
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         

         Editora Fundação Fênix 
 

A obra coletiva que ora temos a honra e a alegria de apresentar, reúne as 

contribuições resultantes das pesquisas promovidas pela Rede 

Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia, expostas e 

debatidas na VIII Jornada de Direitos Fundamentais e Democracia, realizada 

no Centro Universitário Autônomo UniBrasil, através de modalidade remota, 

com a participação de representantes (docentes e discentes de pós-

graduação em Direito) de diversas Instituições de Ensino Superior brasileiras 

e de outros Estados latinoamericanos, como é o caso da Argentina, Chile, 

Colômbia e Peru. Com a realização de mais uma Jornada, a Rede 

Interamericana de Direitos Fundamentais avança firmemente no seu 

processo de consolidação, seja no que diz respeito ao cumprimento dos seus 

objetivos de natureza científica (pesquisas em parceria, produção científica 

conjunta e integração acadêmica) seja pelo fato de a cada ano agregar, para 

além do grupo fundador, mais parceiros de outros Países. É preciso destacar 

a perspectiva crítica e interdisciplinar das pesquisas e da produção técnica e 

bibliográfica, que traduz o propósito de lidar com os diversos problemas e 

desafios vinculados aos direitos fundamentais em suas múltiplas dimensões, 

articulando o sistema interamericano com uma metódica comparativa dos 

modelos jurídico-constitucionais dos Estados que integram a Rede. 

Boas leituras! 
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APRESENTAÇÃO 

Os Organizadores 
A obra coletiva que ora temos a honra e a alegria de apresentar, reúne as 

contribuições resultantes das pesquisas promovidas pela Rede Interamericana de 

Direitos Fundamentais e Democracia, expostas e debatidas na VIII Jornada de 

Direitos Fundamentais e Democracia, realizada no Centro Universitário Autônomo 

UniBrasil, através de modalidade remota, com a participação de representantes 

(docentes e discentes de pós-graduação em Direito) de diversas Instituições de 

Ensino Superior brasileiras e de outros Estados latinoamericanos, como é o caso da 

Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Com a realização de mais uma Jornada, a Rede 

Interamericana de Direitos Fundamentais avança firmemente no seu processo de 

consolidação, seja no que diz respeito ao cumprimento dos seus objetivos de 

natureza científica (pesquisas em parceria, produção científica conjunta e integração 

acadêmica) seja pelo fato de a cada ano agregar, para além do grupo fundador, mais 

parceiros de outros Países. 

Apenas para demonstrar o acima exposto, vale lembrar que a primeira Jornada 

ocorreu no Brasil em 2014, mediante um circuito de eventos realizados em três 

universidades brasileiras, UNIBRASIL, Curitiba, Paraná, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, e UNOESC, Chapecó, Santa Catarina. A 

segunda Jornada teve lugar, em 2015, na cidade de Lima, Peru, promovida e 

organizada pela Pontifícia Universidade Católica. Já o terceiro evento ocorreu em 

São Paulo, Brasil, em 2016, organizado pelas Universidades 9 de Junho, UNINOVE, da 

Mackenzie e UNIFIEO, no período de 26 a 28 outubro de 2016. O quarto encontro foi 

novamente realizado em Lima (PUC), de 10 a 12 de outubro de 2017, ao passo que o 

quinto se deu no Chile, Santiago, de 16 a 18 de outubro de 2018, capitaneado pela 

Universidade de TALCA. As contribuições que integram a presente obra 

correspondem aos trabalhos submetidos previamente por discentes e docentes das 

IES envolvidas e apresentadas nos diversos Grupos de Trabalho durante a VII 

Jornada Interamericana, realizada em Fortaleza, Brasil, no período de 9 a 12 de 

outubro de 2019, evento organizado pela Universidade de Fortaleza, UNIFOR, tendo 

contado com a parceria dos Programas de Pós-Graduação em Direito das 

Universidades brasileiras fundadoras (PUCRS, UNISC, UNIBRASIL, UNOESC, UNIFOR, 
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FDV, PUCPR) e das Universidades PUC/Lima (Peru), TALCA (Chile), EXTERNADO 

(Colômbia) e Universidad de Buenos Aires (Argentina). O evento contou ainda com o 

apoio financeiro e institucional da CAPES, FUNCAP, Assembleia Legislativa do estado 

do Ceará e Prefeitura de Fortaleza. O rigor científico, próprio das atividades da Rede 

Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia – REDIDD, resta evidenciado 

não apenas pela qualidade e prestígio dos seus integrantes (instituições e 

pesquisadores), mas também pela atualidade e relevância dos temas abordados e 

sua aderência aos grupos de pesquisas, linhas de pesquisa e áreas de concentração 

dos Programas de Mestrado e Doutorado de cada uma das instituições que a 

compõe. A VII Jornada de Direitos Fundamentais e Democracia, organizada pela 

UNIFOR foi a primeira a ocorrer na modalidade exclusivamente remota tendo em 

vista o quadro de pandemia de COVID-19. Registre-se que, mesmo com todas as 

dificuldades, houve ampla participação docente e discente, que seguindo o modelo 

consolidado propiciou a publicação dos trabalhos discutidos e aprovados, o que se 

repetiu na VIII Jornada. 

É preciso destacar a perspectiva crítica e interdisciplinar das pesquisas e da 

produção técnica e bibliográfica, que traduz o propósito de lidar com os diversos 

problemas e desafios vinculados aos direitos fundamentais em suas múltiplas 

dimensões, articulando o sistema interamericano com uma metódica comparativa 

dos modelos jurídico-constitucionais dos Estados que integram a Rede. 

Para ilustrar a transversalidade, atualidade e relevância dos temas que 

constituem o objeto das pesquisas e da produção científica da Rede, que, por sua 

vez, são discutidos nas sessões plenárias (conferências) e grupos de trabalho 

(comunicações científicas de discentes e docentes), segue a relação dos eixos 

temáticos da VIII Jornada: 1) direitos fundamentais e proteção de grupos 

vulneráveis; 2) direitos políticos fundamentais e os desafios da democracia; 3) 

direitos fundamentais e novas tecnologias; 4) direitos fundamentais sociais, 

desenvolvimento e sustentabilidade; 5) direitos fundamentais, controle de 

constitucionalidade e de convencionalidade; 6) liberdades fundamentais e direitos 

de personalidade; 7) direitos fundamentais dos migrantes; 8) direitos fundamentais, 

empresas, tributação e orçamento; 9) direitos fundamentais, garantias judiciais, 

tutela jurisdicional e devido processo À vista do exposto, é possível verificar que ao 
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longo dos ainda poucos anos de sua existência, o percurso da Rede Interamericana 

de Direitos Fundamentais e Democracia é, a despeito de sua juventude, já 

significativo do ponto de vista quantitativo e qualitativo, demonstrando sua 

capacidade de contribuir de modo efetivo para a consolidação de uma cultura e 

gramática integrada e consistente, do ponto de vista teórico-científico, bem como na 

formação de quadros humanos críticos e proativos, disposta a e capaz de enfrentar 

os inúmeros desafios atinentes à efetividade dos direitos fundamentais e do Estado 

Democrático, Social e Ecológico de Direito nas Américas.  

 

Prof. Dr. Humberto Nogueira. 

Presidente da Red-IDD 

 

Elena Alvites. 

 

Paulo Schier. 

Coordenador da VIII Jornada de Direitos Fundamentais e Democracia. 

 

Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet. 

Presidente Nacional da Red-IDD. 
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1. A OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA TRANSFORMADA EM OBJEÇÃO IDEOLÓGICA EM 

CASOS DE ABORTO NO BRASIL 

 
CONSCIENTIOUS OBJECTION TRANSFORMED INTO IDEOLOGICAL OBJECTION IN 

ABORTION CASES IN BRAZIL 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110475-01  

Ana Paula Pereira de Oliveira1 

 

Resumo 
 
O presente artigo analisa o instituto da objeção do ideário, previsto na legislação 
Uruguaia. No Brasil apesar de não haver regulamentação tanto para a objeção do 
ideário, ela acontece na prática, quando a objeção de consciência, que apesar de 
constitucionalmente garantida, é utilizada sem critério, pode se transformar em 
abuso de direito, se transforma em objeção institucional ou do ideário em casos em 
que o aborto é legal. Tal situação atinge, principalmente, meninas, adolescentes e 
mulheres de localidades pequenas e por vezes longínquas, em maior situação de 
vulnerabilidade, pois além da violência sexual sofrida, muitas vezes no seio da própria 
família, sofrem pela dificuldade de realizar o procedimento de aborto de forma segura, 
pois nesses locais há poucos médicos e instituições para realizar o procedimento de 
aborto. Faz-se uma análise sobre a possibilidade da objeção institucional, ser 
considerada um direito de personalidade de pessoa jurídica. O que pode levar a um 
maior sofrimento da vítima de violência Depois de uma análise sobre como é tratado 
o instituto da objeção do ideário na Legislação na Argentina e do Uruguai, e tecer 
apontamentos no Brasil, chegou-se à conclusão de que a objeção de consciência de 
forma institucional é contrário legalidade constitucional, e que a objeção de 
consciência dos médicos de uma instituição de forma coletiva pode impedir 
mulheres e meninas de realizar o aborto. Para evitar essa situação as instituições 
deveriam ter uma relação dos médicos objetores ou não objetores e melhores 
garantias do exercício desse direito.  
Palavras-Chaves: Objeção do ideário; direito de personalidade de pessoa jurídica; 
aborto de vulneráveis.  
 
Abstract 
 
 This article analyzes the institute of the objection of ideals, provided for in Uruguayan 
legislation. In Brazil, although there is not much regulation for the objection of ideals, 
it happens in practice, when the conscientious objection, which despite being 

                                                      
1  Mestranda em Direito Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade de Fortaleza- UNIFOR. Pós-graduada em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela 
EPM. Graduada em Direito pela Universidade Ibirapuera. Bolsista CAPES – PROEX. Advogada. 
Fortaleza – CE– Brasil. anappdoliveira@edu.unifor.br 

https://doi.org/10.36592/9786581110475-01
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constitutionally guaranteed, is used without criteria, can become an abuse of rights, 
it becomes an institutional objection or the ideal in cases where abortion is legal. This 
situation affects mainly girls, teenagers and women from small and sometimes 
remote locations, in a greater situation of vulnerability, as in addition to the sexual 
violence suffered, often within their own family, they suffer from the difficulty of 
performing the abortion procedure. in a safe way, because in these places there are 
few doctors and institutions to perform the abortion procedure. An analysis is made 
of the possibility of the institutional objection being considered a right of legal entity 
personality. What can lead to greater suffering for the victim of violence After an 
analysis of how the institute of objection of ideals is treated in the Legislation in 
Argentina and Uruguay, and making notes in Brazil, it was concluded that the 
objection of Consciousness in an institutional way is contrary to constitutional 
legality, and that conscientious objection by an institution's doctors collectively can 
prevent women and girls from performing abortions. To avoid this situation, 
institutions should have a list of objecting or non-objecting physicians and better 
guarantees of exercising this right. 
Keywords: Objection of ideals; right of legal entity personality; abortion of the 
vulnerable. 
 

1 Introdução 

 

A objeção de consciência é um direito fundamental constitucionalmente 

protegido2, consistente na liberdade que a pessoa tem de fazer ou não algo, que fira 

suas crenças, ideologias, portanto, trata-se de um direito de personalidade, de suma 

importância para a proteção da tutela da pessoa, porém não é um direito absoluto e 

deve estar sujeita a limitações. 

Na relação médico paciente, é comum o uso de objeção de consciência tanto 

pelo paciente que recusa a passar por um tratamento por convicções religiosas ou 

ideológicas, assim como, o médico tem o mesmo direito de recusar a fazer 

determinado procedimento contrário as suas convicções. 

Na objeção do ideário ou institucional a recusa na realização do procedimento, 

entretanto, é do hospital ou do estabelecimento de saúde no qual a interrupção 

voluntária de gravidez.  

Dentre os procedimentos médicos, o aborto, ou interrupção voluntária de 

gravidez, é um dos que causam maiores embates na esfera dos direitos de 

                                                      
2 O art. 5º. Inc. VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-
se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
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personalidade, pois nele estão envolvidos alguns dos mais caros, como a vida, 

direitos sexuais e reprodutivos, a tutela do corpo, livre desenvolvimento da 

personalidade. 

Países como o Uruguai3 e a Argentina4 possuem leis que regulamentam a 

interrupção voluntária de gravidez, com regulamentações especificas quanto as 

objeções, enquanto no Brasil existe um projeto de lei sobre o tema, conforme será 

melhor abordado. 

Apesar de não haver previsão da objeção institucional no Brasil, o efeito 

prático da escusa de consciência de um médico pode ser o mesmo, pois dada a 

situação de vulnerabilidade da mulher ou menina que procura o procedimento, já que 

ele é permitido no caso em que o feto é anencéfalo, nos casos em que há risco à 

saúde da mãe e nos que a gravidez resultem de estupro, deve-se considerar que 

cerca de 75% dos estupros registrados5 ocorrem contra menores de 14 anos, e que o 

agressor é algum familiar, resta clara a situação de extrema vulnerabilidade. 

Diante desse quadro, se questiona: Se existe uma objeção do ideário ou 

institucional de forma implícita no Brasil? Se esse direito estaria de acordo com a 

ordem constitucional brasileira? E como tal direito fere a esfera de personalidade das 

mulheres e meninas que precisam do procedimento. 

Para responder as questões, irá se utilizar do método analítico, com estudo da 

legislação, doutrina e jurisprudência com a ilustração de casos concretos. 

Inicialmente, se apresentará um panorama sobre o instituto da objeção do 

ideário e de consciência no Uruguai, na Argentina e Brasil, após será tratado sobre a 

legalidade constitucional do referido estatuto como direito de personalidade de 

pessoa jurídica e como ele afeta ou poderia afetar os direitos de personalidade das 

pessoas que necessitam de aborto no Brasil ao final serão apresentadas as 

conclusões.  

