gozar das artes 
e participar do progresso científico e dos benefícios que dele decorram” -, o seguinte: “Goza-se do 
corpo, do corpo do outro. Tenho a impressão de que quase todos os artigos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos estão implicando essa dimensão do corpo como experiência de gozo, e a experiência 
de gozo do corpo de outro é uma experiência de plenitude”. Todo o discurso de grande atualidade sobre 
os “Direitos Humanos” se situa mais propriamente nos planos da ética e da política do que naquele 
estritamente jurídico, onde tais “direitos” se apresentam como “direitos fundamentais”, que, por sua vez, 
não são apenas “direitos” dos cidadãos a um respeito pelo Estado de sua esfera de liberdade e também 
que lhes provenha de um mínimo de igualdade (ou equidade) entre si, pois tanto se afirmam perante 
outros particulares, individual ou coletivamente considerados, como também se apresentam como 
pautas objetivas de organização do Estado e parâmetro para balizamento de suas políticas. É, contudo, 
no sentido de uma dissolução nesses direitos humanos, universal e internacionalmente postulados sem 
que possam ser, do mesmo modo, universal e internacionalmente reconhecidos, que se dirigem os 
Direitos dos Estados-Nações e também direitos que nele estariam estabelecidos como fundamentais.

Ora, o que assim se perde é justamente a possibilidade de nos constituirmos como sujeitos, por 
compartilharmos a adesão à universalidade de uma Lei, que nos retira a individualidade natural em 
prol da subjetividade negadora dessa condição, em favor daquela propriamente humana, donde termos 
de nos confrontarmos com a verdade fundamental de que toda normatividade é invenção coletiva, 
geral, e também, em certa medida, particular, individual, singular, feita para justificar nosso desejo 
de preservar-nos a vida, a nossa e a dos outros, mesmo sem que saibamos o porquê. Disso resulta a 
negação de toda ética universalista, tal como aquelas propugnadas na modernidade, em prol da ética 
de cada um, a ética individual e situacional, a ética da amizade e do cuidado de si, sobre a qual falou 
e escreveu o último Foucault. 

 Uma das reações a essa falta de sentido da vida é escrever a respeito, fazer literatura, sobretudo, 
modernamente, na forma do romance, reação de um ser humano individualizado, voltado para seu 
interior.104 Uma outra reação é aquela exteriorizada em comportamento de – e em – grupos, cujos 
membros se identificam entre si por seguirem os mesmos imperativos, indicando o sentido de como 
devem agir para tornar a vida significativa, que então pode ser a de justificá-la pela negação de grupos 
constituídos diferentemente, em obediência a outros imperativos. Um confronto típico entre tais grupos 
é aquele que se dá entre os que continuam seguindo imperativos tradicionais, imemoriais – e que, 

103 “Direitos humanos, direito ao gozo”, in: Sergio Aldo Rodriguez e Manoel Tosta Berlinck (orgs.), Psicanálise de 
Sintomas Sociais, Claudia Berliner e Maira Firer Tanis (trads.), São Paulo: Escuta, 1988, p. 36 e seg.

104 Aqui, vale recordar palavras de Gilles Deleuze, em sua última publicação na forma de livro Crítica e Clínica, São 
Paulo: 34, 1997, p. 13 ss.: “Não se escreve com as próprias neuroses. A neurose, a psicose não são passagens da 
vida, mas estados em que se cai quando o processo é interrompido, impedido, colmatado.(...) por isso o escritor, 
enquanto tal, não é doente, mas antes médico, médico de si próprio e do mundo. O mundo é o conjunto de sintomas 
cuja doença se confunde com o homem. A literatura aparece, então, como um empreendimento de saúde: (...) A 
saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta. Compete à função fabuladora inventar 
um povo. (...) Embora remeta sempre a agentes singulares, a literatura é agenciamento coletivo de enunciação. (...) 
Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo, isto 
é, uma possibilidade de vida. Escrever por este povo que falta...(...) ‘Cada escritor é obrigado a fabricar para si sua 
língua...’ (...) O escritor como vidente e ouvidor, finalidade da literatura: é a passagem da vida na linguagem que 
constitui as Ideias”.
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em verdade, são mantidos pela preservação de uma memória coletiva –, com grupos que, justamente, 
perderam este sentido comunitário de vida, como são aqueles que se modernizam, em que se difunde 
a ilusão de poder encontra-la judicializando tal demanda, a exemplo do personagem d’O Processo de 
Kafka, compelido a saber o sentido da demanda absurda a ele dirigida, considerando-a jurídica. “Em 
termos de habitação humana num território”, assevera Muniz Sodré,105 “comunidade é igualmente a 
possibilidade que tem o indivíduo de pôr-se em disponibilidade para algo em comum, concretamente 
para a troca numa relação geral de cada um com todos os outros”, lembrando ainda que esta vinculação, 
tal como se delineia na concepção etimológica latina, de dies communicarius, implica também aos 
mortos e imortais, deificados, enquanto formas de vida (no sentido grego do bíos, que se distingue da 
mera vida, a zoé, distinção esta, sabidamente, tão explorada na filosofia política contemporânea por 
Giorgio Agamben) com e a partir de quem se estabelece ou, mesmo, como suspeitamos, se institui, a 
comunicação, a comunidade e os que dela fazem(os) parte, participam.

 O direito vai então disponibilizar 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,106 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. Dentre tais finalidades, no entanto, não se poderia incluir a solução de nossos problemas 
afetivos, demandando que se decida sobre como “administrarmos” as emoções e a vida em seus aspectos 
mais íntimos. Para tanto é que se haveria de promover uma revolução – ou direcionar neste sentido o 
nosso modo já em si revolucionário de viver, como nos parece sugerir Jean-Luc Nancy -107, conjugando 
afetos e imaginação criativa na realização de novas formas de crer, saber e poder. Que uma teoria 
desenvolvida levando em conta a configuração poliédrica aqui apenas esboçada, assim multifacetada, 
tanto do direito como do que de mais fundamental fazemos estes que o fazemos–lembrando que também, 
em parte, os humanos, somos por ele feitos –, possa trazer alguma contribuição neste sentido.

105 Bios Midiático: um novo sistema conceitual no campo da comunicação”, in: José Marques de Melo, Maria Cristina 
Gobbi e Marli dos Santos (orgs.), Contribuições Brasileiras ao Pensamento Comunicacional Latino-Americano: 
Décio Pignatari, Muniz Sodré e Sérgio Capparelli, São Bernardo do Campo: Cátedra UNESCO/UMESP, 2000, p. 71.

106 Cf., nesse sentido, Jerome Brunner, La Fábrica de Historias. Derecho, literatura, vida, México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003.

107 Abrir a aporia não quer dizer hoje, não pode querer dizer fazer a revolução. Simplesmente porque a revolução, a 
ideia de revolução, de alguma maneira como nós a consideramos, é ela mesma uma ideia já dada, já disposta”. Jean-
Luc Nancy, “Apertura dell’aporia”, in: Piero Eyben (org.), Pensamento intruso: Jean-Luc Nancy & Jacques Derrida, 
Vinhedo: Horizonte, 2014, p. 19.
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PODER FAMILIAR NO DIREITO COMPARADO 

PARENTAL AUTHORITY IN COMPARATIVE LAW

MARCEL MORAES MOTA108

RESUMO

Este artigo almeja discutir o poder familiar no direito comparado. É importante fazê-lo, já que as crianças 
têm sido reconhecidas como titulares de direitos fundamentais. Em ordem a alcançar esse propósito, 
diferentes sistemas jurídicos devem ser considerados. Além do direito brasileiro, o direito alemão, o 
direito italiano, o direito francês, o direito português e o direito estadunidense foram estudados. Sob a 
perspectiva histórica, verifica-se longo processo, no qual uma criança não é mais objeto de direito, mas 
uma pessoa cujos direitos devem ser respeitados como superiores. Verifica-se que o poder familiar é 
não apenas um direito, mas também um dever que os pais têm, para que sejam capazes de proporcionar 
bem-estar aos seus filhos. Portanto, poder familiar significa uma responsabilidade de preencher as 
necessidades materiais e imateriais de uma criança. Verifica-se que o poder familiar deve funcionar 
como um instrumento para proteger os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Este artigo 
mostra que o direito dos EUA é mais relutante ao interferir na privacidade da família. Como princípio 
geral, as questões familiares têm que preservar o melhor interesse da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Poder familiar. Direito comparado. Direitos fundamentais. 

ABSTRACT 

This article aims to discuss the parental authority in comparative law. It is important to do so, since 
children have been recognized as holders of fundamental rights. In order to achieve that purpose, 
different legal systems should be considered. Besides Brazilian Law, German Law, Italian Law, French 
Law, Portuguese Law and US Law were studied. Under historical perspective, it is found a long process 
in which a child is no longer a mere object of law, but a person whose rights should be respected as 
superior ones. It is found that parental authority is not only a right, but also a duty which parents have, 
so they are able to provide welfare to their children. Therefore, parental authority means a responsability 
to fulfill material and imaterial needs of a child. It is found that parental authority should work as tool 
to protect child’s fundamental rights. This article shows that US Law is more reluctant to interfere 
in the family’s privacy. As a general principle, family affairs ought to preserve child’s best interest.. 

KEYWORDS

Parental authority. Comparative law. Fundamental rights. 

108 Professor de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Constitucional e Conceitos Jurídicos Fundamentais da 
Faculdade Farias Brito. Mestre em Direito (Ordem Jurídica Constitucional) pela Universidade Federal do Ceará. 
Graduado em Direito pela UFC. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Advogado.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo examinar o instituto do poder familiar na perspectiva do direito 
comparado. 