  

 

 

                                                      
3 Ley 18987/ 2012. disponível em: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012 
4Lei 27.610/2021. Disponível em: htps://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239 
5  https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/7-os-registros-de-violencia-sexual-
durante-a-pandemia-de-covid-19.pdf 



 

24 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

2 REGULAMENTAÇÃO DA OBJEÇÃO DO IDEÁRIO NAS LEGISLAÇÕES DE 

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DE GRAVIDEZ 

 

 A objeção de consciência é um dispositivo normativo de códigos profissionais 

e políticas públicas que visa proteger a integridade de pessoas envolvidas em uma 

situação de conflito moral, baseada em critérios religiosos, filosóficos ou até mesmo 

políticos, protege o médico em sua integralidade moral, pois o autoriza a não realizar 

um procedimento que considera imoral, em que pese seja legal6.  

Por sua vez a objeção institucional ou do ideário, visa resguardar a integridade 

da pessoa jurídica envolvida em um conflito moral. Presente na legislação uruguaia 

de interrupção voluntária de gravidez, permite que o hospital ou instituição de saúde 

faça parte de uma lista de instituições que não realizam o procedimento, por ser 

contrário aos ideais para que foram criadas como veremos a seguir:  

 

2.1 Uruguai 

 

 O Uruguai foi um dos primeiros países da América Latina a autorizar a 

interrupção voluntária de gravidez, através da Lei 18.987 de 2012, regulamentada 

pelo Decreto 375/2012, se tornando um marco no continente sul-americano, pois 

autoriza a qualquer mulher interromper a sua gestação nas primeiras doze semanas. 

Em casos de estupro o prazo de interrupção sobe para 14 semanas e não há prazos 

para interrupção em casos de riscos as gestantes.  

A referida lei permite que além da objeção de consciência dos médicos, possa 

haver objeção de instituições de saúde, quando seus estatutos contenham 

disposições que contrárias à realização do procedimento, regras estas, determinadas 

por um Mantenedor de Saúde Privado. 

 No artigo 10 da referida lei há determinação para que todas as instituições do 

Sistema Integrado de Saúde cumpram o disposto em lei, fornecendo condições 

técnico profissionais e administrativas para que as pacientes tenham acesso a 

                                                      
6 DINIZ, Débora. Objeção de Consciência e Aborto: direitos e deveres dos médicos na saúde pública, in 
Bioética e direitos fundamentais/Débora Gozzo, Wilson Ricardo Ligeira (organizadores) – São Paulo: 
Saraiva, 2012, pág.77  



 

Ana Paula Pereira de Oliveira  | 25 

 

 

realização do procedimento. E que os estabelecimentos de saúde que tivessem 

objeções do ideário anteriores a vigência da lei deveriam esclarecer ao Ministério da 

Saúde a forma como as usuárias teriam acesso ao procedimento.  

Para que as usuárias não fiquem desamparadas Além de realizar convênios 

com outras instituições para que as usuárias tenham como utilizar os serviços, 

conforme previsões dos artigos 20 a 25 do Decreto 375/2012. 

  

2.2 Argentina 

 

Em janeiro de 2021, entrou em vigor a Lei de interrupção voluntária de gravidez 

na Argentina, embasada no artigo 75, parágrafo 22 da Constituição Argentina permite 

que mulheres e meninas interrompam a gravidez até a 14ª. semana de gestação, 

enquanto nos casos de violação ou de risco a vida da mãe não estabelece prazo para 

a interrupção.  

Não há dispositivos quanto a objeção institucional, porém resguarda o direito 

de o profissional de saúde ser objetor, desde que sua posição seja conhecida e 

mantida, sem seletividade de paciente.  

A referida lei prevê ainda que o objetor não se pode negar a realização do 

procedimento nos casos em que haja riscos a vida da gestante, bem como, nas 

situações pós aborto.  

Se uma instituição não tiver médicos não objetores para realizar o 

procedimento de aborto, ela deve encaminhar a usuária dos serviços a outra 

instituição suportando as despesas necessárias.  

A objeção institucional nesse caso resultaria de um efeito prático, se não há 

profissionais naquele estabelecimento para a realização da interrupção de gravidez 

não será nele realizada.   

 

2.3 Brasil 

 

Atualmente, no Brasil segue legal a interrupção de gravidez em casos de 

estupro, em casos em que a riscos a vida da gestante, por excludente do Código 
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Penal, e em casos de anencefalia como julgado pelo STF na ADPF 547 , estando 

pendente de julgamento a ADPF 442, em que se pretende a descriminalização do 

aborto nos três primeiros meses de gestação. 

Também tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 882/2015, que 

regulamenta o procedimento de interrupção voluntária de gravidez, tornando-a 

permitida a qualquer mulher até a 12ª. semana de gestação, ou até a 22ª. semana de 

gestação nos casos de violência sexual, desde que o feto pese menos de quinhentos 

gramas, ainda, a qualquer tempo desde que haja risco de vida ou a saúde da gestante, 

ou inviabilidade de vida extrauterina fetal.  

A objeção de consciência é tratada em seu artigo 188, estabelecendo limites, 

com o dever de agir em caso de urgência além do dever de informar à paciente, sobre 

os exercícios de seus direitos, como por exemplo, ter uma pessoa de sua confiança 

presente no momento da realização do procedimento.  

Não há no referido projeto de lei menção a uma objeção institucional ou 

ideológica, que a seguir se analisará estar de acordo com o ordenamento 

constitucional pátrio. 

 

                                                      
7  STF, ADPF54, Relator Ministro Marco Aurélio de 12/04/2012, Disponível em: < 
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334> 
 “ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às 
religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – 
LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção 
da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do 
Código Penal” 
8 “Título V – Da Objeção de Consciência Art. 18 – Os médicos que manifestem objeção de consciência 
para intervir nos atos médicos a que faz referência esta Lei deverão informar, de forma circunstanciada 
e individual, às autoridades dos estabelecimentos a que pertençam, que deverão promover o registro 
da informação nos assentos institucionais. § 1º - É direito do/a médico/a recusar a realização de atos 
médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. § 2º - Nos 
casos de interrupção voluntária da gestação, não cabe objeção de consciência: I - Em caso de 
necessidade de abortamento por risco de vida para a mulher; II - Em qualquer situação de abortamento 
juridicamente permitido, na ausência de outro(a) médico(a) que o faça e quando a mulher puder sofrer 
danos ou agravos à saúde em razão da omissão do(a) médico(a); III - No atendimento de 
complicações derivadas de abortamento inseguro, por se tratarem de casos de urgência. § 3º É dever 
do(a) médico(a) informar à mulher sobre suas condições e direitos e, em caso que caiba a objeção de 
consciência, garantir a atenção ao abortamento por outro(a) profissional da instituição ou de outro 
serviço. Não se pode negar o pronto-atendimento à mulher em qualquer caso de abortamento, 
afastando-se, assim, situações de negligência, omissão ou postergação de conduta que violem os 
direitos humanos das mulheres. § 4º - Em todo os casos, as instituições e unidades de saúde e as 
autoridades responsáveis pela prestação do serviço deverão garantir a realização do procedimento da 
interrupção voluntária da gravidez, observadas as disposições da Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005.” 
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3 EXISTE A POSSIBILIDADE DE UMA OBJEÇÃO IDEOLÓGICA DE PESSOA JURÍDICA 

NO BRASIL? 

 

No Brasil muitos hospitais ou casas de saúde foram instituídas por entidades 

religiosas, e a essas entidades continuam ligadas, mesmo prestando um serviço 

público, e tendo como principal fonte de custeio recursos públicos.  

Por imperativo constitucional, o Brasil se mantém um país laico, em que é 

possível agir com liberdade religiosa, sendo esse um dos pilares que permite ao 

médico ou paciente alegarem a objeção de consciência.9 

Estabelecimentos de saúde, enquanto pessoas jurídicas, recebem proteção 

dos seus direitos de personalidade, conforme preceitua o art. 52 do CC, naquilo que 

couber. 

As pessoas jurídicas têm direito a receber danos morais, conforme enunciado 

da sumula 227 do STJ, contudo, a eles são resguardados os direitos de personalidade 

da esfera objetiva, que deponham contra seu nome ou sua honra. 

 A objeção de consciência, entretanto, encontra-se na esfera subjetiva dos 

direitos de personalidade, aqueles inerentes ao caráter existencial humano, como um 

conflito moral, para o resguardado da integridade psicofísica da pessoa. 

Assim, a realização de um procedimento como aborto em estabelecimento 

instituído com ideais diversos, não fere a esfera de personalidade da pessoa jurídica, 

em havendo médicos que realizem o procedimento, não há que se falar a danos a sua 

personalidade, se sua estrutura for utilizada para tanto.  

Por outro lado, quando todos os médicos do estabelecimento são objetores, o 

efeito dessa objeção de consciência coletiva pode ser o mesmo que o da objeção do 

ideário, já que a mulher ou menina que necessita do procedimento não será atendida.  

 

 

 

                                                      
9 C. F. Art. 5º. VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias; 
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4 A OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA TORNA AINDA MAIS VULNERÁVEIS MULHERES E 

MENINAS 

 

No Brasil, segundo dados do Anuário de Segurança Pública10 , 73, 7 % das 

vítimas de estupro são menores de 14 anos, e 85,2% delas são violadas por algum 

conhecido e 86,9% além de vulneráveis em razão do sexo, essas meninas sofrem 

camadas de discriminação, em razão da idade, da condição social, por falta de apoio 

familiar.  

A Pandemia da COVID-19, obrigou ao isolamento social, medida que acabou 

deixando as pessoas mais tempo em casa, as crianças, por sua vez, deixaram de 

frequentar a escola presencialmente, limitando seu círculo de convivência, e apesar 

da queda no índice de denúncias dos crimes de estupro contra crianças, é muito 

possível, que haja muita subnotificação, já que as crianças deixaram de ir à escola, 

perdendo um lugar de fala.  

A exemplo em agosto de 2020, um caso de grande repercussão foi o de uma 

garota de 10 anos, que necessitava de realizar o procedimento de aborto, após sofrer 

sucessivos abusos de um familiar, o que lhe foi negado pelo estabelecimento de 

saúde da localidade onde morava, sob a alegação de não haver condições para a 

realização do procedimento no local. A garota realizou o procedimento a 1600 

quilômetros de distância de onde morava. Diante da gravidade dos acontecimentos, 

o Corregedor Geral de Justiça Ministro Humberto Martins, pediu esclarecimentos ao 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sobre as providencias adotadas naquele caso.11 

Apesar do aborto ocorrer dentro da legalidade há manifestações contrárias ao 

aborto, grupos que se dizem favoráveis a vida, que acabam por ultrapassar os limites 

da livre manifestação e expressão, e tentam até a força impedir a realização do 

procedimento, à revelia da integridade física da gestante, ou da autonomia de sua 

vontade.  

                                                      
10  ttps://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/7-os-registros-de-violencia-sexual-
durante-a-pandemia-de-covid-19.pdf 
11 Corregedoria do CNJ pede informações ao TJ-ES sobre caso de criança grávida, Disponível em: < 
https://www.cnj.jus.br/corregedor-pede-informacoes-ao-tjes-sobre-caso-de-crianca-gravida/> 
consultado em 01/07/2021. 

https://www.cnj.jus.br/corregedor-pede-informacoes-ao-tjes-sobre-caso-de-crianca-gravida/
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 Grande parte da discussão é acerca do início da vida, e sobre ser ela um direito 

absoluto. Atiçando essa reflexão, Dworkin 12  conceitua o aborto como matar 

deliberadamente um embrião humano em formação, e mais a frente esclarece, que 

nesses casos opta-se pela morte antes que a vida tenha começado. Com as reflexões 

de Dworkin, surge uma dúvida, como terminar com uma vida antes que ela tenha 

começado?  

A respeito da proteção da vida Convenção Americana de Direitos Humanos, 

estabelece que a proteção do direito a vida ocorre, em geral, desde a concepção13, a 

ressalva se deve a existência de casos especiais, como nos casos de realização de 

aborto legal.  

Existem três principais correntes de interpretação sobre o início da 

personalidade jurídica a concepcionista, que entende haver personalidade desde a 

concepção; a da personalidade condicional, que entende que o nascituro é sujeito de 

direito desde que nasça com vida; por fim, a natalista que entende que a 

personalidade jurídica é a partir do nascimento com vida, porém reconhece a 

proteção do nascituro, pela ordem jurídica14.  

Contudo, ainda que resguardados os direitos do nascituro deve-se permitir 

que a mulher ou menina também resguarde seus direitos sexuais e reprodutivos, 

direitos sobre o seu próprio corpo, além de garantir o livre desenvolvimento da 

criança vítima de violência.   

 De fato, a violência contra mulher se reflete em números, dados do Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 15 , de julho de 2020, revelaram 

aumentos na ordem de 37% nas denúncias de violência contra mulher e de 47% nas 

denúncias de violência contra outros grupos vulneráveis, entretanto, houve uma 

redução de 18% nas denúncias de violência contra crianças e adolescentes, através 

de um canal telefônico do governo.  

                                                      
12 Dwokin, Ronald. O Domínio da Vida, pág. 01. 
13 Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/i.htm 
14 TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. Teoria Geral do Direito Civil (Fundamentos do direito 
civil) – [2. Ed.] – Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 119. 
15  Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/covid-19-cai-
numero-de-denuncias-de-violacoes-contra-criancas-e-adolescentes-no-disque-100> Consultado 
em 01/07/2021. 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/covid-19-cai-numero-de-denuncias-de-violacoes-contra-criancas-e-adolescentes-no-disque-100
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/covid-19-cai-numero-de-denuncias-de-violacoes-contra-criancas-e-adolescentes-no-disque-100
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Realmente, a moralidade do aborto serve muito mais para reprimir a liberdade 

e igualdade de gênero que a mulher busca na sociedade do que proteger o direito à 

vida do feto. É certo que durante muito tempo o único beneficiado pela subjetividade 

plena foi o burguês: macho, maior, alfabetizado, proprietário. A subjetividade da 

mulher estava anulada, pois era excluída da esfera pública e sua capacidade 

patrimonial era mitigada16  

Fica evidente que a violência de gênero é um problema, porém a explicação e 

a razão são incertas e obscuras, mas é demonstrado pela história e a etnografia que, 

se duas categorias humanas se encontram, haverá uma forte tendência de que uma 

delas queira se sobrepor à outra utilizando como meio a opressão atribuída a causas 

várias, mas todas desprovidas de qualquer base lógica ou racional que as justifique. 