O interesse na investigação do poder familiar se justifica, haja vista a crescente importância das 
crianças e dos adolescentes nos seios das famílias. As uniões conjugais podem ser transitórias, todavia 
os vínculos com os filhos são vitalícios, o que se reflete na disciplina jurídica do poder familiar. Os 
filhos têm se tornado o novo centro gravitacional na comunidade familiar. 

Inicialmente, apresentam-se aspectos histórico-jurídicos concernentes ao poder familiar, desde 
as fontes romanas até o direito civil brasileiro constitucionalizado. 

Em seguida, vislumbram-se as contribuições do direito alemão, do direito italiano, do direito 
francês, do direito português e do direito estadunidense na temática do poder familiar. 

Posteriormente, define-se o lugar jurídico do poder familiar, bem como são perquiridas as 
características do instituto do poder familiar no direito brasileiro. 

Como considerações finais, sintetizam-se resultados alcançados ao longo deste trabalho. 

1. ASPECTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS

Do ponto de vista histórico, os contornos do poder sobre a pessoa dos filhos têm acompanhado 
as transformações no âmbito das famílias. Da Roma Antiga aos dias atuais, observa-se a passagem do 
poder absoluto do pai, chefe da família, ao modelo dual do poder familiar, o qual deve ser exercido à 
luz do melhor interesse dos filhos. 

A família romana era conduzida pela autoridade suprema do pater familias, com ascendência 
sobre a mulher, filhos e escravos. Possuía as características de núcleo político, religioso e econômico, 
sob a liderança do pater.109 

Como reflexo da estrutura patriarcal e hierarquizada da família, despontou, no direito romano, o 
instituto da patria potestas, que conferia, com exclusividade, ao pater feixe de poderes sobre a pessoa 
e os bens dos filhos. 

No período clássico do direito romano, o pater familias era titular de poderes absolutos sobre 
os filhos. Como exemplos da autoridade paterna incontrastável, mencionem-se o direito de alienar o 
filho autor do ilícito à vítima do dano, o direito de vendê-lo, assim como o poder de puni-lo até com 
a morte. Revestia-se, assim, o pátrio poder de caráter despótico.110 

Na Idade Média, período em que a Igreja exerceu maior influência sobre a vida privada das 
pessoas, prevaleceu o modelo cristão de família, a qual se formava a partir do casamento entre homem 
e mulher, cabendo ao varão a chefia da sociedade conjugal. Mulher e filhos deviam obediência ao 
homem, que deveria dar o exemplo de bom cristão, como líder da igreja doméstica. 

O casamento, verdadeiro sacramento na perspectiva religiosa, legitimava as relações entre o 
homem e mulher, bem como servia para distinguir os filhos quanto à sua origem. Legítimos eram os 
filhos havidos da relação matrimonial, aqueles nascidos fora do casamento eram tachados de ilegítimos. 
109 SILVA, Marcos Alves da. Do pátrio poder à autoridade parental: repensando os fundamentos jurídicos da relação 

entre pais e filhos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 24 e ss.
110 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 621.
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Na esteira do liberalismo burguês, manteve-se a concepção patriarcal de família nos Códigos 
oitocentistas, destacando-se a notável influência do Código Civil francês no sistema jurídico  
romano-germânico.111 

O Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071) disciplinou a família no modelo jurídico patriarcal, 
hierárquico e fundado no casamento, sob a influência do direito romano, do direito canônico, do direito 
francês, entre outras fontes. O modelo jurídico traçado pelo Código Beviláqua retratava a sociedade 
brasileira da época, que mantinha uma visão tradicional sobre a família. 

Dispunha que o marido era o chefe da sociedade conjugal (art. 233, caput, CC/1916), 
competindo-lhe, entre outras atribuições, a representação legal da família (art. 233, I, CC/1916). Pelo 
casamento, além de companheira e consorte, assumia e mulher a função de auxiliar nos encargos de 
família (art. 240, CC/1916). 

Na constância do casamento, cabia o pátrio poder ao varão, a passando à mulher, na hipótese 
de falta ou impedimento do marido (art. 380, CC/1916). Importante salientar, ainda, que o pátrio poder 
não se aplicava aos filhos ilegítimos (art. 379, CC/1916, a contrario sensu). 

Clóvis Beviláqua, tratando do Código Civil de 1916, já chamava atenção para o sentido protetor 
do instituto do pátrio poder, inserido no contexto das normas tutelares dos interesses dos incapazes.112 

Em virtude do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121, de 1962), o pátrio poder passou a 
ser de competência dos pais, desempenhando-o o marido com a colaboração da mulher. Continuava 
o marido na chefia da sociedade conjugal, função a ser exercida também com a colaboração de sua 
consorte, visando ao superior interesse do casal e dos filhos.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o direito civil brasileiro encontrou novo 
fundamento de validade formal e material, o que implicou profundas alterações no modelo jurídico 
de família e na definição do poder dos pais sobre os filhos.

O princípio constitucional geral da igualdade (art. 5º, caput, CF/88) fez-se acompanhar do 
princípio constitucional da igualdade entre homem e mulher (art. 5º, I, CF/88), de sorte que o homem e 
a mulher, em condições isonômicas, são titulares dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 
(art. 226, §5º, CF/88).

Ademais, impende destacar o princípio constitucional da igualdade entre os filhos, de modo 
que não devem ser admitidas quaisquer designações discriminatórias quanto à filiação (art. 227, §6º, 
CF/88), proibição que se ajusta ao princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF/88) e à vedação de 
discriminações odiosas (art. 3º, IV, CF/88).

Além do casamento, a Constituição Federal de 1988 reconhece a união estável como entidade 
familiar (art. 226, §3º, CF/88). Assim, o tradicional instituto do matrimônio deixou de ser a única forma 
juridicamente protegida de constituição familiar, decorrente de relações entre duas pessoas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em harmonia com a Convenção 
sobre os Direitos da Criança (1989), implicou relevante mudança no plano normativo, ao estabelecer 
disposições que conferem densidade ao princípio do superior interesse da criança e do adolescente. 
111 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 125.
112 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. 2. ed. Campinas: Servanda, 2015, p. 120-121.
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Dessa maneira, a conduta dos pais em relação aos filhos deve ser funcionalizada, na medida em que 
se apresenta como instrumento de realização dos direitos da criança e do adolescente. 

Por sua vez, o Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406), em consonância com o mandamento da 
igualdade entre homem e mulher, aboliu o termo “pátrio poder”, substituindo-o por “poder familiar” 
(art. 1630 e ss.), que compete aos pais em condições igualitárias. Havendo divergências insanáveis 
entre eles, a questão pode ser dirimida em juízo. 

À luz da Constituição Federal de 1988, o poder familiar deve ser exercido em conformidade 
com os direitos fundamentais da criança e do adolescente (art. 227, CF/88), o que indica autêntico 
dever constitucional de solidariedade (art. 229, CF/88), o qual se coaduna com o objetivo fundamental 
da República, insculpido no art. 3º, I, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

2. DIREITO COMPARADO

Na perspectiva do direito comparado, que compõe a dimensão empírica da ciência do Direito,113 
serão examinadas as normas do direito alemão, do direito italiano, do direito francês, do direto português 
e do direito estadunidense relativas ao poder familiar, respeitados os limites deste artigo. 

2.1. DIREITO ALEMÃO

O Código Civil alemão (BGB), ao referir-se ao poder familiar, adota a expressão “elterliche 
Sorge”, ou cuidados parentais. Trata-se de terminologia elogiável, porquanto ressalta o dever de 
cuidado, de preocupação com o bem-estar dos filhos, que deve nortear o comportamento de todo bom 
pai, ou boa mãe. 

Como ressalta Dieter Schwab, o conceito de elterliche Sorge compreende a defesa e a promoção 
dos interesses físicos, espirituais, psíquicos, sociais e econômicos dos filhos, com o objetivo de formar 
um ser humano autônomo, no aspecto pessoal e econômico.114 

O legislador alemão, no título relativo aos cuidados parentais, segue a técnica de estabelecer 
três princípios fundamentais (§1626, BGB), que devem presidir a intelecção e a aplicação do instituto 
do poder familiar, já que possuem eficácia jurídica e hermenêutica.

De acordo com o primeiro princípio (Grundsatz), os pais têm o dever e o direito de cuidar dos 
filhos menores, o que abrange os cuidados de ordem pessoal (Personensorge) e de ordem patrimonial 
(Vermögenssorge). 

Observa-se que o referido princípio segue a lógica da Lei Fundamental (Grundgesetz) de Bonn 
(1949), que trata do cuidado parental como direito e dever dos pais no art.6º, II, na seção relativa aos 
direitos fundamentais (Grundrechte). 

Já o segundo princípio direciona o cuidado parental, por meio da proteção e da instrução, 
ao desenvolvimento das capacidades dos filhos, a fim de que se tornem pessoas responsáveis por si 
mesmas e autoconscientes. 

113 DREIER, Ralf. Recht, Moral, Ideologie: Studien zur Rechtstheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, p. 51 e ss.
114 SCHWAB, Dieter. Familienrecht. 21. ed. München: C. H. Beck, 2013, p. 286.
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Conforme o terceiro princípio, para o bem-estar do filho, é importante proteger suas relações 
(Umgang) com ambos os pais, o mesmo valendo em relação a outras pessoas, com as quais a criança 
ou o adolescente possua vínculos. 

Nota-se, portanto, o desiderato de garantir o direito do menor à convivência em uma perspectiva 
ampla, que abrange não somente os pais, mas também terceiros com quem a criança ou o adolescente 
tenha construído laços. 

2.2. DIREITO ITALIANO

Conforme prescreve a Costituzione della Repubblica italiana (1947), art. 30, é dever e direito 
dos genitores manter, instruir e educar os filhos, ainda que nascidos fora do casamento. No plano 
infraconstitucional, o Codice Civile (1942) trata da responsabilidade parental no Título IX do Livro 
Primeiro.

Com efeito, dispõe o art. 316, CCi, que a responsabilidade dos genitores (responsabilità 
genitoriale) é exercida, levando-se em consideração a capacidade, as inclinações naturais e as aspirações 
dos filhos.

Em caso de conflitos entre os genitores quanto ao exercício do poder familiar, a questão pode 
ser resolvida no âmbito judicial, buscando-se a decisão que melhor contemple o superior interesse 
dos filhos.

Observa-se, no direito italiano, desde a segunda metade do século XX, mudança profunda na 
relação jurídica envolvendo crianças e adolescentes, que deixaram de ser tratados como objetos de 
direito, tornando-se sujeitos de direito.115 

Como ressalta Gilda Ferrando, “a relação entre genitores e filhos de hierárquica se faz dialética, 
um intercâmbio entre sujeitos ambos protagonistas da relação educativa”116. 

Dessa maneira, além da eficácia jurídica do princípio do melhor interesse da criança e do 
adolescente, o ordenamento jurídico italiano confere papel construtivo a ser desempenhado pelos 
bambini, que devem ser previamente ouvidos (art. 336-bis, CCi), em caso de decisões relevantes sobre 
seus interesses. 

A responsabilidade parental assume perfil promocional dos direitos da criança e do adolescente, 
com o objetivo de permitir o pleno desenvolvimento da personalidade dos filhos, o que se ajusta à 
categoria jurídica instrumental do poder-dever. 

2.3. DIREITO FRANCÊS

A Constituição francesa de 1958, em seu preâmbulo, reafirma o conteúdo da Declaração de 
direitos do homem e do cidadão de 1789, bem como do preâmbulo da Constituição de 1946. 

A célebre declaração liberal de direitos não se ocupou do direito de família. Coube ao preâmbulo 
da Constituição de 1946 assegurar à família, além de ao indivíduo, as condições necessárias ao 
desenvolvimento, garantindo-se a todos, especialmente à criança, à mãe e aos trabalhadores idosos, a 
proteção da saúde, a segurança material, o repouso e o lazer, direitos que se fundamentam em princípios 
do Estado social117. 
115 FERRANDO, Gilda. Diritto di famiglia. Bologna: Zanichelli, 2013, p. 251. Traduziu-se. No original: “Il rapporto tra 

genitori e figli da gerarchico si fa dialettico, uno scambio tra soggetti entrambi protagonisti del rapporto educativo”.
116 Id., p. 283.
117 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 57 e ss.
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No ordenamento jurídico francês, o instituto do pátrio poder (puissance paternelle), acolhido 
pelo Código Napoleão, foi reformulado pela Lei nº. 70-459, de 4 de junho de 1970, que tratou da 
autoridade parental (autorité parentale) relativamente à pessoa do filho, cujos contornos têm sido 
aperfeiçoados ao longo de diversas reformas legislativas subsequentes. 

Consoante o art. 371-1, do Código Civil francês, “a autoridade parental é um conjunto de 
direitos e deveres tendo por finalidade o interesse do filho”118. Portanto, define-se a autoridade dos pais 
sobre a pessoa dos filhos menores de forma teleológica, em conformidade com o princípio do melhor 
interesse da criança e do adolescente. 

Por força da Lei nº 2013-404, de 17 de maio de 2013, a autoridade parental pertence aos pais 
(parents), até a maioridade ou emancipação dos filhos. A nova lei esclarece o conteúdo da autorité 
parentale, ao prescrever que cabe aos pais proteger a segurança, a saúde, a moralidade e a educação 
do filho, a fim de que este possa desenvolver-se devidamente como pessoa. 

Frédérique Granet-Lambrechts e Patrice Hilt, em face do aludido art. 371-1, caracterizam a 
autoridade parental como direito-função, porque deve ser exercida como instrumento para a proteção 
dos interesses dos menores relativos à sua manutenção, segurança, saúde, educação e formação moral.119 

Sobre o exercício da autoridade parental, dispõe o art. 372, CCf, que o pai e a mãe a exercem 
em comum, o que se ajusta ao princípio constitucional da isonomia entre homem e mulher. 

Sob a vigência da Lei nº 2002-305, de 4 de março de 2002, o art. 373-2, CCf, estabelece que 
pai e mãe devem manter relações pessoais com o menor, além de respeitar os laços deste com o outro 
genitor. Trata-se de importante inovação legislativa, destinada a garantir o direito à convivência familiar, 
com reflexos relevantes no exercício da guarda dos filhos. 

2.4 DIREITO PORTUGUÊS

A Constituição da República Portuguesa, no art. 36º, 5, prescreve que os pais “têm o direito 
e o dever de educação e manutenção dos filhos”. Logo, o poder familiar, no direito lusitano, tem 
fundamento constitucional e se caracteriza como poder-dever,120 o qual deve ser exercido em condições 
de igualdade entre homem e mulher (art. 36º, 3, CRP). 

A família, tratada como elemento fundamental da sociedade, deve ser protegida pela sociedade 
e pelo Estado, a fim de que se permita a realização pessoal de seus membros (art. 67º, CRP). Confere-se 
aos pais proteção constitucional para o desempenho de suas responsabilidades parentais relativos 
à manutenção e educação dos filhos (art. 68º, I, CRP), ademais a maternidade e a paternidade são 
reconhecidas como valores sociais eminentes (art. 68º, II, CRP). 

Em razão reforma promovida pela Lei nº 61/2008, substituiu-se, na legislação portuguesa, o 
termo “poder paternal” por “responsabilidades parentais”. A mudança se realizou em harmonia com 
os princípios constitucionais da igualdade e da proteção da família. 

118 Traduziu-se. No original: “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 
l’enfant ”.

119 GRANET-LAMBRECHTS, Frédérique; HILT, Patrice. Droit de la famille. 4. ed. Grenoble: PUG, 2013, p. 178.
120 AMARAL, Jorge Augusto Pais de. Direito da família e das sucessões. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015, p. 231.
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Esclarece-se que a mudança terminológica, seguindo-se princípio do direito europeu, “representa, 
simbolicamente, um deslocamento do eixo do conceito da vertente das faculdades para a vertente das 
obrigações”121. 

O Código Civil português, no art. 1878º, trata do conteúdo da responsabilidade parentais, cujo 
exercício compete aos pais, segundo o interesse dos filhos. Cabe aos genitores cuidar da segurança, 
da saúde, do sustento e da educação dos filhos. 

Além disso, protege-se a liberdade dos menores na organização de sua própria vida, razão 
pela qual devem ser ouvidos e sua opinião deve ser considerada, pelos pais, na tomada de decisões 
relevantes no âmbito familiar.

O princípio da audição das crianças e adolescentes é importante instrumento jurídico de tutela 
de seu melhor interesse, tendo em vista que a oitiva dos filhos deve permitir ao juiz colher informações 
necessárias, para que se dê concretude ao dever genérico de proteção da pessoa em condição peculiar 
de desenvolvimento.122 

O art. 1906º, do Código Civil de Portugal, disciplina o exercício das responsabilidades parentais, 
nos casos de divórcio, separação, nulidade e anulação de casamento. 

Segue-se o princípio de que as decisões de maior importância concernente à vida dos filhos 
devem ser tomadas por ambos os progenitores. Já o exercício da responsabilidade parental quanto aos 
atos ordinários da vida dos filhos fica a cargo do genitor com quem residam habitualmente. 

2.5. DIREITO ESTADUNIDENSE

O ordenamento jurídico dos Estados Unidos se enquadra na tradição do common law, por 
influência do direito inglês. Trata-se do sistema jurídico anglo-saxão, construído a partir da força dos 
precedentes judiciais, cuja ratio decidendi se torna parâmetro normativo para os casos semelhantes 
seguintes. 

Dessa forma, destaca-se a importância da consideração dos casos julgados, para que se 
estabeleçam os padrões normativos referentes ao exercício do poder familiar no direito estadunidense. 

No caso Kilgrow v. Kilgrow, julgado pela Suprema Corte de Alabama em 1958, o pai de Margaret 
Kilgrow, que tinha sete anos, deduz pedido contra sua esposa, haja vista a resistência desta quanto à 
rematrícula da filha em escola de escolha do marido.123 

Perante a trial court, ocorreu audiência de instrução e julgamento, acolhendo-se o pedido 
formulado pelo pai, para que a criança seja novamente matriculada na escola em que já estudava, com 
boas notas e amigos. 

Ocorre que a decisão foi revertida em sede de apelação, firmando-se a tese de que privacidade 
da família deveria ser preservada, tendo em vista que os pais são casados e não havia disputa quanto 
à guarda da filha.
121 MELO, Helena Gomes de; RAPOSO, João Vasconcelos; CARVALHO, Luís Baptista; BARGADO, Manuel do Carmo; 

LEAL, Ana Teresa; D’OLIVEIRA, Felicidades. Poder paternal e responsabilidades parentais. 2. ed. Lisboa: Quid 
Juris, 2010, p. 13.

122 Id., p. 40.
123 AREEN, Judith; SPINDELMAN, Marc; TSOUKALA, Philomina. Family law: cases and materials. 6. ed. New York: 

Foundation Press, 2012, p. 358-361.
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Em Pierce v. Society of Sisters, em 1925, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou 
inconstitucional lei do Estado de Oregon que impunha, aos responsáveis por estudantes entre oito e 
dezesseis anos, o dever de enviá-los à escola pública.124 

Segundo Justice McReynold, “a criança não é mera criatura do Estado; aqueles que a nutrem e 
dirigem seu destino têm o direito, acompanhado do elevado dever, de reconhecê-la e prepará-la para 
obrigações adicionais”125.