(RODRIGUES, 2020, p.03) 

E a pandemia ressaltou a vulnerabilidade que a mulher sofre dentro de sua 

própria casa, a violência de gênero tem caráter endêmico e ultrapassa as barreiras 

de classes sociais, tipos de culturas, desenvolvimento econômico, pode ocorrer em 

qualquer lugar e a qualquer momento da vida. (MORAES, 2020, p. 153).  

Conceituar personalidade é uma tarefa árdua com ensina Capelo de Souza17, 

uma vez que, ela não se reveste de um caráter estático, mas dinâmico, inclui na sua 

proteção também o direito ao desenvolvimento dela própria, com suas adaptações, 

seja ambiental ou socioeconômica e inclui tanto as ideias de essência como a 

existência humana. O autor conclui falando dos bens jus civilisticamente tutelados 

como “o real e o potencial físico e espiritual de cada homem em concreto, ou seja, o 

conjunto autônomo, unificado, dinâmico e evolutivo dos bens integrantes da sua 

materialidade física e do seu espírito reflexivo, sócio ambientalmente integrados”. 

Ora, reconhecer a uma mulher ou menina o direito a abortar um filho não 

desejado, implica em reconhecer a ela o exercício de um direito de sua personalidade, 

que não se pode entender limitado pelo direito de personalidade do feto, já que ele 

ainda não é pessoa, e depende da vida intrauterina para viver, e não o contrário, 

protegendo assim a tutela do corpo. 

                                                      
16 RODOTÁ, Séfano. Del sujeto a la persona. In El derecho a tener derechos. Madrid: Trotta, 2014 p.139. 
17 SOUZA, Rabindranath Capelo de. O direito geral de personalidade. Pág. 117 
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Ao tratar da tutela do corpo Rodotá18  questiona: “De quem é o corpo? Da 

pessoa interessada, dos familiares que o cercam, de um Deus que o deu, de uma 

natureza que o quer inviolável, de um poder social que o apodera de mil maneiras, de 

um médico ou de um magistrado que estabelece o seu destino? E de que corpo 

estamos falando?” E o autor responde: “Essas questões referem-se a antigos 

entrelaçamentos, que, no entanto, são continuamente renovados, com velhos e novos 

assuntos que quase disputam os restos daquele corpo. Enquanto isso, o objeto da 

disputa se multiplica e se desfaz, busca a unidade e conhece as divisões”. 

 

Conclusões  

 

O artigo demonstrou que apesar de não haver objeção do ideário ou 

institucional de modo explícito ou implícito na legalidade constitucional brasileira, a 

falta de critérios objetivos para a delimitação da objeção de consciência, como a 

relação dos médicos objetores pode gerar o mesmo efeito da objeção do ideário 

prevista no Uruguai.   

No Brasil a legislação permite o aborto em casos extremos como o risco à vida 

ou integridade física da gestante ou em casos de estupro, que na maior parte das 

vezes acontece contra menores de 14 anos.   

Apesar de se reconhecer alguns direitos de personalidade ao embrião devido 

ao seu potencial de se tornar pessoa, deve ser respeitada a vontade da genitora, que 

tem o direito de decisão sobre o próprio corpo, seus direitos reprodutivos. 

Enquanto verifica-se que direitos como a objeção de consciência do médico, 

são plenamente respeitados, no país, sem critérios objetivos, cerceando direitos das 

mulheres e meninas vítimas de violência. É necessário se implementar políticas 

públicas de acolhimento e alternativas de atendimento. 

                                                      
18  “Di chi è il corpo? Della persona interessata, della sua cerchia familiare, di un Dio che l’ha donato, di 
una natura che lo vuole inviolabile, di un potere sociale che in mille modi se ne impadronisce, di un 
medico o di un magistrato che ne stabiliscono il destino? E di quale corpo stiamo parlando? Queste 
domande rimandano ad antichi intrecci, che tuttavia continuamente si rinnovano, con soggetti vecchi 
e nuovi che di quel corpo quasi si contendono le spoglie. Intanto, l’oggetto della contesa si moltiplica 
e si scompone, cerca unità e conosce divisioni”. RODOTÁ, Stéfano. La vita e le regole. Tra diritto e non 
diritto. Universale Economica Feltrinelli/ SAGGI, Editore Milano, 2018 , ISBN ebook: 9788858834305. 
(tradução livre, cap. 1 Il Corpo, pág. 73). 
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O respeito e tolerância faz parte do sistema constitucional do Brasil que prima 

pela dignidade da pessoa.  
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 2. O DIREITO À VIDA E A DISPOSIÇÃO DO CORPO HUMANOS ATRAVÉS DOS 
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Resumo 
A relevância do tema se mostra na utilização das técnicas de transplantação de 
órgãos, tecido e células como tratamento efetivo e difundido na atualidade. Os 
transplantes apresentam-se como importante tratamento médico capaz de 
possibilitar em muitos casos o aumento da expectativa de vida com qualidade aos 
pacientes que já esgotaram outros recursos da medicina. Os transplantes atuam 
como um meio para garantir o direito fundamental do homem à vida e à saúde. O 
trabalho parte do pressuposto de que todos os demais direitos fundamentais só 
existem por causa da vida humana, reconhecendo-se esta, como o mais básico e 
essencial de todos os direitos existentes. Todos como modo de afirmar o acesso ao 
transplante como garantia a um tratamento digno, capaz de garantir os direitos 
fundamentais à vida e à saúde.  Abordou-se o conceito de transplantes como a 
retirada de células, tecidos e órgãos para ser reimplantando em outra pessoa que 
necessita de cuidados médicos, e que já desvelou todos os outros meios médicos 
existentes não obtendo êxito. O trabalho busca apresentar as diferentes espécies de 
transplantes existentes, abordando as vantagens e os óbices presentes em cada um 
dos tipos apresentados. 
Palavras Chaves: Dignidade da Pessoa Humana; Direitos fundamentais; 
Transplantes; Vida. 
 
Abstract 
The relevance of the theme is shown on the use of organ, tissue and cells 
transplantation techniques, as effective and widespread treatment today. The 
transplants are presented as important medical treatment in order to allow, in many 
cases, the increase of life’s expectancy in terms of quality to patients who have 

                                                      
1Mestre em Direito do UNIFIEO- Centro Universitário FIEO na área de positivação e concretização 
jurídica dos Direitos Humanos. Bolsista CAPES-PROSUP. Graduado em Direito pela Anhanguera 
(2012) e Faculdades Integradas do Brasil (2009). Ex-aluno da Universidade de Direito de Lisboa UL.FD 
2009/2010 (intercâmbio). Professor universitário e Advogado 
2Doutoranda em educação pelo Centro UNIFIEO- Centro Universitário FIEO. Mestre em Direito do 
UNIFIEO- Centro Universitário FIEO na área de positivação e concretização jurídica dos Direitos 
Humanos. Pós-graduada em direito pela Universidade Mackenzie. Graduada em direito pela FIEO. 
Professora Universitária de Direito do UNIFIEO. Servidora pública federal TRF3ª Região. 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110475-02


 

34 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

exhausted other resources of medicine. All the rights are being studied as ways of 
asserting the access to transplantation as collateral to decent treatment, being able 
to guarantee the fundamental rights to life and health. This essay starts from the 
assumption that all the other fundamental rights only exist due to the human life’s 
right, recognizing it as the most basic and essential of all. It was approached the 
concept of transplants as the removal of cells, tissues and organs to be reimplanted 
in other person who needs medical attention, someone who has already unveiled all 
the other existing medical means without succeeding.  
Keywords: Human Dignity; Fundamental rights; Transplantation; Life. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O foco do artigo está no conceito dos transplantes como alternativa viável a 

um tratamento digno e garantia ao direito à vida. Difundido em larga escala devido 

ao aumento da perspectiva com qualidade de vida, examinam-se a classificação de 

suas espécies: autotransplante, isotransplante ou transplante isogênico, 

alotransplante ou homotransplante, xenotransplante entre outras. Coloca em pauta 

a necessidade da utilização desta técnica apenas quando findada as demais 

alternativas ao tratamento.  

Apresenta, ainda, os principais tipos de transplantes, com suas características 

e histórico: as doações intervivos e as características altruístas do ato ao doador, 

causando o menor impacto possível em sua saúde; as doações post mortem, 

enfocando a necessidade do consentimento dos familiares no Brasil e a definição 

exata da morte encefálica do doador.  

 

1  O CORPO HUMANO E OS TRANSPLANTES 

 

Transplante, também conhecido pelo termo transplantação ou enxerto, 

consiste na transferência de células, tecidos ou órgãos de lugar diferente ao seu, para 

um determinado paciente receptor.  É o ato de se retirar determinado material 

orgânico de algum local, para ser implantado em um paciente que o necessite, seja 

por perda, mau funcionamento ou qualquer outro problema que exija esse 

procedimento. Os transplantes devem sempre ser seguidos do parecer favorável do 

médico   responsável,   tendo   como  finalidade  a   retomada  da  função  normal,  ora 
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deteriorada ou perdida, do organismo.3 

Há, no entanto, pequenas diferenças entre os termos transplante e enxerto. 

Transplante pode ser conceituado como a amputação ou retirada de órgãos, para 

serem reintegrados em outro organismo com o objetivo exercer a mesma função que 

possuía (exemplo, a retirada do coração de um doador para ser transplantado em 

paciente para exercer a mesma função que exercia no organismo anterior). Enquanto, 

o enxerto é a ablação de determinada parte corpórea (órgãos, tecidos e células) para 

ser reimplantada no mesmo organismo ou no de outrem, com função autônoma 

diferente da que possuía (como exemplo a ponte de safena, onde se retira uma veia 

da perna para ser enxertada no coração, ou ainda enxertos ósseos e outros). Todavia, 

apesar desta distinção conceitual, transplante e enxerto são expressões utilizadas 

como sinônimos, sendo que a própria legislação pátria não faz qualquer tipo de 

distinção.4   

O ato do transplante exige que, em determinado momento, sejam separados 

de seu doador partes de seu corpo, esteja ele vivo ou não. Ao se desconectar esta 

parte do corpo, essa passa a ser um bem e, portanto, disciplinada pelo Código Civil, 

assim como qualquer outra parte do corpo humano separado. Por força da 

Constituição Federal artigo 199, § 4º, e da Lei n.º 9.434/97, artigo 1º é vedado 

qualquer tipo de comercialização do material retirado para fazer o transplante.  

 

O direito às partes separadas do corpo vivo ou morto integra a personalidade 

humana. Assim sendo, elas são bens (res) da personalidade extra commercium, 

não podendo ser cedidas a título oneroso, por força da Constituição Federal, art. 

199, § 4º, e da Lei n. 9.434/97, art. 1º. Como as partes separadas acidentalmente 

ou voluntariamente do corpo são consideradas coisa (res), passam para a 

propriedade do seu titular, ou seja, da pessoa da qual se destacaram, que delas 

poderá dispor, gratuitamente, desde que afete sua vida, não cause dano 

irreparável ou permanente à sua integridade física, não acarrete perda de um 

sentido ou órgão, tornando-o inútil para sua função natural, e tenha em vista um 

fim terapêutico ou humanitário (CC, arts. 13 e 14). 5 

                                                      
3DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 4º ed. rev. a São Paulo: Saraiva, 2007, p. 290-291. 
4DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 4º ed. rev. a São Paulo: Saraiva, 2007, p. 291. 
5DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 4º ed. rev. a São Paulo: Saraiva, 2007, p. 272. 
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Como as partes do corpo passam a ser propriedade do seu titular, ele pode 

dispor delas seguindo os princípios: da gratuidade, onde toda doação deve pautar-

se pelo altruísmo de seu doador; da garantia de sua integridade física, quando a 

doação se der em vida, não poderá afetar sua integridade, bem como causar dano 

irreparável ou permanente ao doador, não pode acarretar em perda de sentido ou 

tornar inútil sua função natural; da finalidade terapêutica, onde a disponibilidade do 

corpo pauta-se por determinados limites e deve ser feita com exclusiva finalidade de 

salvaguardar interesses superiores e humanitários, tendo em vista o estado de 

necessidade do receptor, de maneira que “o direito de personalidade ao corpo vivo 

ou morto apenas poderá ser disponível, a título gratuito, nesses casos e com as 

limitações impostas por normas de ordem pública”.6 

 

O objeto dos direitos de personalidade são projeções físicas ou psíquicas da 

pessoa, as suas características mais importantes. As projeções da 

personalidade, suas expressões, qualidades, atributos, seus modos de ser são 

bens jurídicos e se apoiam no direito positivo. Os direitos da personalidade são 

uma categoria especial de direito, diferente dos direitos obrigacionais e dos 

direitos reais, são situações jurídicas existenciais, não patrimoniais. Por meio 

dos direitos de personalidade se protegem a essência da pessoa e suas 

principais características. O objeto dos direitos de personalidade são os bens e 

valores considerados essenciais para o ser humano.7 

 

As partes separadas do corpo humano, apesar de caracterizarem-se como 

bens, estão protegidos pelo Código Civil através dos direitos de personalidade, e não 

dos direitos reais. Isto porque os órgãos, tecidos e células humanas estão inseridos 

em uma gama especial de direitos, esses existenciais, e não patrimoniais.  Dizer que 

as partes extracorpóreas são regulamentadas pelo direito de personalidade é 

fundamentar a doação de órgãos, tecidos e células na dignidade da pessoa humana, 

que deve ser parâmetro tanto para o doador, quanto para o receptor. Essa defesa 

                                                      
6DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 4º ed. rev. a São Paulo: Saraiva, 2007, p. 273. 
7BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Conexões entre direitos de personalidade e bioética. In: GOZZO, 
Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo (Orgs). Bioética e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p.153. 
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implica que o altruísmo exigido pela lei dos transplantes, bem com a gratuidade da 

doação, configura-se como cláusulas pétreas do ordenamento. Ou seja, a obrigação 

de voluntariedade e gratuidade dos transplantes não pode ser afastada, sequer por 

emendas à Constituição, por versarem sobre direitos de personalidade pautados na 

dignidade da pessoa humana. 