O teor da decisão revela o conceito do poder familiar como direito-dever, que abrange o 
dever de educação. A lei de Oregon foi declarada inconstitucional, incompatível com a emenda XIV, 
porque representava intromissão indevida no direito fundamental de liberdade dos pais, que possuem 
a prerrogativa de escolher a escola de seus filhos.

No caso Stanley v. Illinois, discutiu-se, na Suprema Corte, o direito de Peter Stanley, viúvo e 
pai de três filhos, de ser ouvido, antes de autoridades estaduais retirarem-lhe a guarda de sua prole.126 

De acordo com lei do Estado de Illinois, unmarried fathers não são considerados aptos para 
criar os filhos, por essa razão a circunstância de Stanley ter se tornado viúvo, por si só, justificaria que 
fosse privado da guarda de seus filhos. 

A Suprema Corte, por meio dos argumentos de Justice White, reconheceu a violação da emenda 
XIV, que também assegura o direito fundamental de igualdade e a cláusula do devido processo legal. 

Reconheceu-se a Stanley o direito de ser ouvido previamente, a fim de que se decida 
adequadamente sobre o melhor interesse das crianças. Quanto ao poder familiar, portanto, é 
perfeitamente possível que possa ser exercido apenas pelo pai, caso perca sua esposa. 

3. LUGAR JURÍDICO

Do ponto de vista conceitual, o exame da perspectiva histórica do direito brasileiro e do direito 
estrangeiro permite observar notável transformação conceitual da posição jurídica dos pais em relação 
aos filhos. 

No direito romano, o pater familias ostentou poderes absolutos em relação aos filhos, que se 
encontravam em relação de sujeição. Essa visão centrada na autoridade paterna percorreu os séculos 
e impôs às crianças e adolescentes a condição de objetos de direito até meados do século XX. 

Dessa maneira, o lugar jurídico do pátrio poder era o direito subjetivo do pai, posteriormente 
dos pais sobre os filhos menores. Sobrelevavam os deveres de respeito e obediência dos filhos em 
relação aos pais, a quem incumbe decidir, soberanamente, os assuntos da família. 

Pietro Perlingieri compreende, no conceito de “situação jurídica”, os efeitos dos fatos jurídicos 
no plano subjetivo.127 Assim, é justificável enquadrar o poder familiar na categoria de situação jurídica, 
já que implica efeitos em relação aos pais e aos filhos. 

124 Ibid., p. 363-364.
125 268 U.S. 535. Traduziu-se. No original: “The child is not the mere creature of the State; those who nurture him and 

direct his destiny have the right, coupled with the high duty, to recognize and prepare him for addtional obligations”.
126 AREEN, Judith; SPINDELMAN, Marc; TSOUKALA, Philomina. ob. cit., p. 376-378.
127 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Trad. de Maria Cristina de 

Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 105.
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Em virtude do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, experimentou-se 
autêntica revolução copernicana nas situações jurídicas subjetivas de pais e filhos, porque o elemento de 
sujeição filial cedeu lugar à preocupação parental com a defesa e promoção dos direitos fundamentais 
dos filhos. 

Nesse sentido, ressalta Perlingieri: 
O esquema do Pátrio Poder, visto como poder-sujeição, está em crise, porque não há dúvidas 
de que, em uma concepção de igualdade, participativa e democrática da comunidade familiar, 
a sujeição, entendida tradicionalmente, não pode continuar a realizar o mesmo papel. A relação 
educativa não é mais entre um sujeito e um objeto, mas uma correlação de pessoas, onde não é 
possível conceber um sujeito subjugado a outro.128

Para Ana Carolina Brochado Teixeira, a situação jurídica do poder familiar “melhor se 
enquadraria como poder jurídico, que se consubstancia na atribuição de competências pelo Estado, 
para o exercício de um poder em benefício do outro sujeito da relação jurídica”129. 

Deveras, o poder familiar se caracteriza como poder-dever. Apresenta-se como situação jurídica 
subjetiva complexa, porquanto envolve posições ativas e passivas de pais e filhos menores. 

Por um lado, os pais devem promover os direitos de seus filhos, permitindo-lhes o pleno 
desenvolvimento de suas personalidades, protegendo-os de toda forma de violência. Por outro lado, 
a liberdade dos filhos não é absoluta, porque deve encontrar limites traçados pelo exercício legítimo 
do poder familiar. 

O poder familiar ostenta caráter de poder jurídico funcionalizado, haja vista que seu desempenho 
deve ser instrumento de concretização dos melhores interesses existenciais e patrimoniais dos filhos 
menores. 

Na perspectiva constitucional, a dimensão deontológica do poder familiar é baseada no princípio 
constitucional da solidariedade, que projeta efeitos da sociedade política (art. 3º, I, CF/88) e, em 
particular, na comunidade familiar (art. 229, CF/88). 

Stefano Rodotà ressalta que a norma jurídica da solidariedade tem lugar próprio na Constituição, 
contribuindo, em conexão com os demais princípios, para o estabelecimento das diretrizes fundamentais 
do sistema jurídico, de forma que não poder ser “nem isolada, nem separada”130. 

Interessante compreender a solidariedade em conjunto com os princípios da dignidade humana 
e da igualdade. Dessa forma, a conduta da pessoa deve harmonizar-se com a igual dignidade jurídica, 
social e política de seus semelhantes. 

Nesse sentido, Maria Celina Bodin de Moraes conclui que o princípio da solidariedade se 
identifica “com o conjunto de instrumentos voltados para se garantir uma existência digna, comum 
a todos, numa sociedade que se desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados”131. 

No âmbito familiar, a solidariedade implica o desempenho do poder familiar em atenção às 
necessidades materiais e espirituais dos filhos menores, de maneira que que sejam cumpridos os deveres 

128 Ibid., p. 258.
129 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, 

p. 97.
130 RODOTÀ, Stefano. Solidarietà: un’utopia necessaria. Bari: GLF, 2014, p. 39.
131 MORAES, Maria Celina Bodin. Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 

2010, p. 247.
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de assistência, criação e educação, assegurando-se a efetividade dos direitos básicos da criança e do 
adolescente. 

Ademais, o dever de solidariedade não se resume à relação dos pais com os filhos, mas também 
abrange as relações entre os genitores, casados ou não, que vivam sob o mesmo teto ou não, os quais 
devem manter a possibilidade de diálogo, em atenção aos melhores interesses dos filhos. 

4. CARACTERES DO INSTITUTO NO DIREITO BRASILEIRO

O poder familiar é conferido pela ordem jurídica aos pais, a fim de que seja concretizado o 
princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, o que pressupõe a observância 
de seus direitos fundamentais. 

De acordo com o art. 227 da Constituição Federal de 1988, são assegurados, às crianças, 
aos adolescentes e aos jovens, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. 

Embora extenso e detalhado, o dispositivo acima mencionado compreende rol exemplificativo 
dos direitos fundamentais dos menores, cuja efetividade reclama ação da família, da sociedade e do 
poder público. 

Assim, o poder familiar deve ser vislumbrado como encargo irrenunciável atribuído aos pais, 
característica que se harmoniza com a denominação “responsabilidade parental”, adotada atualmente 
pelo direito português. 

Como ressalta Ana Carolina Silveira Akel, 

Seu caráter irrenunciável veda que os pais se subtraiam desse dever-função que lhes é imposto 

pelo Estado, não podendo dele abrir mão segundo conveniências ou em proveito próprio. Sendo 

assim, o responsável, ou responsáveis, pelo menor não podem abrir mão de criá-lo e educá-lo, 

zelando pelos seus interesses.132 

Portanto, o desempenho do conteúdo da responsabilidade parental, que abrange os deveres 
constitucionais assistir, criar e educar os filhos menores, tem caráter indisponível, não se sujeita ao 
mero arbítrio dos progenitores.

Porque decorre da filiação, a responsabilidade parental possui feição personalíssima, cabe ao 
pai e à mãe, em condições de igualdade. Desse modo, o exercício do poder familiar compete a ambos, 
de forma colaborativa. 

A omissão quanto ao desempenho do poder familiar, seja por motivos voluntários ou não, não 
implica a perda da pretensão de exercê-lo, trata-se de poder-dever imprescritível. 

Em razão do caráter pessoal, o poder familiar não se transmite a terceiros, tampouco é alienável. 
É possível que a guarda seja atribuída a terceiro, o que não retira dos pais os deveres relativos à 
responsabilidade parental.

Importante destacar que desfazimento do casal conjugal não deve implicar supressão das 
responsabilidades parentais, o que apoia a conclusão do modelo preferencial, do ponto de vista 
constitucional e legal, da guarda compartilhada.133 
132 AKEL, Ana Carolina Silveira. Guarda compartilhada: um avanço para a família. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 

14.
133 ROSA, Conrado Paulino da. Nova lei da guarda compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 63 e ss.
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O poder familiar se reveste de caráter temporário, porquanto se extingue em virtude da 
cessação da incapacidade dos filhos, seja pelo atingimento da maioridade civil, seja em decorrência 
da emancipação. 

CONCLUSÃO

Do pátrio poder dos romanos ao conceito funcional de poder de familiar, regido pelos direitos 
fundamentais das crianças e dos adolescentes, a situação jurídica subjetiva dos pais em relação aos 
filhos mudou substancialmente. Os filhos menores deixaram de ser tratados como objeto de direito, 
passaram a ser concebidos como sujeitos de interesses jurídicos superiores. 