 

Os [direitos] personalíssimos de várias espécies afirmam que há um valor ético 

supremo, que é a pessoa humana tomada sempre como o fim e nunca como um 

meio, o qual, por sua vez, apenas pode ser feito como tal por um processo de 

humanização solidária.8 

 

 Apesar dessas dimensões existentes nas técnicas de transplantação, os 

transplantes se colocam como verdadeira alternativa a um tratamento digno de 

saúde, que auxilia na efetivação ao direito fundamental à vida e à saúde. 

  

2 VIDA E AS ESPÉCIES DE TRANSPLANTES 

 

Os transplantes se apresentam com um leque gigantesco de possibilidades, o 

que implica em uma série de espécies, entre as quais podemos fazer a seguinte 

classificação:9 

a) Autotransplante: ocorre quando as figuras do doador e do receptor se 

confundem na mesma pessoa. Consiste na transferência de órgão, tecido e/ou 

células de uma parte do corpo para outra parte prejudicada ou debilitada, sem que 

com isso se afete o funcionamento da parte retirada do próprio corpo. A 

autotransplantação não pode resolver um problema criando outro, por isso, a equipe 

médica deve analisar o custo-benefício do tratamento.  Como exemplos têm-se a 

“ponte de safena” e o enxerto ósseo. Como vantagens da autotransplantação pode-

                                                      
8Tradução livre. “Los personalismos de diverso tipo coinciden en afirmar que hay un valor ético 
supremo, que es la persona humana tomada como fin y nunca como medio, que, a su vez, solo puede 
realizarse, como tal en un proceso de humanización solidaria”. FRANÇA-TARRAGÓ. Omar. 
Fundamentos de la bioética: perspectiva personalista. Buenos Aires: Paulinos, 2008, p. 184. 
9Fora utilizada como referência a classificação proposta em: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. 
Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 132 e 
ss. 
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se destacar o fato de não necessitar de doador externo, o que facilita na atual 

conjuntura de escassez de material, além da menor probabilidade de rejeição, por 

trata-se de material do próprio organismo, com mesmo tipo sanguíneo e mesmo 

DNA.10 

b) Isotransplante ou transplante isogênico: é o transplante realizado entre 

gêmeos univitelinos, ou seja, irmãos gêmeos que se originam do mesmo zigoto. 

Estes possuem a mesma carga genética, aliada a fatores como mesmo tipo 

sanguíneo, mesma idade, e por isso faz-se importante, classificá-lo de maneira 

distinta. O grande óbice encontrado é a pequena parcela de pacientes que possuem 

um irmão gêmeo univitelino.11  

c) Alotransplante ou homotransplante: caracteriza-se como o transplante de 

órgãos, tecidos e/ou células entre dois indivíduos da mesma espécie, no caso a 

humana. É a retirada de um material humano para ser transplantada em outro 

indivíduo, portanto, pessoas com cargas genética e hereditária distintas. Abrangendo 

doadores em vida, bem como doadores causa mortis.12 

d) Xenotransplante: Em linhas gerais trata-se de transplantes realizados 

entres indivíduos de gêneros distintos, ou seja, entre pessoas e animais. (Vide item 

2.2.3, infra)13 

 

No âmbito cirúrgico esses termos (autotransplante, isotransplante, 

alotransplante e xenotransplante) são fundamentais no resguardo e 

                                                      
10 Sobre a autotransplantação: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e 
eutanásia: liberdade e responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 133; DINIZ, Maria Helena. O 
estado atual do Biodireito. 4º ed. rev. a São Paulo: Saraiva, 2007, p. 291. 
11Sobre isotransplantação: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: 
liberdade e responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 134; DINIZ, Maria Helena. O estado atual do 
Biodireito. 4º ed. rev. a São Paulo: Saraiva, 2007, p. 292; BLANCO, Luís Guilherme. Bioética y 
bioderecho, cuestiones actuales. Buenos Aires: Universidad, 2002, p. 270. 
12 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e 
responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 134; DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 
4º ed. rev. a São Paulo: Saraiva, 2007, p. 292.  
13 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e 
responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 134; POLARINI, Giovana Meire. O Direito Fundamental 
à Vida e a Xenotransplantação: o uso de animais transgênicos. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça; LIGIERA, 
Wilson Ricardo. (Coords.) Direitos do Paciente. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 249; GAFO FERNÁNDEZ, 
Javier. 10 palavras-chaves em bioética. Trad. Maria Luiza Garcia Prada. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 
285; ALMEIDA, Aline Mignon de. Bioética e biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 80; 
COELHO, Mário Marcelo. Xenotransplante: ética e teologia. São Paulo: Loyola, 2004, p. 61; ABEL I 
FABRE, Francesc. Bioética: origenes, presente y futuro. Madrid: MAPFRE, 2000. p. 98. 
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classificação dos transplantes quanto ao grau de afinidade biológica entre 

doador e receptor. Do diferente grau de afinidade depende o próprio êxito do 

transplante (fenômeno imunológico da reação da rejeição).14 

 

e) Substitutiva de órgãos artificiais: É a transplantação de órgãos criados em 

laboratório, com ou sem a presença de material orgânico em sua composição. Trata-

se da criação de órgãos ou partes do corpo mecânicos que imitam as funções a que 

os órgãos se destinavam. Uma tecnologia que caminha a passos largos, e promete 

muitas inovações no futuro próximo. Partes externas do corpo já são comuns, como 

próteses de pernas, braços, mãos e outros, e alguns órgãos também já são utilizados, 

como o coração, bexiga e outros.15 

f) Transplante substitutivo: se dá quando um órgão é posto no antigo local em 

que o órgão do paciente ficava, implica na retirada do antigo órgão e colocação do 

novo no mesmo local, é a substituição de um por outrem.16 

g) Transplante heterotópico: Ocorre quando um órgão é colocado em posição 

diferente do antigo órgão prejudicado, sendo que ambos continuaram a conviver no 

mesmo organismo, sem que o órgão original deixe seu local de origem. Ou seja, não 

há a remoção do antigo órgão com problema.17 

São alguns exemplos órgãos, tecidos e células possíveis de serem doados 

para a transplantação: a) em doadores vivos: órgãos duplos como o rim; parte do 

fígado; parte do pâncreas; do pulmão; sangue; medula óssea; esperma; óvulos; leite 

materno; células-tronco; células-tronco embrionárias nos casos da Lei de 

Biossegurança (tanto para finalidade terapêutica, como para pesquisas); entre 

outros; b) em doadores mortos: rins; pâncreas; válvulas cardíacas; pele; ossos; 

coração;  córneas;  esclera  (o  branco  do olho);  pulmão;  fígado;  tendões;  intestino; 

                                                      
14 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e 
responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 134. 
15 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e 
responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 135. AMORETI, Rogério. A educação médica diante das 
necessidades sociais da saúde. In: Revista Brasileira de Educação Médica. v. 29 n. 2. p. 136-146. Rio 
de Janeiro: GHC, 2005,  p. 137. Disponível em:  https://www2.ghc.com.br/ghc/Noticias/N_01.pdf. 
Acesso 17.Set.2021. 
16 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e 
responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 135. 
17 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e 
responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 135. 
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entre outros. 

 É importante mencionar que, órgãos são os conjuntos de tecidos que se 

agrupam para realizar determinada função no organismo, e que, em geral, possuem 

inúmeros tecidos em sua composição. A exemplo temos o coração que possui tecido 

epitelial, muscular, sangue e outros. Já tecido é o conjunto de células agrupadas que 

realizam determinada função no organismo, como exemplo temos o tecido 

conjuntivo, o sangue e outros. Por fim, a célula que é a menor estrutura viva existente 

nos animais, todo organismo é composto pelos diferentes tipos de células 

organizados. Assim, podemos ter a doação de qualquer um dos três: órgãos, tecidos 

e células.18  

 Um dos principais motivos das técnicas de transplantes serem tão difundidos 

atualmente, reside no grande aumento da perspectiva de vida, com qualidade, dos 

transplantados. Deixando de ser técnicas experimentais, para serem consolidadas 

como efetivo tratamento de saúde, mas que têm muito a evoluir. As técnicas ainda 

encontram limitações, como a contraindicação médica e psicológica, efeitos 

colaterais indesejados, possibilidade de transmissão de doenças contagiosas, como 

o vírus do HIV, escassez de órgãos, entre outros.  

 Os transplantes de órgãos são um dos principais meios terapêuticos ao 

alcance da medicina na atualidade. Estes podem oferecer aos pacientes, que 

estavam condenados a morrer, uma alternativa viável de vida. Em outros casos, os 

transplantes mudam indubitavelmente a qualidade de vida de seus receptores. 

Mesmo assim, apesar de importante tratamento, limites devem ser observados. 

Todavia, a problemática trazida dos transplantes é uma característica especial e 

única, onde para realizar-se, requer a solidariedade de toda a sociedade, e em 

especial dos doadores e seus familiares.19  

A busca pelo tratamento com transplantação exige determinados cuidados. 

São alguns deles: a) devido aos grandes riscos inerentes aos transplantes, estes 

somente devem ser utilizados quando esgotadas todas as demais alternativas 

                                                      
18 PEREIRA, Lucas; CALHAU, Rodrigo F.; SANTOS JÚNIOR, Paulo Sérgio dos; COSTA, Mateus B. 
Ontologia de Domínio de Doação de Órgãos e Tecidos para apoio a Integração Semântica de Sistemas. 
Serra: Instituto Federal do Espírito Santo, 2015, p. 3. Disponível em: 
http://eventos.spc.org.pe/cibse2015/pdfs/17_SET15.pdf. Acesso em: 24.set.2021. 
19MESTRAL, Enrique de. Manual de bioética. 2º ed. Asuncion: EFACIM, 2009, p. 155. 
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possíveis, quando em caso de morte iminente, não tendo respostas aos tratamentos 

convencionais, possui caráter de exceção; b) a intervenção cirúrgica não pode ter 

caráter experimental, e a equipe deve ter bastante experiência, adquiridas em cobaias 

animais; sendo que seu conhecimento deve ir desde a cirurgia até a utilização de 

drogas imunossupressoras, equipe preparada para cuidados, pré e pós operatórios; 

c) diagnóstico seguro da morte do doador; d) a finalidade dos transplantes deve ser 

o bem-estar e o melhor estado de saúde possível do paciente; e) as escolhas entre 

doadores e receptores devem pautar-se por condições perfeitas dos órgãos e tecidos 

utilizados e estudos imunológicos, respectivamente; f) critérios de justiça e não 

discriminação entre os receptores; g) obtenção do consentimento livre e esclarecido 

dos doadores, receptores ou de seus familiares vinculado ao preparo psicológico de 

ambos, e na gratuidade dos materiais e garantia do sigilo, tanto de quem doa, quanto 

de quem recebe; h) imposição de responsabilidade civil e penal, em danos 

causados.20 

 Esses são alguns cuidados que devem ser tomados quanto aos tratamentos 

que se utilizam das técnicas de transplantação, como forma de garantir um 

tratamento digno, tanto ao receptor quanto ao doador. Algumas dessas diretivas são 

determinadas pela Lei de Transplantes n.º 9.434/1997 outras pelas Resoluções do 

Conselho Federal de Medicina (resolução CFM n.º 476/1972; resolução CFM n.º 

1.480/1997; resolução CFM n.º 1.623/2001; resolução CFM n.º 1.752/2004, revogada 

pela resolução CFM n.º 1.949/2010), mas em grande parte se referem a boa prática 

médica. O rol exposto não pretendeu ser taxativo, mas sim exemplificativo, sendo 

                                                      
20Recomendações sugeridas por: DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 4º ed. rev. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 276-278. Também sobre o tema, condições gerais indispensáveis para a 
transplantação proposta, são: a) a subsidiariedade, só poderá ser proposta a transplantação, quando 
esgotado todos os outros meios de tratamento disponíveis pela medicina atual. Trata-se de medida 
terapêutica alternativa para garantia da saúde de determinado paciente; b) a necessidade, somente 
será proposta quando a enfermidade não puder ser tratada por meios convencionais, sempre atrelado 
a imprescindibilidade do tratamento; c) deve trata-se de técnica corrente e não experimental; d) 
atentar-se a capacitação dos profissionais designados para a realização dos procedimentos, os 
médicos e suas equipes devem ter experiência na área para realizar os transplantes; e) a infraestrutura 
assistencial, os hospitais, clínicas e demais estabelecimento de saúde responsáveis pela captação, 
armazenamento, distribuição e aplicação, devem ser instituições idôneas; f) o médico possui o dever 
de informação ampla e irrestrita a todos os sujeitos envolvidos no processo de transplantação; g) a 
gratuidade da doação de órgãos e materiais anatômicos;  h) possibilidade de revogação do 
consentimento de retirada dos órgãos até o instante da intervenção de desligamento do órgãos ao 
corpo. MESTRAL, Enrique de. Manual de bioética. 2º ed. Asuncion: EFACIM, 2009, p. 168. 
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que outras orientações devem ser utilizadas na garantia dos direitos humanos 

fundamentais e da dignidade da pessoa humana nos tratamentos médicos. 

Apesar de muitas vezes possível, nem todo tipo de obtenção de órgãos 

caracteriza-se como viável. Os transplantes devem ser pautados através das 

garantias da bioética, e da dignidade dos pacientes, doadores, receptores e 

familiares, para que não ocorra a institucionalização do que Blanco chamou de “nova 

forma qualificada de canibalismo”.21  

Deste modo se configuram as novas problemáticas fruto da necessidade em 

se ter um doador, que não se beneficiará do tratamento, muito pelo contrário, 

podendo ter suas capacidades diminuídas.  

 

3 O DIREITO DE PERSONALIDADE E A DOAÇÕES INTER VIVOS 

 

A doação em vida é um ato de amor ao próximo e profunda demonstração de 

altruísmo e generosidade. A doação em vida não é exigível do doador, nem por uma 

questão moral, tampouco legal, visto que traz uma série de riscos a este que possui 

seu organismo saudável. O consentimento deve ser externalizado por escrito, e sua 

revogação até o momento da retirada do material humano não deveria gerar prejuízo 

algum ao doador. É imprescindível que a extirpação permanente de órgãos e tecidos 

não renováveis seja feita por adulto capaz, sendo recomendável que haja um prazo 

razoável para se refletir sobre a aceitação.22 

A história dos transplantes entre pessoas vivas já surge com um enorme 

questionamento: há legitimidade em aceitar a automutilação com finalidade 

filantrópica em favor de outrem, mesmo que familiar próximo? “Pela primeira vez na 

história da  medicina  adotou-se  um  procedimento  em  que  uma  pessoa  saudável 

                                                      
21BLANCO, Luís Guilherme. Bioética y bioderecho, cuestiones actuales. Buenos Aires: Universidad, 
2002, p. 282. 
22“A doação em vida constitui um ato altruísta e generoso não exigível pela sociedade nem moral nem 
legalmente, deve sempre haver ponderação prévia entre os benefícios que se seguirão para o receptor, 
inclusive sobre alternativa terapêutica, e os reflexos na vida futura do doador e do receptor. (...) O 
consentimento deve ser dado por escrito, como regra geral a Convenção Europeia de Bioética, a 
doação em vida de órgãos (geralmente) só pode ser feita por adultos” GAFO FERNÁNDEZ, Javier. 10 
palavras-chaves em bioética. Trad. Maria Luiza Garcia Prada. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 288. 
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sofria uma lesão permanente para melhorar o bem-estar de outra”.23  

 

Por mais relevantes que sejam os benefícios científicos que possam ser 

auferidos ou por mais importantes que seja o benefício para o receptor de órgãos, 

nunca se pode envilecer o ser humano à condição de simples meio ou 

instrumento para a consecução desses fins.24 

 

A transplantação de órgãos entre pessoas vivas traz consigo inúmeros 

questionamentos, bem como uma série de aspectos que devem atender à legislação, 

aos princípios do direito e à jurisprudência. Questionamentos quanto a idade mínima 

e a capacidade mental do doador, as relações exigida entre o doador e o receptor, 

também a exigência ou não de autorização judicial para a retirada de órgãos e 

tecidos de uma pessoa viva, que caracterizam-se como dos problemas apresentados 

na doação entre vivos.25  

Os transplantes entre doadores vivos devem seguir um amplo leque de 

interpretações legais e médicas. Se fossemos analisar a doação em vida “a partir de 

uma leitura restritiva do Juramento de Hipócrates, os transplantes entre vivos 

resultaria eticamente insustentável”.26 

A doação de órgãos em vida só pode ser permitida quando o doador é 

considerado pessoa saudável, e o transplante vá causar o menor impacto no 

organismo do possível doador.  Só é permitida a doação de órgão que não acabe em 

definitivo com as funções que tinham no organismo do doador27, sendo também 

                                                      
23GAFO FERNÁNDEZ, Javier. 10 palavras-chaves em bioética. Trad. Maria Luiza Garcia Prada. São 
Paulo: Paulinas, 2000, p. 285. 
24GAFO FERNÁNDEZ, Javier. 10 palavras-chaves em bioética. Trad. Maria Luiza Garcia Prada. São 
Paulo: Paulinas, 2000, p. 283. 
25DINIZ, Debora; GUILHEM, Dirce. O que é Bioética. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 304-306. 
26Tradução livre. “Si fueramos a partir de una lectura restringida del Juramento de Hipócrates, los 
transplantes entre vivos resultariam eticamente insostenibles” RABINOVISH-BERKMAN, Ricardo D. 
Trasplantes de órganos y tejidos. Buenos Aires: Astrea, 2007, p. 66. 
27 No projeto da Lei n.º 24.193 na Argentina, quando de sua elaboração chegou a ser votado a 
possibilidade dos pais doarem quaisquer órgãos que seus filhos necessitem, inclusive os que com 
sua retirada acarretaria a morte do doador, como por exemplo, o coração. Todavia, o projeto não foi 
aprovado. É evidente que a grande maioria dos pais, daria sua vida em favor de seus filhos, tanto que, 
uma liberalidade se tornaria uma obrigação, uma obrigação de morte. O Estado estaria regularizando 
um suicídio assistido altruísta de pessoas em perfeita condição física. É importante mencionar que 
existem grupos que defendem a liberdade do doador em dispor de qualquer órgão, principalmente em 
se tratando de um filho “El proyecto que habría de convertirse en Ley 24.193 contenía un precepto que 
expresamente autorizaba la ablación de órganos vitales en un sujeto, cuando éste lo solicitaba a fin 
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necessária a existência de órgão duplo, como o caso dos rins, ou ainda quando 

passíveis de serem retirados em parte como o fígado ou pulmão. Dada a rápida 

recomposição, tecidos e células renováveis não exige que a doação seja a pessoa 

determinada, como o caso do sangue, do esperma e outros. Esses materiais 

renováveis podem, inclusive, ser doados mais de uma vez. Entretanto, é importante 

lembrar que doação é sinônimo de gratuidade, sendo crime a compra e venda de 

qualquer um desses materiais.28 

Portanto, a doação de órgão entre pessoas vivas, coloca-se como importante 

fonte de obtenção de órgãos na atualidade. Todavia, determinado parâmetros éticos, 

bioéticos e legais devem ser determinados, para que não haja no futuro maiores 

problemas para o receptor e/ou para o doador.  

 

4 O DIREITO DE PERSONALIDADE E A DOAÇÕES POST MORTEM 

 

A doação post mortem traz consigo dilemas, como o tipo de consentimento 

que se requer do doador ou de seus familiares, indagações quanto a exata 

determinação da morte do doador, assim como, conflitos de interesse que possam 

surgir na relação de transplantes.29  

Referente ao consentimento este pode se dar dos seguintes modos: a) doação 

por meio do cartão de doador, um documento ou cartão com finalidade especifica de 

disposição de vontade, que encontrar-se-ia em posse do doador quando morto, que 

não necessitaria esperar a expressão da vontade familiar, devendo-se levar em conta 

que nem sempre este documento está junto ao doador; b) testamento vital, um 

documento que permite as pessoas fazerem suas disposições de última vontade 

médica através de testamento30; c) o consentimento presumido, sendo que quanto a 

                                                      
de que fuesen implantados en un descendente suyo (...) de modo que la recepción de ese elemento se 
hubiese transformado en su técnica posibilidad de sobrevivir” RABINOVISH-BERKMAN, Ricardo D. 
Trasplantes de órganos y tejidos. Buenos Aires: Astrea, 2007, p. 74. 
28MESTRAL, Enrique de. Manual de bioética. 2º ed. Asuncion: EFACIM, 2009, p. 155. 
29 FUENZALIDA-PUELMA, Hermán L. Trasplante de órganos. La respuesta legislativa de América 
Latina. ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE LA SALUD. Bioética: temas y perspectivas. Washington, 
D.C.:1990, p 70. 
30QUEIROZ, Fernando Baleira Leão de Oliveira; MOINHOS, Deyse dos Santos. Testamento vital e a 
dignidade do paciente. In: RAMPAZZO, Limo; SERRANO, Pablo Jiménez; MOTTA, Ivan Martins. Direitos 
humanos e Bioética. Lorena: Unisal, 2015. Disponível em: http://www.lo.unisal.br/direitMoinhos.pdf. 
Acesso em: 28.set.2021. 
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ele podemos ter dois modelos, o consentimento presumido revogável, onde qualquer 

um, a qualquer tempo pode fazer a oposição, e o consentimento presumido 

irrevogável, onde todos são doadores independentes de sua escolha; d) o 

consentimento dos familiares, sendo eles os únicos responsáveis por expressar a 

vontade em ser ou não doador.31  

Os avanços científicos e tecnológicos trouxeram consigo novas definições 

sobre o próprio conceito do que seria a morte. Até a década de 1960, a morte era 

definida como a parada total de qualquer atividade cardíaca, ou seja, era a parada do 

coração e a consecutiva paralisação espontânea dos movimentos respiratórios. 

Após esse período viu-se que essa definição não era inteiramente segura, e que, em 

determinados casos a pessoa voltara a viver, mesmo após o laudo de morte por 

parada cardíaca. Testemunhados esses casos, viu-se que o conceito de morte exigia 

aprofundamento e melhor estudo. Assim, se estabeleceu como diagnóstico de morte, 

a morte cerebral 32 , que, posteriormente foi substituído pelo conceito de morte 

encefálica, sendo amplamente aceito na atualidade.33 

O conceito de morte encefálica, utilizado atualmente, tem seus parâmetros 

definidos pela Resolução n.º 1.480/1997 do Conselho Federal de Medicina. Este 

critério é definido por padrões médicos estabelecidos pela comunidade científica 

mundial.  

O cérebro possui duas partes principais: o hemisfério cerebral, onde se 

encontram os milhares de neurônios que dão suporte as memórias, a inteligência, a 

linguagem, sentidos e outros; e o tronco cerebral, responsável pela vida orgânica, 

como o ato de respirar, regular os batimentos cardiocirculatórios, entre outros 

processos mecânicos do organismo. Para que se determine com segurança a morte 

                                                      
31 FUENZALIDA-PUELMA, Hermán L. Trasplante de órganos. La respuesta legislativa de América 
Latina. ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE LA SALUD. Bioética: temas y perspectivas. Washington, 
D.C.:1990, p 70-72.   
32Quanto ao conceito de morte cerebral, eram utilizados dois métodos: “1) método de acertamento 
tradicional ou comum, caracterizado pela normal sintomatologia clínica e pela constatação da morte 
após longo período de observação passiva, inerte, negativa; 2) método especial de diagnose precoce, 
caracterizado pela observação ativa, controlada e representada, pela diversidade de técnicas 
executivas: a) pelo método eletrocardiográfico; b) pelo método eletroencefalográfico puro; c) pelo 
método eletroencefalográfico integrado.” SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de 
órgãos e eutanásia: liberdade e responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 1992, p.168. 
33SADALA, Maria Lúcia Araújo. Doação de órgãos: a experiência de enfermeiros, médicos e familiares 
de doadores. São Paulo: UNESP, 2004, p. 15-16. 
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na atual fase médica, exames devem comprovar suficientemente a ausência de fluxo 

cerebral nestas duas partes.34 Três requisitos são indispensáveis: 

 

1) A presença de uma etiologia capaz de causar a destruição do cérebro. 2) A 

exclusão de causas reversíveis que simulem o quadro clínico (hipotermia, 

intoxicação por remédio, choque). 3) Uma investigação clínica de três dados 

básicos (arreativo, apneia e ausência de reflexos bronco cerebral).35  

  

Faz-se relevante mencionar que, a declaração de óbito emitida pela equipe 

médica, deve atentar ao caso concreto. Ela deve ter experiência suficiente para 

utilizar os procedimentos que julguem necessários, a fim de obter-se a confirmação 

da morte. Existem pessoas que possuem maior capacidade de se recuperar de 

traumas, como por exemplo, “as crianças (que) têm um poder incrível de se recuperar 

do coma e constatar a morte cerebral delas exige um maior rigor médico”36. Tanto é 

verdade que, a própria Resolução n.º 1.480/1997 do Conselho Federal de Medicina 

admite ainda não haver um consenso sobre a aplicação desses exames para se 

estabelecer com certeza a morte encefálica de crianças com até sete anos de idade. 

A morte encefálica é um importante diagnóstico existente para se determinar 

o fim da vida de uma pessoa. Todavia, não se pode garantir com absoluta certeza 

que esse método utilizado seja infalível, até porque, conforme evoluem as técnicas 

médicas, também surgem novas possibilidades de recuperação antes não 

existentes. Assim, hoje este diagnóstico apresenta-se como o mais adequado, mas 

não há garantia alguma de que no futuro não será substituído por outra técnica.37  

Uma questão interessante, quando constatada a morte encefálica, é o cuidado 

em manter a vida orgânica no paciente já morto. O doador é mantido sob controle de 

pressão, temperatura e outros cuidados. Os cuidados com um paciente nestes casos 

é o mesmo que se tem com um paciente de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A 

                                                      
34GAFO FERNÁNDEZ, Javier. 10 palavras-chaves em bioética. Trad. Maria Luiza Garcia Prada. São 
Paulo: Paulinas, 2000, p. 293. 
35GAFO FERNÁNDEZ, Javier. 10 palavras-chaves em bioética. Trad. Maria Luiza Garcia Prada. São 
Paulo: Paulinas, 2000, p. 293. 
36ALMEIDA, Aline Mignon de. Bioética e biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 93. 
37SADALA, Maria Lúcia Araújo. Doação de órgãos: a experiência de enfermeiros, médicos e familiares 
de doadores. São Paulo: UNESP, 2004, p. 15-16 
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grande diferença é que não há mais o sentimento de vida com o doador, “o indivíduo 

não é mais visto como indivíduo, ele é órgão, é rim, fígado é o coração(...)a 

preocupação é manter a função fisiológica pois ele é um doador(...).”38 

As equipes médicas têm muita dificuldade em trabalhar com a morte. A morte 

para muitos médicos é a prova de incapacidade, ineficiência, erro. Apesar de que em 

determinadas segmentações da medicina o dever do médico é controlar a melhor 

morte possível, com menor sofrimento.39  

 

Não existe na medicina dever de cura, tampouco o de salvar vida, até porque 

normalmente ele não salva a vida, ele apenas ajuda a preservar, às vezes, apenas 

adia a morte. Na luta entre a vida e a morte, esta sempre acaba vencendo, mais 

cedo ou mais tarde: é só uma questão de tempo. Tem-se dito até que a morte é 

a única certeza na vida.40 

 