A perspectiva do direito comparado permitiu elucidar o perfil instrumental do poder familiar, 
que deve ser exercido em atenção às necessidades materiais, intelectuais e afetivas dos filhos. 

Conforme demonstrado ao longo do artigo, as denominações do instituto do poder familiar 
variam: v.g., cuidados parentais, responsabilidade dos genitores, autoridade parental, responsabilidades 
parentais. 

As distintas expressões empregadas, em diversos sistemas jurídicos, para designar o poder 
familiar apresentam clara proximidade, porquanto todas repousam na mesma norma jurídica 
fundamental: princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

No sistema jurídico romano-germânico, observa-se maior abertura para o controle judicial da 
atuação dos pais em relação aos filhos, mesmo quando não houver casos de abusos, negligência, ou 
conflitos sobre guarda. 

Já no direito dos Estados Unidos, fortemente ancorado no princípio da liberdade, a autoridade 
parental deve ser relativizada apenas excepcionalmente, em face de risco concreto aos interesses da 
criança, como se verifica da análise do caso em que os pais divergiram sobre a escola na qual a filha 
deveria ser matriculada. 

No plano conceitual, o poder familiar é uma situação jurídica subjetiva funcional, compreende 
um conjunto de direitos e deveres dos pais concernentes à pessoa e aos bens dos filhos menores. 

O poder familiar, no direito brasileiro, à luz dos arts 1º, III; 3º, I; 227 e 229, da Constituição 
Federal, pode ser vislumbrado como direito-dever de solidariedade constitucional dos pais em relação 
aos filhos, em atenção à sua dignidade e aos seus direitos fundamentais. 

Na perspectiva da dogmática jurídica civil nacional, o poder familiar é irrenunciável, 
intransmissível, inalienável, imprescritível, personalíssimo e temporário. 
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“O DIREITO DO TRABALHO NA ATUALIDADE LÍQUIDA”

“LABOR LAW IN LIQUID TIMES” 

EDUARDO PRAGMÁCIO FILHO 134

RESUMO: 

O texto aborda a criação do direito do trabalho e o situa na atualidade líquida. Tenta compreender o 
contexto histórico, social e econômico de sua criação e critica sua ineficiência atual, criticando ainda 
sua tradicional dogmática e apontando para uma reconstrução do seu sentido e unidade científica.

PALAVRAS-CHAVES: 

direito do trabalho – pós-modernidade – atualidade líquida – princípio protetor

ABSTRACT: 

The text deals with the creation of labor law and marks its place nowadays. This article try to understand 
the historical, social and economic context of its creation and criticizes its current inefficiency, also 
criticizing its traditional dogmatic and pointing to a reconstruction of its sense and scientific unit.

KEYWORDS: 

labor law – post-modenity – liquid times – protection principle

1. INTRODUÇÃO

A questão que se propõe abordar, neste breve texto, diz respeito à situação do direito do trabalho 
na atualidade, em tempos de avanços tecnológicos e (constantes?) crises econômicas, é preciso saber 
qual foi e qual é seu paradigma atual, e qual o seu rumo daqui para frente. 

Esta breve reflexão é fruto dos debates e da pesquisa no âmbito do curso de doutorado em direito 
na PUC-SP, em que se buscou compreender na contemporaneidade seus imbricados mecanismos que 
entrelaçam a mudança social de modo geral. 

Uma “modernidade líquida”, como diz Bauman (2009), que atinge as relações de trabalho e 
altera, consequentemente, o direito do trabalho. Considerando que há uma intersecção evidente entre 
relações de trabalho e a sociedade, é inevitável que o Direito ofereça as condições para compor o 
quadro do mundo, suas ordenações e regulações necessárias. 

E como diz João Leal Amado (2014, p. 5), no atual “capitalismo de cassino” dominante no 
mundo, verifica-se que o direito do trabalho está cada vez menos centrado no “trabalho” e na “pessoa” 
de quem o presta e cada vez mais centrado na “empresa” e nos “custos” que esta tem de suportar, e 
ironiza ao vaticinar que um dia as codificações do trabalho, a exemplo da CLT e do Código do Trabalho 
de Portugal, serão substituídas por codificações do “mercado laboral”, ou seja, um código que regule, 
em suma eficiência, o processo de aquisição, utilização e disposição da “mercadoria” força de trabalho.

134 Doutorando e Mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Professor 
Adjunto da Faculdade Farias Brito (FFB), Advogado.
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2. DA PROTEÇÃO À FLEXIBILIDADE

Na atualidade, intrigantes arranjos de produção nas empresas se destacam, além dos já conhecidos 
“fordismo-taylorismo” e “toyotismo”, a exemplo da novidade do “crowdsourcing”, em que se entrega 
um trabalho tradicionalmente atribuído a um agente – que pode ser um trabalhador por conta de outrem, 
a um grupo grande e normalmente indefinido, em um sistema aberto de contratação, como é o exemplo 
da Wikipédia (cf. Leitão, 2012, p. 224). As empresas acompanham mais rapidamente do que o direito 
as mudanças culturais, econômicas e sociais que a tecnologia provoca nas mais variadas relações. 

Essa nova realidade não pode ser alheia nem estranha ao objeto e ao âmbito do direito do 
trabalho, é necessário fazer um “update” da dogmática jurídica laboral, uma “implosão” de seu edifício 
dogmático, para fazer frente aos novos desafios que a líquida sociedade pós-moderna provoca: é preciso 
destruir mitos para reconstruir identidades.

O direito do trabalho surgiu em decorrência da Revolução Industrial e das Revoluções Liberais. 
Foi uma resposta à chamada “questão social”, no início do século XIX, denunciada mais tarde pela 
Igreja Católica, por meio da Encíclica “Rerum Novarum”, do Papa Leão XIII. 

Nem todo o trabalho humano é objeto deste ramo do direito. Sempre foi objeto da disciplina 
o trabalho dependente, subordinado, pois, a liberdade e igualdade contratuais pregadas pelos ideais 
liberalistas, impregnadas na codificação oitocentista europeia, como o Código Napoleônico, elas, na 
verdade, provocavam o “monopólio dos privilegiados” e a “lei do mais forte”, já que o desequilíbrio 
econômico e social entre os contratantes era evidente (Cf. Amado, 2014, p. 23).

Como fruto da e como resposta à “questão social”, o direito do trabalho surgiu para proteger o 
trabalhador dependente, a parte mais fraca ou vulnerável no contrato, evitando a “ditadura contratual” 
do empregador (mais forte), revelando-se então a sua função “tutelar”, podendo-se afirmar que é 
um ramo jurídico finalisticamente determinado, constituindo-se como o direito dos “trabalhadores” 
(Ramalho, 2009, p. 52). E hoje? Isso se sustenta?

O sentido disso tudo foi criar a matriz do Direito do Trabalho, para que o Estado passasse 
a regular o conteúdo das relações jurídicas trabalhistas, saindo de uma ordem liberal, para suprir a 
deficiência de vontades, à luz do princípio protetor. 

Esse princípio, como ensina Maria do Rosário Palma Ramalho (2009, p. 53), passou a ser 
paradigma do Direito do Trabalho em dois níveis: a) um “sistemático”, orientando a produção normativa 
laboral, com objetivo “vertical” de melhoria progressiva de patamares de tutela do trabalhador e um 
“horizontal” de universalização progressiva da proteção laboral e b) um “dogmático”, em que vai se 
afirmando como instância justificativa do Direito do Trabalho e cria a sua autonomia em relação ao 
Direito Civil.

Essa tradicional e pioneira “tutela” do trabalhador derrubou, portanto, os dogmas do liberalismo 
contratual da “igualdade” dos entes contratantes e da “liberdade” da fixação do conteúdo do contrato 
de trabalho. Essa índole protetiva foi, dessa forma, o mote do desenvolvimento sistemático do direito 
laboral, tratando-se de seu paradigma tradicional, influenciando na orientação de normas laborais e 
na interpretação doutrinária e jurisprudencial.
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Assim, afirma o jurista português Leal Amado (2014, p. 25), que enquanto direito da 
desigualdade, o Direito do Trabalho (i) desconfia, desde sempre, dos automatismos do mercado e do 
contrato individual, (ii) controla, por sistema, a liberdade contratual e (iii) restringe, por definição, a 
concorrência entre os trabalhadores no mercado laboral.

Ademais, com base nos ensinamentos da professora portuguesa Maria do Rosário Palma 
Ramalho (2009, p. 60-77), pode se verificar que o direito do trabalho construiu-se em cima de três 
pressupostos, adiante indicados, que, por muito tempo, balizaram o desenvolvimento normativo da 
área, conferindo lógica ao seu edifício dogmático.

Esses “mitos” ou “pressupostos” estão derrubados na atualidade líquida.

Toda essa construção, baseada nos alicerces do princípio protetor, foi compatível com e deu certo 
para um modelo econômico fordista-taylorista, com a participação de um Estado mais intervencionista, 
tendo o Direito do Trabalho alcançado níveis constitucionais e se disseminado internacionalmente, ao 
longo do século XX.

Foi exatamente nesse contexto social e econômico que o Direito do Trabalho construiu todo 
o seu edifício dogmático, em cima dos três pressupostos indicados pela Professora Palma Ramalho 
(2009, p. 60-77). 

O primeiro deles é o pressuposto da debilidade social dos trabalhadores dependentes, que gera 
o mito da incapacidade genética permanente do trabalhador subordinado. 