A perda da vida pode significar importantes danos morais e afetivos, não para 

o morto, visto que este perde sua existência e personalidade jurídica (“Art. 6o A 

existência da pessoa natural termina com a morte; (...)” Código Civil de 2002), mas 

sim para os terceiros: familiares, parentes e amigos do de cujus. Desta forma, a morte 

se configura em importante fato jurídico, não em detrimento do cadáver, mas em 

modo imediato aos que se importam com essa pessoa, e em modo mediato a toda 

sociedade. A morte, além de um fenômeno natural, tomou dimensões políticas, 

sociais e jurídicas, tanto de tutela em permanecer vivo, quanto para depois da própria 

morte.41 

Mesmo com o doador falecido há determinados limites quanto aos materiais 

que podem ser doados. Partes do corpo responsáveis pela reprodução necessitam 

ser previamente autorizados pelo próprio de cujus, ainda quando em vida42; ou o 

                                                      
38SADALA, Maria Lúcia Araújo. Doação de órgãos: a experiência de enfermeiros, médicos e familiares 
de doadores. São Paulo: UNESP, 2004, p. 37. 
39LIGIERA, Wilson Ricardo. Responsabilidade médica diante da recusa de transfusão de sangue. São 
Paulo: Nelpo, 2009, p. 36. 
40LIGIERA, Wilson Ricardo. Responsabilidade médica diante da recusa de transfusão de sangue. São 
Paulo: Nelpo, 2009, p. 40. 
41ITURRASPE. Jorge Morset. El valor de la vida humana. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1996, p. 27. 
42LEITE, Eduardo de Oliveira. Inseminação post mortem e a resolução n. 1957/2010 do Conselho 
Federal de Medicina: do equívoco ético ao comprometimento jurídico. In: GOZZO, Débora; LIGIERA, 
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transplante de cérebro entre outros, não podem ser objetos de doação para 

transplantação.43 

Contudo, findado o êxito vital, no Brasil, é hora da família decidir se deseja ou 

não ter parte do corpo de seu familiar salvando a vida de outrem.  

 

CONCLUSÃO  

 

O acesso aos transplantes como garantia a um tratamento digno se revelou 

neste estudo como um tema de extrema relevância, justificado devido à situação 

atual dos transplantes no cenário brasileiro e mundial. Observou-se que, cada vez 

mais, as técnicas de transplantação estão sendo utilizadas como modelo de 

tratamento eficaz quando esgotadas alternativas ao paciente. Comprovou-se a 

importância da sociedade levar em consideração aspectos jurídicos, sociais, éticos 

e morais em conjunto com a evolução da medicina e da bioética, como forma de 

garantir os direitos fundamentais de modo democrático e pautado em princípios 

éticos. 

Chegou-se a diversas observações, iniciando-se pelo importante tema do 

direito fundamental à vida, que é considerado direito básico de todas as pessoas, e 

como tal restou-se evidenciado este como sendo inviolável. Desta forma, 

comprovou-se como inviolável também acesso a um tratamento digno, gratuito e 

democrático, para assegurar o direito à vida, ou a manutenção da mesma. Para 

reforçar essas afirmações verificou-se essencial adentrar no campo do Estado 

democrático pautado pela dignidade da pessoa humana. Foi neste contexto que os 

transplantes, ou o acesso ao mesmo, foi abordado nesta explanação como um 

importante meio de tratamento utilizado para garantir o direito à vida.  

Por fim, foi importante constatar a necessidade de discussões no campo dos 

direitos fundamentais e da pesquisa científica na busca por novas técnicas e 

aprimoramento das já existentes. Sem se esquecer, no entanto, de equilibrar os 

avanços na medicina com os limites éticos no caso dos transplantes. Somente assim 

                                                      
Wilson Ricardo (Orgs). Bioética e direitos fundamentais. p. 187- 207. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 188-
189. 
43MESTRAL, Enrique de. Manual de bioética. 2º ed. Asuncion: EFACIM, 2009, p. 158. 
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poderemos falar em um efetivo direito fundamental à vida e à saúde realizada através 

destes.   
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RESUMO 
O objeto deste trabalho é a liberdade de trabalho a partir de uma concepção de 
liberdade negativa. Pretende-se apresentar uma análise de diversos autores sobre a 
liberdade com enfoque na liberdade negativa observado sob o viés da liberdade do 
trabalho. Inicialmente, a análise abarca o direito de liberdade do trabalho estipulado 
na Constituição Federal de 1988 com uma breve contextualização das Constituições 
anteriores. Menciona julgamentos do STF com um olhar frente ao exercício da 
profissão. Em seguida, aborda-se a ideia de liberdade negativa e suas concepções, 
trazendo à tona conceitos de liberdade negativa descritos por autores como Isaiah 
Berlin e outros. E, por fim, argumenta-se que a liberdade de trabalho possui atributos 
de liberdade negativa quando esta é entendida como limitação dos poderes do 
Estado em face das atividades dos cidadãos trabalhadores, de modo a garantir-lhes 
a ação sem impedimento. Trata-se de um estudo que se desenvolve considerando 
as dimensões analítico-conceitual e normativa da liberdade de trabalho. Desta 
forma, conclui-se que o trabalho humano é um valor de liberdade e que se inserido 
num contexto de Estado democrático de direito, pode ser visto como demanda de 
liberdade negativa. 
Palavras-chave: Liberdade. Liberdade Negativa. Trabalho. 
 

ABSTRACT 

The object of this work is freedom to work from a conception of negative freedom. It 
is intended to present an analysis of several authors on freedom with a focus on the 
negative freedom observed under the freedom of work bias. Initially, the analysis 
understand the right to freedom of work stipulated in the Federal Constitution of 1988 
with a brief contextualization of the previous Constitutions. It mentions the 
judgments of the STF with a view to the exercise of the profession. Then, the idea of 
negative freedom and its conceptions, bringing to light concepts of negative freedom 
described by authors such as Isaiah Berlin and others. And, finally, it is argued that 
freedom of work has attributes of negative freedom when this is understood as a 
limitation of the State's powers in the face of the activities of working citizens, in order 
to guarantee their action without hindrance. This is a study that is developed 
considering the analytical-conceptual and normative dimensions of freedom of work. 
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Thus, it is concluded that human work is a value of freedom and that, if inserted in a 
context of democratic rule of law, it can be seen as a demand for negative freedom. 
Keywords: Freedom. Negative Freedom. Work. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A liberdade do trabalho constitui direito fundamental assegurado pela 

Constituição Federal, sendo que todo o cidadão tem direito a escolher livremente a 

atividade exercida. Aqui pretende-se analisar como garantir o direito à liberdade nas 

relações de trabalho com enfoque na liberdade negativa que consiste em fazer, ou 

não fazer, tudo o que as leis permitem ou não proíbem.  

Trata-se de uma pesquisa baseada no entendimento de estudiosos que 

consiste na definição de liberdade negativa e sua aplicação à liberdade de trabalho 

como direito fundamental no contexto constitucional brasileiro. 

No primeiro tópico, apresenta a liberdade de trabalho descrita na Constituição 

Federal de 1988 e nas Constituições anteriores. Percebe-se, que a liberdade de 

trabalho está presente em nosso ordenamento desde a Constituição de 1824 e que 

foi evoluindo e trazendo conceitos mais amplos e específicos no decorrer do tempo, 

mas que atualmente é um direito fundamental assegurado pela Constituição e 

preservado conforme os julgados do STF. 

No segundo tópico, apresentar-se-á o pensamento de diversos autores sobre 

a liberdade negativa. Na concepção de Bobbio a liberdade negativa compreende a 

“ausência de impedimento, ou seja, a possibilidade de fazer”, sendo que para ele o 

indivíduo não pode ser privado de agir, se a lei não definir tal conduta como proibida, 

desta forma o indivíduo pode fazer tudo o que a lei não proibir. 

 No terceiro tópico, é trazida a discussão sobre liberdade de trabalho com uma 

liberdade negativa. O problema da liberdade no mundo do trabalho será desenvolvido 

frente à liberdade negativa. Isso será utilizado como uma aproximação teórica e 

argumentativa.  

Percebe-se, com o desenvolvimento da pesquisa, que o direito do trabalho 

ainda busca argumentos de fundo ético e jurídico visando a compreensão da 

liberdade, na qual pode ser evidenciada pela liberdade negativa. 
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Liberdade de trabalho na Constituição Federal 

  

A Constituição atual em seu artigo 5º, XIII, prevê que “é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que 

a lei estabelecer”. 

Em uma breve síntese vejamos como a liberdade de trabalho foi descrita nas 

constituições anteriores. 

A primeira Constituição do país de 1824, limitou-se a proibir as corporações 

de ofício.  

A segunda constituição brasileira, já sob o comando do Estado Republicano, 

de 1891, garantiu o “livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e 

industrial” (artigo 127, § 4º).  

Em ambas as constituições não exigiam qualquer capacidade para o exercício 

profissional. E isso pode ser explicado porque o país era predominantemente 

agrícola, sendo pequeno o número de profissões.  

A Constituição de 1934, trouxe as primeiras restrições, conforme se verifica do 

artigo 113, 13 “É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de 

capacidade técnica e outras que a lei estabelecer, ditadas pelo interesse público”.  

A Constituição de 1937 assim descreveu seu artigo 122, 8º “A liberdade de 

escolha de profissão ou do gênero do trabalho, indústria ou comércio, observadas as 

condições de capacidade e as restrições impostas pelo bem público, nos termos da 

lei”.  

A de 1946, por sua vez, estabelecia no artigo 141, § 14 “É livre o exercício de 

qualquer profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer”.  

Por fim, a Constituição de 1967 trazia, em artigo 153, § 23, o seguinte: “É livre 

o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de 

capacidade que a lei estabelecer”. 

Na Constituição Federal de 1988 já se reconhece a liberdade de trabalho, 

ressalvando os casos em que a lei determina qualificações específicas para algumas 

profissões. Esta liberdade deve ser entendida em sentido amplo, pois pode se referir 

à liberdade de escolha e de exercício de qualquer gênero ou modo de trabalho que 

não seja ilícito. 
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O artigo 5º, XIII, garante a liberdade no exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão como direito fundamental. Dessa forma, a liberdade do trabalho deve 

ser entendida como um direito fundamental e de escolha de trabalho. 

O artigo 5º tutela a liberdade de atividade laboral, de iniciativa econômica, de 

negociação jurídica, dando ênfase ao poder de autodeterminação de cada indivíduo 

sobre sua força de trabalho, ou seja, cada pessoa tem o direito de escolher seu 

trabalho e pode iniciar e seguir livremente qualquer atividade econômica legalmente 

admitida. 2 

A Constituição Federal pressupõe o trabalho como essencial à vida digna do 

ser humano. Demonstra o compromisso com a garantia de direitos sociais, dentre os 

quais está o direito ao trabalho, conforme descreve o artigo 6º. Além disso, a 

Constituição estabelece como base da ordem econômica a valorização do trabalho 

humano (artigo 170), funda a ordem social no primado do trabalho (artigo 193) e 

institui como fundamento do Estado Democrático de Direito o valor social do 

trabalho (artigo 1º, IV).  

No artigo 6º a Constituição reconhece o direito ao trabalho como um direito 

econômico, social e cultural, enquanto que o artigo 7º descreve os direitos dos 

trabalhadores. 

O artigo 7º da Constituição visa à melhoria da condição social do trabalhador, 

mencionando a proteção da relação empregatícia. A Constituição da República 

Federal escreveu no artigo 7º os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e outros 

que visem à melhoria de sua condição social. No parágrafo único, listou os direitos 

assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos. No artigo 8º estabeleceu a 

liberdade sindical e no artigo 9º o direito de greve. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro traz o 

dever de se assegurar não apenas um trabalho ao indivíduo, mas o direito a um 

trabalho digno. 

Na constituição brasileira, o direito ao trabalho está descrito como direito 

fundamental de eficácia direta e imediata, sendo que ao indivíduo deve ser 

assegurado o direito de escolha livre ao trabalho, ressalvadas qualificações 

                                                      
2  SOUZA, 1995, p. 281.  
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específicas que a lei exigir. Ainda, pode-se concluir que a liberdade de trabalho é 

associada ao próprio direito ao trabalho trazido como direito social fundamental, 

uma vez que não há trabalho digno que não aquele livre, sem ingerências e 

dominação. 

Dessa forma, é necessário entender como a liberdade é compreendida. Para 

Alexy o direito de liberdade é um direito fundamental autônomo, que garante a 

liberdade geral da ação humana. Ele afirma que “a cada um é dado prima facie sendo 

permitido fazer ou deixar de fazer - o que ele denomina de normas permissivas” e 

ainda “cada um tem direito prima facie - direito em face ao Estado, de que ele não 

intervenha normas de direito”.3  

Portanto, as qualificações exigidas pela lei devem, conforme já ressaltado em 

julgamentos do STF, evitar danos à coletividade, decorrentes dos riscos de alguém 

se propor a exercer uma profissão sem conhecimentos técnicos para tanto. 

No caso da exigência de curso superior de “Jornalismo” para o exercício da 

profissão de jornalista – objeto do Recurso Extraordinário 511.911/SP –, o Ministro 

e a maioria do STF entenderam inexistir justificativa legítima para a restrição 

profissional, porque o exercício da profissão de jornalista sem a aprovação em curso 

superior não trará, na opinião desses Ministros, qualquer risco à coletividade. 

Contudo, a lei exigir para o exercício da profissão de médico, que tenha o 

indivíduo cursado Medicina, é constitucional, porque o resultado a ser alcançado é 

de evitar que indivíduos se proponham a cuidar da saúde de pessoas sem 

conhecimentos técnicos para tanto. 