O “homem-bovino”, como dizia Taylor, era o trabalhador típico, sem grandes qualificações, 
dependente economicamente do trabalho para o sustento de sua família, trabalhando a tempo integral 
para a grande empresa e, talvez, por uma vida toda. Por conta de sua dependência econômica em 
relação ao empregador, não tinha liberdade para contratar melhores condições de trabalho, pelo que 
transfere essa negociação para os níveis coletivos.

A uniformidade da categoria dos trabalhadores subordinados, que refletia a uniformidade 
do modelo econômico fordista-taylorista, foi importante para a elaboração do Direito do Trabalho, 
favorecendo a regulação uniforme centralizada na lei e nas normas coletivas, compensando assim a 
debilidade negocial dos trabalhadores.

Atualmente, como se sabe, o trabalho uniforme, típico e subordinado cede espaço para os 
trabalhadores “atípicos”, os quais escapam à lógica da fixação uniforme das condições de trabalho. 
Os trabalhadores atuais, muitos deles, retomam sua subjetividade. Caem, portanto, os dogmas da 
uniformidade do estatuto do trabalhador subordinado e o dogma da incapacidade genética de regularem 
sua vida laboral. 

O segundo, o pressuposto macroeconômico do crescimento industrial, por sua vez, gera o mito 
da sustentabilidade econômica da evolução sempre crescente da proteção laboral.

Em uma economia fordista, havia previsibilidade e estabilidade, em um contexto de crescimento 
contínuo e de pleno emprego. A universalização dos direitos trabalhistas e dos demais encargos sociais 
pressupunha esse quadro econômico favorável e em desenvolvimento. 
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Atualmente, vive-se em parte a acumulação flexível do capital e a imprevisibilidade da economia 
e do consumo, não há mais como se garantir o crescimento contínuo da proteção dos trabalhadores, 
pelo que cai o mito da sustentabilidade econômica e da proteção trabalhista.

Por fim, o terceiro dogma, o pressuposto microeconômico do modelo empresarial da grande 
unidade produtiva implica o mito da uniformidade do estatuto do trabalhador subordinado traduzido 
no conceito de “trabalho típico”.

O trabalho típico, subordinado, que se caracteriza por ser um vínculo por tempo indeterminado, a 
tempo inteiro e quase sempre exclusivo, encontrava-se no seio da grande empresa, fortemente engajado 
na organização e hierarquia empresariais. Alguns institutos do direito laboral só se aplicam ao trabalho 
na grande unidade produtiva, como é o caso do regulamento de empresa, do despedimento coletivo e 
da representação de trabalhadores na empresa.

Acompanhando a estética fordista e taylorista, a grande empresa possuía uma estrutura 
verticalizada e completamente hierarquizada, o que refletia também no Direito do Trabalho que regulava 
tais situações, ou seja, um direito rígido, inflexível.

O mundo do trabalho, desde a década de 70 do século passado, mudou. E com ele, o direito 
que o regula. Por isso, Maria do Rosário Palma Ramalho (2009, p. 66) afirma que “o modelo típico 
de empresa laboral cede o seu lugar a uma multiplicidade de modelos empresariais e a denominada 
relação de trabalho típica deixa de ser dominante para passar a ser apenas mais uma entre as diversas 
situações juslaborais e os diversos estatutos dos trabalhadores subordinados”.

Diante da alteração dos pressupostos, sobretudo os econômicos, e, portanto, diante da queda 
dos “mitos” do Direito do Trabalho, na atualidade, esse ramo jurídico encontra-se em crise de seus 
paradigmas tradicionais.

O Estado de Bem-Estar Social (o Welfare State do Fordismo) foi superado pela nova fórmula 
política do Estado Democrático de Direito, em que se observa um deslocamento da centralidade 
do poder estatal para a sociedade civil, deixando o Estado de ser o regedor e o promotor das forças 
socioeconômicas para ter um papel de regulador do desenvolvimento. Esse novo modelo de Estado 
fomenta a atividade empresarial e, sobretudo, as pequenas e médias empresas. 

A Recomendação 189 da OIT, de 1998, reconhece que as pequenas e médias empresas são um 
fator importante no crescimento e no desenvolvimento econômicos, cada vez mais responsáveis pela 
criação da maioria dos postos de trabalho no mundo inteiro, bem como pela inclusão das mulheres e 
de outros grupos desfavorecidos no mercado de trabalho, em condições melhores de produtividade, 
sustentabilidade (durabilidade) e qualidade.

No campo econômico, houve a reestruturação produtiva, e a globalização econômica criou a 
instabilidade e a imprevisibilidade do mercado, tornando a acumulação do capital mais flexível.

Essa flexibilidade econômica reflete também uma flexibilidade jurídica. Como bem diz Renato 
Rua de Almeida (2005, p. 575), ela se dá “pelos instrumentos jurídicos resultantes da autonomia privada 
coletiva também conhecida como autonomia da vontade coletiva dos particulares mais próximos da 
vida da empresa (acordos coletivos de trabalho), contemplando os interesses coletivos dos empregados, 
e também do renascimento da chamada individualização da vontade”.
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Alerta o professor Renato Rua de Almeida (2005, p. 575) que esses instrumentos modernos de 
adaptação, oriundos da negociação coletiva, estão subordinados e encontram seus limites no “patamar 
mínimo civilizatório” envolvido na legislação trabalhista cogente e imperativa e, de outra forma, nos 
direitos fundamentais consagrados na Constituição.

Renato Rua de Almeida (2005, p. 575), ainda, aponta para o deslocamento da centralidade do 
Estado para a sociedade civil, sobretudo para a empresa. A atuação do Estado passa a ter o caráter 
de orientação, de estímulo, de coordenação, de suplência e de integração. Essas ideias, inclusive, são 
defendidas pela doutrina social da Igreja Católica, por meio de suas Encíclicas, dentre as quais se 
destaca a Centesimus Annus (1991 apud ALMEIDA, 2005, p. 575), do Papa João Paulo II, na qual 
se ressalta “o papel da moderna economia de empresa, que comporta aspectos positivos, cuja raiz é a 
liberdade da pessoa, que se exprime no campo econômico e em muitos outros campos”.

Maria do Rosário Palma Ramalho (2009, p. 59-77) aponta, sobretudo no campo do Direito do 
Trabalho, a mudança dos seus paradigmas tradicionais, quando é derrubada a crença na sustentabilidade 
econômica laboral e quando os trabalhadores se dispersam e saem da grande empresa.

Com todas essas mudanças, Maria do Rosário Ramalho (2009, p. 68) indica dois tipos de 
flexibilidade: a) uma “externa”, com a diversificação dos vínculos laborais, saindo da uniformidade 
e da estabilidade, alcançando formas especiais e precárias (atípicas); b) e outra “interna”, com a 
maleabilização do regime laboral, tornando-o multifuncional, sem a rigidez anterior, podendo haver 
flexibilidade geográfica e funcional e, inclusive, de remuneração.

Arremata a professora portuguesa ao dizer que “modernamente, tende a diminuir o número de 
normas laborais imperativas e a aumentar o espaço de liberdade dos entes laborais, quer no âmbito da 
negociação colectiva quer no domínio dos contratos” (RAMALHO, 2009, p. 74). Isto é, nessa nova 
realidade, são necessárias menos leis imperativas e mais leis dispositivas. As normas estatais, rígidas 
e detalhistas não são mais eficazes. 

Exemplo dessa tendência é o direito à participação nos lucros ou resultados, contido no art. 7º, 
XI da Constituição de 1988, o qual remete a regulação para a lei (Lei 10.101/00), que, por sua vez, 
remete à negociação coletiva.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O edifício alto do Direito do Trabalho construiu-se com base nos alicerces (mitos) da 
hipossuficiência do trabalhador, do crescimento contínuo da economia e da grande empresa. Esse 
edifício alto encontrou, nos últimos tempos, os ventos fortes da instabilidade econômica, e poucos 
são os trabalhadores que conseguem chegar à cobertura  do prédio. 

Na atualidade, na pós-modernidade líquida, ou na “ultra” pós-modernidade, em que as relações, 
sejam amorosas, laborais ou de consumo são mais voláteis, efêmeras, rápidas e não se sujeitam ao 
ônus de um pesado, constante e duradouro relacionamento, mas, tão somente, à vivência de uma rápida 
e intensa “conexão” (Cf. Bauman, 2009, p. 12), o próprio capitalismo vive uma dupla pressão dos 
consumidores infiéis e dos investidores desconfiados.
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 O direito do trabalho sofre pressão dessa (ultra ou pós) modernidade líquida. Os velhos arranjos 
não se encaixam nos novos tempos.

Urge uma reconstrução do (alto) edifício dogmático do direito do trabalho, para que ele seja 
mais amplo, cresça para os lados, e não para cima, para que seja mais próximo ao chão e alcance uma 
maior área e um maior número de trabalhadores. O direito do trabalho tem que deixar de ser o direito 
do emprego e passar efetivamente a ser um direito do trabalho, mais amplo e mais protetivo, isto é, 
mais eficaz, mais flexível e mais abrangente.