Mas, se observado outro caso onde a lei exige que, para o exercício da 

profissão de corretor de imóveis, torna-se necessário o registro nos conselhos 

regionais de corretores de imóveis, não se está observando o descrito na 

constituição. Foi o que decidiu o STF na Representação 930/DF, cujo relator foi o 

Ministro Rodrigues Alckmin.  

No julgamento deste caso, entendeu o STF pela inconstitucionalidade do 

dispositivo frente à CF de 67, porque a atividade de corretor de imóveis não teria 

potencial de causar dano a terceiros, inexistindo interesse público a ser tutelado, no 

                                                      
3 ALEXY, 2011, p.375. 
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caso, e porque a restrição à liberdade de trabalho não dizia respeito a qualquer 

requisito de capacidade técnica para o exercício da atividade de corretor de imóveis. 

Esses argumentos foram novamente adotados no julgamento do caso 

envolvendo os músicos, que só poderiam exercer a profissão após o registro na 

Ordem dos Músicos, conforme previsão contida no artigo 16 da Lei 3857/6 (RE 

441.426/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).  

No julgamento do Recurso Extraordinário 603.583/RS, que versou sobre a 

constitucionalidade do exame da OAB, o Procurador Geral da República emitiu 

parecer que sintetiza a conclusão acima exposta. 

Desta forma, para garantir a constitucionalidade da lei que ao estabelecer 

determinada qualificação para o exercício de uma profissão, restringe a liberdade de 

trabalho, torna-se necessário verificar se a lei observa o princípio da 

proporcionalidade e preserva a liberdade. 

 

Conceito de liberdade negativa 

 

Alexy e outros autores dividem a liberdade em dois tipos: a liberdade positiva 

e a liberdade negativa. Para ele, apenas a liberdade negativa é uma liberdade jurídica, 

porque a liberdade positiva possui apenas um objeto, a possibilidade de uma única 

ação. Então, ela nada mais é do que uma barreira à liberdade.4  

A liberdade negativa, que no estudo de Direito Constitucional é tratada como 

Direitos de Primeira Geração ou Dimensão5, é fruto indissociável da modernidade, 

pois “não parece haver quase nenhuma discussão acerca da liberdade individual 

como um ideal político consciente (em oposição a sua existência real) no mundo 

antigo”.6 

Bobbio descreve que a liberdade negativa compreende duas formas de 

legitimidade de exercício de direito. Primeiro, a liberdade negativa compreende a 

“ausência de impedimento, ou seja, a possibilidade de fazer”. Assim o indivíduo não 

pode ser privado ou inibido de agir, se a lei não definir aquela conduta como proibida. 

                                                      
4 ALEXY, 2011, p.374. 
5 SARLET, 2010, p. 45-57. 
6 BERLIN, 2002, p. 235.  
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Se não defesa a atividade, por conseguinte autorizada e, portanto, o indivíduo pode 

fazer tudo o que a lei não proibir.7 

Na liberdade negativa, também está a “ausência de constrangimento, ou seja, 

a possibilidade de não fazer”. Essa acepção institui, por sua vez, que ninguém é 

obrigado a agir, senão em virtude da Lei.8 

A liberdade negativa consiste em uma liberdade onde o indivíduo tem a 

possibilidade de agir sem ser impedido ou de não agir sem ser obrigado por outros 

indivíduos, tendo outros pressupostos, na concepção de Bobbio, como: liberdade do 

indivíduo, onde significa a liberdade em face do Estado; liberdade em face de, na qual 

não está submetida a limites; liberdade dos modernos, com ênfase nas liberdades 

pessoais e de opinião; entre outras.9 

Berlin descreve a liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. 

Para ele, liberdade negativa é “estar livre de”. Ele diz que os cidadãos têm a liberdade 

negativa de não estarem sujeitos a restrições ou interferências em seus legítimos 

desejos ou interesses.10 

Berlin aborda o conceito de liberdade negativa como o elemento chave da 

concepção de liberdade. Diz que aqueles que defendem a liberdade negativa têm o 

interesse de limitar a autoridade, enquanto os oponentes de tal ponto de vista 

querem a autoridade em suas mãos. Menciona que “a defesa da liberdade consiste 

na meta ‘negativa’ de evitar a interferência.”11 

A liberdade negativa é caracterizada pelo afastamento de interferência de um 

outro sobre as possibilidades do indivíduo de agir no mundo, ou seja, sempre levará 

os obstáculos alheios ao indivíduo no seu cálculo.12 

O conceito de liberdade negativa, na distinção proposta por Berlin, está 

presente em Rawls, o qual se traduz nas liberdades básicas denominadas “bens 

primários”, abordadas no primeiro princípio de justiça. No liberalismo político, uma 

sociedade aberta e democrática, na qual vários modos de vida competem, a 

                                                      
7 BOBBIO, 1997, p.49. 
8 BOBBIO, 1997, p. 50. 
9 BOBBIO, 1997, p. 57-63. 
10 BERLIN, 2002, p. 233-236. 
11 BERLIN, 2002, p. 234. 
12 BERLIN, 2002, p.229. 
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concepção de liberdade é importante e deve ser compreendida com base em três 

elementos: agentes livres, restrições ou limitações das quais eles estão livres, e 

aquilo para o qual eles são livres para fazer ou não fazer. “A descrição geral de uma 

liberdade, então, assume a seguinte forma: esta ou aquela pessoa (ou pessoas) está 

(ou não está) livre desta ou daquela restrição (ou conjunto de restrições) para fazer 

(ou não fazer) isto ou aquilo.”13 

A liberdade negativa é descrita com ênfase a ausência de impedimentos para 

que a ação de alguém possa fazer (ou não fazer), tornar-se (ou não tornar-se) isto 

ou aquilo. Ela é definida por “direitos e deveres institucionais que dão aos cidadãos 

o direito de agir como desejarem e que impedem os outros de interferir.”14 

Desta forma se observarmos o artigo 5º da Constituição Federal na parte que 

descreve os direitos e garantias fundamentais que diz: “Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade” e que “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, podemos perceber que tais 

dispositivos se referem à liberdade negativa, sendo que quando descreve que 

“ninguém será obrigado a fazer” diz respeito à ausência de constrangimento. Quanto 

descreve a outra parte: “ou deixar de fazer”, se refere a ausência de impedimento. 

Bobbio destaca que, na sociedade contemporânea, tem ocorrido a emergência 

de demandas de liberdade bastante novas, e aborda o trabalho no âmbito da 

liberdade negativa 15 , traça características históricas que o situam como uma 

liberdade qualificada pela não intervenção. 

 

Liberdade de trabalho como liberdade negativa 

 

A liberdade de trabalho possui os atributos de liberdade negativa, quando esta 

é entendida como limitação dos poderes do Estado em face das atividades dos 

cidadãos trabalhadores, de modo a garantir-lhes a ação sem impedimento. Trata-se 

                                                      
13 RAWLS, 1997, p. 219.  
14 RAWLS, 2000, p. 176. 
15 BOBBIO, 1997 p.92. 
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de uma liberdade conectada ao desenvolvimento econômico conforme os preceitos 

liberais, pois possui a atividade produtiva por meio do trabalho humano, sem 

impedimento ou constrangimento. 

Bobbio evidencia que as soluções trazidas pelo Estado liberal e suas 

constituições se mostram insuficientes na contemporaneidade, principalmente no 

que tange à liberdade para o trabalho frente à organização da produção, apontando 

que as demandas de liberdade no trabalho devem também ser enfrentadas no âmbito 

da sociedade civil.16 

Bobbio destaca que, na sociedade contemporânea, tem ocorrido a emergência 

de demandas de liberdade bastante novas e ao abordar o trabalho, situa no âmbito 

da liberdade negativa 17 , traçando características históricas como uma liberdade 

qualificada pela não-intervenção. 

A liberdade em face do trabalho consiste na ideia em que cada indivíduo é livre 

para escolher sua atividade, porém é necessário observar que essa liberdade pode 

ser considerada uma liberdade formal, pois o indivíduo troca seu trabalho por salário, 

o que para alguns estudiosos pode ser considerado escravo de suas próprias mãos. 

Sob uma análise voltada ao Brasil, as concepções trazidas por Bobbio são 

assertivas, quando se refere à necessidade de desenvolvimento social para garantia 

a liberdades no plano material e quanto à necessidade de ampliação do foco de 

análise das liberdades do trabalho, em especial, sob a ótica de uma visão mais 

abrangente, para além da norma jurídica, que traz a tona a sociedade e a organização 

da produção. 

Bobbio situa o desenvolvimento da sociedade como possibilidade de 

liberdade e para a consecução de um direito ao trabalho, uma vez que a construção 

exclusivamente jurídica não garante a realização da liberdade e do direito ao trabalho 

no plano material.18 

A liberdade de trabalho não é apenas um direito individual, uma liberdade 

individual ou negativa, mas sim o direito conferido ao trabalhador contra 

impedimentos arbitrários, como exemplo o trabalho forçado ou demais obstáculos 

                                                      
16 BOBBIO, 1997, p.86. 
17 BOBBIO, 1997, p. 92. 
18 BOBBIO, 1997, p. 93. 
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impostos à atividade. Daí que o seu tratamento passa a transitar na ótica da 

liberdade como não-dominação e como defesa da condição de cidadão. Não há 

trabalho digno que não seja livre. Não há cidadania e garantia de uma liberdade 

política para um trabalhador oprimido, privado de sua dignidade e de condições 

materiais que lhe possibilitem a condição de cidadão. 

Assim, a liberdade de trabalho, observado sob o viés constitucional brasileiro, 

pode ser entendida como direito que se constitui em uma liberdade individual. Ainda 

que a lei possa determinar algumas condições para o exercício de uma atividade 

profissional, trata-se apenas de adequação razoável, não desqualificando a 

liberdade negativa. 

Contudo, se observarmos o desenvolvimento da sociedade brasileira frente à 

proteção do trabalhador, a proteção do trabalho e a garantia de um direito ao trabalho 

mostram-se evidentes, seja por meio de índices de desemprego, seja na constatação 

da existência de exploração do trabalho, a falta de liberdade. 

Porém, não se trata de falta de previsão constitucional brasileira, assim, 

mostra-se assertiva a concepção de Bobbio ao recomendar, para o enfrentamento 

dos desafios na realização e ampliação de ideais de liberdade, que se voltem os olhos 

e os esforços para o âmbito da sociedade civil. 

 

Conclusão 

  

A liberdade negativa é caracterizada pelo máximo de amplitude da esfera de 

atuação do indivíduo sem intervenção alheia e pela mínima atuação do Estado e deve 

ser entendida como a ausência de impedimento. O trabalho humano constitui valor 

de liberdade e sendo inserido num contexto de Estado democrático de direito, ele 

pode ser visto como demanda de liberdade negativa. Sendo que, na liberdade 

negativa, permite atuação livre do cidadão trabalhador, conforme as suas 

potencialidades, sem interferências do Estado ou de outro indivíduo. 

 Desta forma, Isaiah Berlin defende a ideia de que a liberdade negativa não deve 

ser violada a qualquer custo. A liberdade negativa precisa estabelecer barreiras na 

própria liberdade de agir, contudo devem ser observados os direitos já garantidos 
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pela Constituição Federal no qual assegura a liberdade como defesa da condição de 

cidadão. 

Assim, o trabalho humano tende a incorporar o trabalhador em todo o 

processo de decisão da sociedade na qual está inserido, também sob a forma de 

regulação jurídica e social do trabalho nos planos individuais e coletivos. Com isso é 

necessário observar a exigência de racionalidade segundo a qual é livre aquele que 

obedece às regras nas quais assentiu. 
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Resumo  
 
O presente artigo analisa o instituto do poliamor no contexto do monismo e, em 
especial, do pluralismo jurídico. Conforme a determinação do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, os Tabelionatos de Notas estão proibidos de lavrarem escrituras 
públicas de uniões poliafetivas, verifica-se que  instituto do poliamor como aquele 
capaz de conjugar em si o exercício de muitos ou vários amores como prática ou 
desejo de possuir simultaneamente mais de um relacionamento, sexual ou 
romântico, desde que com conhecimento e consentimento de todos os envolvidos; e 
que essa vontade quando manifestada é levada aos Tabelionatos de Notas do Brasil 
para ser concretizada pela lavratura de uma escritura pública de notas, resguardada, 
pois, por todos os princípios que fundam os Registros Públicos no Brasil, quais sejam 
os da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia jurídica.Entretanto e de início 
percebe-se que o poliamor não se prende à definição tradicional de família restrita 
ao modelo convencional clássico, porém inova e avança a partir da introdução da 
variável pluralidade de atores sociais que a envolvem e que de forma consensual e 
consentida resolvem formalizar juridicamente tais vontades livres e que desejam dar 
forma legal à relação. Realizou-se a pesquisa por meio da metodologia jurídico-
teórica baseada no raciocínio lógico dedutivo, na técnica de pesquisa bibliográfica e 
documental. Conclui-se que o CNJ, sob o viés do monismo jurídico, demonstrou que 
o instituto encontra respaldo como entidade amorosa de fato na vida social, contudo 
seja ainda desprovido de proteção jurídica. 
Palavras-chave: afetividade; monismo jurídico; pluralismo jurídico; poliamor. 
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Abstract 
 
This article analyzes the institute of polyamory in the context of monism and, in 
particular, legal pluralism. As determined by the National Council of Justice - CNJ, 
Notaries of Notes are prohibited from drawing up public deeds of polyaffective 
unions, it appears that the institute of polyamory is capable of combining in itself the 
exercise of many or several loves as a practice or desire of simultaneously having 
more than one relationship, sexual or romantic, with the knowledge and consent of 
all involved; and that this will, when expressed, is taken to the Notaries of Notes of 
Brazil to be implemented by drawing up a public deed of notes, protected, therefore, 
by all the principles that found the Public Records in Brazil, namely those of publicity, 
authenticity, security and legal efficacy. However, at first it is clear that polyamory is 
not linked to the traditional definition of family restricted to the classic conventional 
model, but it innovates and advances from the introduction of the variable plurality 
of social actors that involve it and that in a way consensual and consented decide to 
legally formalize such free wills and wish to give legal form to the relationship. The 
research was carried out through the legal-theoretical methodology based on 
deductive logical reasoning, in the technique of bibliographical and documentary 
research. It is concluded that the CNJ, under the bias of legal monism, demonstrated 
that the institute finds support as a loving entity in fact in social life, however it is still 
devoid of legal protection. 
Keywords: affectivity; legal monism; legal pluralism; polyamory. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O binômio sexual/romântico está inserido no contexto do poliamor, o que 

implica entender que o mesmo não se restringe à questão meramente sexual já que 

incidirá também no poliamor e - de forma inédita - o fenômeno da valorização do 

afeto, da dignidade da pessoa humana e da liberdade de manifestação da 

compreensão das escolhas humanas e das vontades protegidas individualmente ou 

em número maior de indivíduos pelo Estado. 