Isto não significa um retrocesso histórico, ao contrário, significa uma reaproximação com o 
direito civil e com outros ramos jurídicos, em um autêntico diálogo das fontes, mas sempre no rumo 
dos direitos fundamentais, promotores da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo da legislação da seguridade social e a sua inserção 
na Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. A abordagem é realizada com fundamento 
na doutrina e jurisprudência, além de tratar a respeito da seguridade social sob uma perspectiva da 
criação das primeiras legislações, em especial sob a ótica da sua colocação na Constituição Federal 
de 1988. Desta maneira, foi utilizado o método dedutivo, o qual faz uso das deduções implícitas nas 
premissas. Foi utilizada uma bibliografia direcionada ao assunto, escrita por autores renomados da 
doutrina brasileira e internacional. Assim, o presente trabalho realiza um estudo da seguridade social, 
analisando como se deu o seu início, quais foram as primeiras leis previdenciárias, quais os marcos 
históricos da seguridade social, aborda a seguridade social na legislação brasileira e as espécies de 
seguridade social, quais sejam, a saúde, a assistência social e, por fim, a previdência social.
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ABSTRACT:

This work has as main objective the study of the social security legislation and its inclusion in the 
Constitution of the Federative Republic of Brazil in 1988. The approach is performed on the basis of 
doctrine and jurisprudence, as well as deal about social security from the perspective of creation of 
the first laws, especially from the perspective of its place in the Constitution of 1988. in this way, we 
used the deductive method, which makes use of implied deductions on the premises. a bibliography 
directed to the subject, written by renowned authors from Brazilian and international doctrine was 
used. Thus, this paper makes a study of social security, analyzing how was the beginning, which were 
the first social security laws, which the landmarks of social security, addresses social security in the 
Brazilian legislation and the kinds of social security, which being, health, social assistance and, finally, 
social security.
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS

1.1 DO ESTADO LIBERAL AO ESTADO SOCIAL

O liberalismo político é um sistema que tem como característica principal o respeito do Estado 
pelas liberdades do homem. Nessa política, o governo era visto como um mal necessário e, por isso, 
atuava de maneira mínima na sociedade, surgindo aí o Estado mínimo.

Contudo, em frente a uma imensa desigualdade social, ficaram claras as diferenças de condições 
dadas às pessoas para que elas tivessem oportunidades iguais. Então, como forma de minimizar as 
desigualdades sociais, foi necessária uma postura mais intervencionista do Estado. Dessa forma, 
houve uma mudança de Estado-mínimo para um Estado que intervêm, a fim de garantir igualdade de 
condições para todos.

Essa fase de intervencionismo estatal deu origem ao chamado Estado do Bem-Estar Social. O 
Estado passou então a financiar programas e planos de ações que tinham por objetivo promover os 
interesses sociais e executar grandiosos investimentos, dentre os quais encontra-se a Previdência Social.

Foi assim que se deu início aos Direitos Fundamentais Sociais, os quais atingiram força 
normativa de direitos constitucionais e propiciaram o surgimento de uma nova ordem social com mais 
igualdade para todos, por meio de novas políticas públicas que combatessem, efetivamente, as fortes 
desigualdades sociais da época. 

A liberdade jurídica deve poder converter-se em uma liberdade que seja real, os seus titulares 
precisam de uma participação básica nos bens sociais materiais, e essa participação nos bens materiais 
é uma parte final da liberdade, dado que é um pressuposto pra sua realização. Assim, os Direitos 
Fundamentais Sociais tendem a garantir essa participação nos bens materiais, tais como o direito ao 
trabalho, à educação, à saúde, entre outros. (BOCKENFORDE; 1993, p. 74)

Dessa forma, as novas políticas públicas permitiram que uma maior parcela da sociedade tivesse 
acesso a programas que propiciaram a redução das desigualdades sociais.

1.2 AS PRIMEIRAS LEIS PREVIDENCIÁRIAS

O primeiro a escrever leis de cunho previdenciário foi Otto Von Bismarck, em 1883, na 
Alemanha, ao instituir o seguro-doença. Posteriormente, surgiu a cobertura para os acidentes de trabalho, 
seguidos do seguro invalidez e velhice. A cerca da temática, salienta Ivan Kertzman:

Foi primeira vez que o Estado ficou responsável pela organização e gestão de um benefício 
custeado por contribuições recolhidas compulsoriamente das empresas. Este sistema de 
organização previdenciária, conhecido como Sistema Bismarckiano, traz as duas principais 
características dos sistemas previdenciários modernos: a contributividade e a compulsoriedade, 
que, como vimos, estrutura a previdência social brasileira. No Sistema Bismarckiano, pela 
primeira vez o Estado passa a ser responsável pela arrecadação de tributos para o financiamento 
da previdência social. (KERTZMAN; 2015, p. 43)

Assim, surge aqui pela primeira vez o modelo de contribuições recolhidas compulsoriamente. 
Contudo, as ações do Estado não foram apenas previdenciárias, mas também de saúde e atendimento 
às pessoas necessitadas.

Dessarte, pode-se considerar que um dos mais importantes escritos da história previdenciária 
foi o chamado Ordenamento Legal de Otto Von Bismarck, em julho de 1883, na Alemanha.
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Bismarck instituiu o seguro-doença, o qual seria financiado por três fontes, a saber, os 
trabalhadores, as empresas e os Estados. Posteriormente implementou o seguro contra acidentes do 
trabalho, o qual seria financiado apenas pelas empresas. Ao fim, criou o seguro contra a invalidez, 
igualmente financiado de forma tripla, ou seja, pelos trabalhadores, pelas empresas e através do Estado. 

Assim a previdência social tornou-se regular, estável e sólida. Sua existência só tornou-se possível 
quando o desenvolvimento industrial, a concentração nas cidades, a elevação do nível econômico, a 
melhoria do padrão de vida, em suma, possibilitaram que grandes parcelas da sociedade levassem suas 
preocupações até um pouco além da simples luta pelo pão de cada dia (LEITE; VELOSO; 1963, p. 36). 
Então, o padrão de vida elevado abriu espaço para a preocupação com a vida futura dos trabalhadores.

1.3 MARCOS HISTÓRICOS DA SEGURIDADE SOCIAL

No século XX diversos acontecimentos pontuaram o surgimento da Seguridade Social, dentre 
os quais, de acordo com Miguel Horvath Júnior (2005; p.19-20), por ordem cronológica, os mais 
relevantes foram:

Em 1917, a promulgação da Constituição do México que, em seu artigo 123, previa o seguro 
social; em 1919, a promulgação da Constituição de Weimar / Alemanha; também em 1919, a 
criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT); em 1935 nos Estados Unidos o Pres. 
Roosevelt criou a seguridade social com o Social Security Act; entre 1942 e 1944, na Inglaterra o 
Lord Beveridge criou o projeto de seguridade social (assistência social, saúde e previdência); em 
1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos que em seus artigos 22, 25 e 28 destacam o 
direito à segurança social e em 1952 a Convenção nº 102 da O.I.T. versando sobre norma mínima 
para a seguridade social.

Todos esses marcos históricos são lembrados até a data atual devido a sua grande importância 
histórica e social. Dentre eles, podemos dar uma atenção maior para o Plano Beveridge, o qual trouxe 
uma proteção social de caráter universal e destinadas a todos os cidadãos, ao garantir os mínimos sociais. 

Construído na Inglaterra, em 1942, por William Beveridge, este plano é o que marca o 
fundamento da seguridade social moderna, com a participação de todos os níveis de trabalhadores nas 
três esferas da seguridade: saúde, previdência social e assistência social. O Plano Beveridge apresentou 
críticas ao modelo Bismarckiano. Nele, a proteção social tem caráter universal, sendo destinada a toda 
população, garantindo os mínimos sociais. (KERTZMAN; 2015, p. 44) 

Desta forma, o Plano Beverindge tem sua influência na seguridade social atual, pois este 
plano marcou a estrutura da seguridade social moderna ao prever a participação universal de todas as 
categorias de trabalhadores nas três esferas da seguridade, a saber, a saúde, a previdência social e a 
assistência social.

2. A SEGURIDADE SOCIAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

No Brasil, o marco inicial da previdência social foi a Lei Eloy Chaves, Decreto-Legislativo 
4.682, de 24 de janeiro de 1923, a qual instituiu as Caixas de Aposentadoria e Pensão – CAPS. Essa 
foi a primeira lei no país a criar a previdência social. Outros diversos marcos e avanços na história do 
Brasil foram de fundamental importância para a previdência social, dentre eles, Sérgio Pinto Martins 
(2004, p.31-32) cita os mais relevantes:
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Na Constituição de 1824, o art.179 preconizava a formação dos socorros públicos; Constituição 
de 1891, a primeira a conter a expressão “aposentadoria”; em 1923, o Decreto nº 4.682 – Lei 
Eloy Chaves” foi a primeira norma a instituir no Brasil a previdência social; a Constituição de 
1934, no art. 5º, estabelecia a competência da União para fixar regras de assistência social e no 
art. 10, os Estados-membros passam a ter a responsabilidade de “cuidar da saúde e assistência 
públicas e fiscalizar à aplicação de leis sociais”; na Constituição de 1937, a previdência social 
é disciplinada em apenas duas alíneas do art.137; na Constituição de 1946, surge pela primeira 
vez a expressão “previdência social”; em 1960, a Lei nº 3.807 – Lei Orgânica da Previdência 
Social (LOPS), padronizou o sistema assistencial dando unidade ao sistema de previdência social. 

Faz-se atentar para o fato de que, no Brasil, a primeira Constituição a tratar do assunto, ainda 
que um pouco indiretamente, foi a Constituição de 1824 com os socorros públicos, já a primeira norma 
a instituir no Brasil a previdência social foi a já citada Lei Eloy Chaves de 1923.

Em seguida, a Constituição de 1988 trouxe diversos direitos sociais, tratando do assunto de 
forma espraiada em seu corpo, dentre os quais podem ser citados o Título II, o qual trata dos direitos 
e garantias constitucionais, e também o Título VIII, ao tratar da ordem social.

Posteriormente, poucos anos após a promulgação da Constituição de 1988, mais exatamente no 
ano de 1991, foram editadas as leis nº 8.212, a qual dispõe sobre a organização da seguridade social 
e institui o plano de custeio, bem como a lei nº 8.213, a qual dispõe sobre os planos de benefícios da 
previdência social.

3. ESPÉCIES DE SEGURIDADE SOCIAL INSERIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

De acordo com a definição dada pelo art. 194 da Constituição de 1988, a seguridade social se 
define como: “[...] um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.”  Um ponto 
importante do conceito de seguridade social é saber que esse conjunto de ações engloba a saúde, 
previdência e a assistência social, todos tratados a seguir.

3.1 SAÚDE

O conceito de saúde está no art. 196, da Carta Magna: “A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos [...].” Diante desse conceito, pode-se concluir que, para ter acesso a saúde não 
é necessária contribuição, sendo seu acesso universal e igualitário, estando necessário apenas que 
se necessite do atendimento O direito à saúde é sem distinções, portanto, pode-se entender que ele 
atinge, também, o direito à uma saúde física e mental. Nessa esteira, o art. 3º, parágrafo único da Lei 
n. 8.080, de setembro de 1990: 

Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde 
como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer 
e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo 
anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental 
e social.
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Deste modo, diz respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de um bem estar que seja físico, mental e social. (SANTOS; 2015, p. 105)

A saúde pode também ser prestada pela iniciativa privada, cabendo ao Ministério da Saúde 
fiscalizar a iniciativa privada na sua prestação da saúde. O art.199 da CF e o art. 4º, § 2º, da Lei 8.080 
de setembro de 1990 autorizam a iniciativa privada a prestar serviços de saúde. Porém, essa atuação da 
iniciativa privada apenas pode ocorrer de forma complementar ao serviço prestado pelo Poder Público.

Portanto, as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), seguindo as diretrizes deste, por meio de contrato ou convênio, tendo preferência às 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Nesse sentido, é oportuno destacar a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Segue:

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder 
Público, a quem incumbe formular - e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que 
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 
representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer 
que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não 
pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que 
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.137

A saúde, portanto, é um direito constitucional fundamental, definido também como um direito 
social, por estar no rol do art.6º da Constituição Federal de 1988.

A previdência social atua em conjunto com a saúde, um exemplo disso é a concessão de 
benefícios por incapacidade, os quais podem ser dados, dentre outros, por motivos de doença ou 
acidente. Portanto, quem irá tratar dessa incapacidade é exatamente a saúde, ao proteger e recuperar 
o indivíduo necessitado. 

Frente ao fato do acesso à saúde ser universal e igualitário, não existe diferença entre um cidadão 
ou outro, ou seja, não importa sua classe social ou condição econômica – financeira, o seu atendimento 
deve ser o mesmo dispensado à todos. A saúde atua de forma descentralizada entre os governos e é 
administrada pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

O acesso à saúde não depende de pagamento e é irrestrito, inclusive para os estrangeiros que 
não residem no país. As pessoas ricas podem utilizar o serviço público de saúde, não sendo necessário 
efetuar qualquer contribuição para ter direito ao atendimento. (KERTZMAN; 2015, p. 28-29).

Importante salientar que apesar do sistema receber a expressão “único”, as ações da saúde são 
descentralizadas.

O art. 197 da Constituição Federal de 1988 também é de extrema importância ao tratar da 
indisponibilidade do direito a saúde, senão vejamos: “São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle [...].” Este dispositivo corrobora o caráter de indisponibilidade do direito à saúde, trazendo 
a legitimidade do Ministério Público na tutela desse direito, tanto como órgão agente quanto como de 
órgão interveniente (ou seja, como custos legis).
137 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo414.htm#transcricao1 > Acesso 

em: 24 mar. 2016.
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Relevante destacar o art. 198 da Constituição Federal de 1988, o qual elenca as diretrizes dos 
serviços púbicos de saúde, quais sejam a descentralização, prioridade das atividades preventivas e 
participação da comunidade, conforme transcrição do artigo logo abaixo:

Art.198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;

III - participação da comunidade.

Portanto, a saúde é descentralizada porque deve ser observada em todos os ramos do governo 
e ter prioridade nas atividades preventivas, para evitar os futuros gastos com o tratamento de alguma 
doença. Também deve existir a participação direta da sociedade, pois a seguridade social atua junto 
com o Poder Público e a sociedade, sendo conjunta também a atuação da saúde. 

3.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assistência social está prevista no título VIII da Constituição Federal de 1988, intitulado “Da Ordem 
Social”, em seu art. 203, o qual possui a seguinte redação:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei.

Inicialmente, um dos pontos de relevante atenção é o caput do art. 203, qual seja a necessidade 
da prestação da assistência. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de prévia contribuição à seguridade social. 

A assistência social pode ser definida, de acordo com o professor Frederico Amado (2014, p. 47-
48), como medidas públicas (de dever do Estado) ou privadas a serem prestadas a quem delas precisar, 
destinadas para o atendimento das necessidades humanas essenciais, de índole não contributiva direta, 
normalmente funcionando como um complemento ao regime de previdência social, quando este não 
puder ser aplicado ou se mostrar insuficiente para a consecução da dignidade humana. 

Ainda nas palavras do professor acima citado, em regra, as pessoas que não são cobertas por 
um regime previdenciário próprio ou pela sua família farão jus às medidas assistenciais, exatamente 
porque já gozam da proteção que ensejará o pagamento de prestações previdenciárias ou alimentares, 
exceto se também preencherem os requisitos necessários para as benesses assistencialistas, como, por 
exemplo, o Programa Bolsa-família, o qual beneficia diversos segurados da previdência que possuem 
baixa renda.
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3.3 PREVIDÊNCIA SOCIAL

A previdência possui em si uma ideia de cuidar do amanhã a partir do hoje, ou seja, de fazer 
uma previsão com antecedência do momento em que não haverá mais renda financeira proveniente 
de esforço laboral. Além disso, a previdência surge do pensamento de que um trabalhador deve ser 
segurado do risco de vir a sair desse trabalho. 

A perda da capacidade laborativa pode acontecer em qualquer momento e por diversos fatores, 
dentre eles encontra-se o próprio trabalhador, o trabalho ou uma causa alheia à relação de trabalho. 
De qualquer maneira, a atividade laboral pode vir a ser interrompida pelo avanço da idade, doença, 
invalidez ou até morte. 

Uma grande dificuldade no momento de se escolher um plano de previdência é prever em 
que época o ciclo laboral do indivíduo será cessado. Além disso, é importante saber de onde serão 
provenientes os recursos para pagar e manter os benefícios. 

A sociedade passa por mudanças constantes, a expectativa de vida sobe com o passar dos anos, 
a tecnologia aumenta e as condições laborativas são mais benéficas aos trabalhadores. Devido a esse 
aumento de expectativa de vida, cada vez mais pessoas irão depender da previdência. Daí surge a 
importância do plano de previdência ser constantemente revisto e atualizado, com o fim de continuar 
se mantendo justo para a sociedade. 

Diante da alta expectativa de vida, caso os planos de previdência não fossem constantemente 
atualizados, as pessoas estariam aposentando-se muito antecipadamente do que seria o certo e originado, 
assim, problemas na sociedade.

A previdência possui dois grandes grupos, o grupo dos ativos e o grupo dos inativos. Os ativos 
participam com o seu trabalho, enquanto os inativos são aqueles que já trabalharam e atualmente não 
estão mais inseridos no mercado de trabalho. A previdência deve considerar esses dois grupo e fazer 
com que seus programas e diretrizes encontrem um equilíbrio entre eles.

 A busca desse equilíbrio deve considerar questões sociais, financeiras, e políticas. Cada país 
deve buscar o melhor modelo de previdência que venha a atender as demandas da sociedade e trazer 
um equilíbrio e bem-estar à todos que precisam da previdência.

CONCLUSÃO

No âmbito das leis que fizeram a história da seguridade social, a mesma teve forte influência 
dos planos Bismarckiano e Beveridgiano, o primeiro em 1883 e o segundo, em 1942. 

O Plano Beveridge apresentou críticas ao modelo Bismarckiano. Nele, a proteção social tem 
caráter universal, sendo destinada a toda população, garantindo mínimos sociais. Desta forma, o 
Plano Beverindge tem sua influência na seguridade social atual, pois este plano marcou a estrutura da 
seguridade social moderna ao prever a participação universal de todas as categorias de trabalhadores 
nas três esferas da seguridade, a saber, a saúde, a previdência social e a assistência social.

Já Bismarck, em seu respectivo plano, instituiu o seguro-doença, o qual seria financiado por 
três fontes, a saber, os trabalhadores, as empresas e o Estados. Posteriormente implementou o seguro 
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contra acidentes do trabalho, o qual seria financiado apenas pelas empresas. Ao fim, criou o seguro 
contra a invalidez, igualmente financiado de forma tripla, ou seja, pelos trabalhadores, pelas empresas 
e através do Estado. 

Já a historicidade da seguridade social no Brasil teve como seu ponto mais alto a Constituição 
Federal de 1988, onde foi dado um caráter normativo e protecionista aos direitos fundamentais. De 
suma importância foi a elaboração da Lei Eloy Chaves, pois essa lei foi primeira lei no país a criar a 
previdência social. 

Posteriormente, poucos anos após a promulgação da Constituição de 1988, no ano de 1991, foram 
editadas as leis nº 8.212, a qual dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o plano de 
custeio, bem como a lei nº 8.213, a qual dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social.

Assim, o estudo de maneira adequada da história da seguridade social, tratando de sua origem e 
evolução histórica, permite uma avaliação de como sua legislação foi e vem sendo aplicada ao decorrer 
dos séculos, no Brasil e no mundo.
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