O que os poliamoristas arvoram é que o Estado reconheça tal modalidade de 

amor plúrimo e desnudado de conotações desfavoráveis, de modo que se possa, por 

meio do reconhecimento da relação pelo ente estatal, tutelar o direito ao amor 

simultâneo, seja ele na via do monismo ou do pluralismo jurídicos. 

Necessário, assim, investigar se o instituto do poliamor, como prática ou 

desejo de se instituir em amor vários atores sociais, encontra respaldo no 

ordenamento jurídico brasileiro, seja pela teoria monista ou pela pluralista, e como 

esse instituto tem sido entendido quando o Estado exerce sua função judicante, sem 
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esquecer dos vieses dos processos de desjudicialização ou extrajudicialização 

envidados de maneira constante nos últimos anos nos nossos tribunais. 

Neste intento, o trabalho aborda as seguintes hipóteses/indagações acerca 

dessa modalidade especial de amor, quais sejam: a proibição, determinada pelo CNJ, 

da lavratura de escrituras públicas, revela uma compressão monista do direito? Ou 

seja, a proibição das escrituras públicas de poliamor é uma demonstração de 

preponderância do viés monista ou, ao contrário, está pautado na teoria pluralista? 

A pesquisa se justifica na medida em que há na sociedade a busca pela tutela 

do direito às liberdades humanas e da dignidade humana, garantidostanto pela 

Constituição Federal de 1988 – CRFB/88, como pelos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos em que o país seja signatário. 

 Para tanto, a pesquisa utilizou a metodologia jurídico-teórica baseada no 

raciocínio lógico dedutivo, seguido da análise qualitativa dos posicionamentos de 

Ministros do STF e STJ e dos Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, 

associadas à técnica de pesquisa bibliográfica. 

O referencial teórico consiste na tese sustentada pelos autores Marcelo 

Leonardo e Rodrigo da Cunha Pereira, membros do IBDFAM, segundo a qual o 

instituto do poliamor existe enquanto manifestação de atores sociais em cotidiano 

social, entretanto o que prevalece é a teoria monista fazendo com que o instituto não 

encontre resguardo jurídico-formal nas escrituras públicas notariais e nas demais 

fontes do direito; recordando-se diuturnamente que os princípios da dignidade 

humana e entre outros são assegurados no texto constitucional brasileiro.  

A escolha da obra objetivou demonstrar que as experiências acumuladas 

pelos autores permitem confirmar a hipótese de que o instituto do poliamor é um 

modelo ainda carregado de interpretações e juízos de valorque lhe são menos 

favoráveis, que carregam em si resistências em muitos setores sociais e, em 

especial, no Poder Judiciário brasileiro. 

Conquanto seja um modelo responsivo às demandas de atores sociais que 

escolhem viver seus amores de forma clara sob o viés individual e social, e que 

apontam pelo desejo de um cenário de ações afetivas e verdadeiras, o instituto revela 

a realidade social consensual e livre do poliamor. 
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Constata-se, previamente, que o poliamor, quando analisado pela via materno 

filial no contexto de pais, tios, sobrinhos e filhos, nas relações com liame biológico 

presente, tem melhor aceitação, haja vista a maior compreensão no âmbito familiar.  

Entretanto, no âmbito público, evidencia-se pela análise das únicas duas 

escrituras públicas de notas realizadas com o tema poliamor, e a introdução da 

variável sexual, que o instituto não encontra o mesmo respaldo, ou seja, não 

prospera. 

Para a compreensão do instituto do poliamor é necessário apontá-lo no 

cenário das teorias monista e pluralista do direito. Assim, o presente artigo 

apresenta, no primeiro capítulo, a evolução histórica do pluralismo jurídico; no 

segundo, é abordado o instituto do poliamor como modelo de família, as escrituras 

públicas poliafetivas e o posicionamento do CNJ. Por fim, no terceiro, analisa-se o 

contexto dos casos concretos relacionados às escrituras públicas que 

reconheceram o instituto do poliamor. 

 

1. BREVE ANÁLISE ACERCA DO PLURALISMO JURÍDICO 

 

O homem moderno busca na razão humana a solução para os problemas 

sociais da contemporaneidade. Ao mesmo tempo em que a razão constrói os bens 

necessários à vida é ela quem destrói os mesmos. Assim, por meio da razão humana, 

fundada na ciência e na técnica, tanto as soluções dos problemas gerados pelos 

indivíduos, são encontradas, como elas mesmassão também propostas, desejadas 

e construídas. 

ZygmuntBauman auxilia na compreensão da modernidade,na qual a fluidez, a 

mudança daquilo que era sólido se desfaz e a sociedade busca soluções para os 

seus dilemas, sejam eles de natureza afetiva ou não.3 E as demandas por aceitação 

da afetividade humana, seja pelo próprio indivíduo, seja pelos grupos sociais, estão 

mais presentes. 

Na discussão acerca do que seja o pluralismo jurídico, entende-se sua 

necessária e simbiótica necessidade de associá-lo ao princípio constitucional da 

                                                      
3 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1999. 
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dignidade da pessoa humana, corolário essencial quando da temática do instituto do 

poliamor.  

À contrario sensu cabe observar que o monismo é uma doutrina que floresceu 

na modernidade, portanto, a partir do século XVII e XVIII, cujo pressuposto 

fundamental é o Estado como único e universal criador da norma jurídica, não se 

admitindo a ideia de qualquer outra norma jurídica que não a emanada do Estado4. 

Tendo que o monismo não admite, como afirma Jossia Júnior, ordens 

jurídicas paralelas, "o Estado que melhor exemplifica essa estrutura monista de 

direito foi o Estado francês pós-revolução francesa, integrando o direito francês sob 

uma legislação comum a todos os cidadãos”5. 

A civil law, modelo utilizado no Brasil, é baseado na legislação positivada, 

enquanto a common law é um modelo onde os costumes têm maior predominância. 

A civil lawé um modelo onde predomina o império da lei, o qual aproxima o 

ordenamento jurídico brasileiro das concepções monistas do direito, que alicerçam 

até os dias atuais todos os julgados e demandas sociais que são levadas à 

submissão da função judicante do Estado. 

Sob esse viés, é por meio da lei que se determina o fazer ou o não fazer de 

algo, que se define a licitude ou a ilicitude da ação humana. E é no campo da 

legalidade que se analisam as decisões e escolhas individuais afetivo-amorosas.  

Já no pluralismo jurídico, ao contrário, outras ordens jurídicas têm 

possibilidade de existência.  

 

Na Europa, o pluralismo jurídico teve sua origem no contexto da antiguidade 

clássica, onde existia uma grande predominância de normas legais de caráter 

espontâneo e comunitário, elaboradas pela população sem controle estatal. 

Destacam-se aqui as sociedades que se encontravam sob domínio do império 

                                                      
4  JOSSIA JÚNIOR, Custódio Vique. Pluralismo Jurídico: o Palimpsesto Político e Jurídico em 
Moçambique e Direito de Pasárgada no Brasil. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito 
– PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 1-38, dez. 2013. ISSN 2317-8558. Disponível em: 
https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/42714/33158. Acesso em: 06 ago. 2021. 
doi:https://doi.org/10.22456/2317-8558.42714, p. 4 
5  JOSSIA JÚNIOR, Custódio Vique. Pluralismo Jurídico, p. 6. 

https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/42714/33158
https://doi.org/10.22456/2317-8558.42714
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romano, onde a principal característica da dominação romana era tolerância com 

os povos que dominavam6. 

 

Sobre o tema afirma Llano que “definitivamente, laconcepcióndel pluralismo 

jurídico realiza una ruptura conlas distintas tendencias que hacen parte de 

lateoríadel positivismo jurídico.” 7 No mesmo sentidoesclarece Maliska, que o 

pluralismo jurídico, lado outro, preocupa-se com a tutela e a efetividade do princípio 

da dignidade humana de maneira universal, contudo avança para que tal proteção se 

amplie além do texto da lei.8 

Assim, para o pluralismo jurídico, importa tutelar a essência do direito, o direito 

em si, mais do que a forma como ele se apresenta. O que se percebe no modelo social 

é que, para além da lei, em sentido formal, as demais fontes do direito são relevantes, 

quando da proteção dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e o 

primado da dignidade humana encontra repouso e justificativa de forma isonômica.  

Bianca Camile dos Santos Filla9 em Dissertação do Programa de Mestrado em 

Direitos Fundamentais e Democracia do Centro Universitário Autônomo do Brasil – 

UniBrasil, relata que 

 

A sociedade brasileira contemporânea está inserida em um sistema jurídico 

baseado no pluralismo. Todavia, é necessário observar que nem sempre foi 

assim, pois a teoria monista foi aplicada no ordenamento jurídico brasileiro por 

muitos anos, até o final do século XX, momento em que houve a ruptura desse 

modelo com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O antagonismo 

entre o monismo e o pluralismo jurídico está em saber se cabe exclusivamente 

ao  Estado  o  poder  de  criar  normas jurídicas ou se é possível falar em distintos 

                                                      
6  JOSSIA JÚNIOR, Custódio Vique. Pluralismo Jurídico, p. 5. 
7LLANO,Jairo Vladimir . Teoríadelderecho y pluralismo jurídico.Revista Criterio Jurídico. v. 12, n. 1, 
Pontifícia Universidade Javeriana: Santiago de Cali, 2012, p. 194. Disponível em: 
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/586. Acesso em; 27 set. 
2021 
8  MALISKA, Marcos Augusto. Resenha: O Duplo Corpo no Direito. Tradições do Pluralismo entre  
Unidade Estatal e a Multiplicidade Transnacional. Rev. Direitos Fundamentais e Democracia, v. 20, n. 
20, p 308-311, jul/dez, Curitiba, 2016, p 308-311. 
9 FILLA, Bianca, Camile. O Princípio do Pluralismo e o Reconhecimento de Novos Arranjos Familiares 
perante o Ordenamento Jurídico Brasileiro: As Famílias Simultâneas. XXX f. Dissertação (Mestrado 
em Direitos Fundamentais e Democracia), Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, 
Curitiba, 2018. 

https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/586
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centros de positivação jurídica10.  

 

A dignidade humana como valor inerente à condição humana encontra 

guarida nas concepções do pluralismo jurídico e constitucional, posto que sua ideia 

central é a de que ele exista para explicar sua existência para além da lei, mas nunca 

fora da Constituição. 

Acerca do assunto, Cosechen e Maliska observam que “a liberdade de escolha 

concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana, tocando a cada um, 

individualmente, a escolha da entidade familiar que melhor corresponda à sua 

realização existencial, merecendo igual proteção do Estado”11.  

Tratando dessa escolha sob a ótica do dinamismo do Direito, é possível tomar 

como base a teoria do Direito Vivo de Eugen Ehrlich 

 

Eugen Ehrlich, o jurista austríaco da Bukowina, considerado um dos fundadores 

da Sociologia do Direito, desenvolveu um modo próprio de compreender o 

fenômeno jurídico, o qual poderia ser resumido na ideia de que o direito não se 

encontra preso na legislação, mas está na dinâmica da vida, nas práticas 

sociais12. 

 

Assim, “Ehrlich dá ênfase, nesse sentido, ao aspecto fático-normativo do 

direito, ou seja, ele não entende o direito como um processo meramente normativo 

dedutivo, mas agrega à normatividade inerente ao direito a dimensão fática”13.  

É essa relação entre a norma e a vida real que garantem, também, a 

consideração da existência do pluralismo jurídico que, em se tratando de diversidade 

nas estruturas familiares, permitiria ao Direito uma evolução legislativa que ampare 

o poliamor.  

Conquanto percebe-se a análise do instituto do poliamor como uma das 

modalidades de formação de grupos amorosos, há que se perquirir a necessidade de 

                                                      
10Idem, ibidem, p. 16 
11 COSECHEN, Daniele Michalowski; MALISKA, Marcos Augusto. O direito vivo das famílias 
contemporâneas na perspectiva de Eugen Ehrlich. Revista da Faculdade de Direito UFRGS, n. 35, p. 
231-45 Porto Alegre, ed. esp. dez., 2016, p. 237 
12Idem, ibidem, p. 238.  
13Idem, ibidem, p. 238. 
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que os atores sociais poliamoristas encontrem resguardo na lei e na constituição, 

portanto, naqueles que têm também, como objeto de proteção, a dignidade humana, 

fruto de um direito vivo, que existe na realidade de tantos lares brasileiros.  

Nesse sentido, a relação dessa realidade existente entre o pluralismo jurídico 

e a Constituição parte da ideia da proteção do plural e do singular simultaneamente, 

abrangida e recepcionada pelas ideias e ações advindas de demandas sociais 

poliafetivas, que devem ser tão ou mais resguardadas pelo modelo pluralista de 

compreensão do direito como sócio-constitucional, quanto aquelas monoafetivas.  

Essas novas demandas sociais serão analisadas no capítulo seguinte, a partir 

do instituto do poliamor.  

 

2. O CONCEITO DE FAMÍLIA E O DIREITO COMO FATO FUNDANTE DO INSTITUTO DO 

POLIAMOR E DO MODELO DE FAMÍLIA. AS ESCRITURAS PÚBLICAS POLIAFETIVAS E 

O POSICIONAMENTO DO CNJ 

 

A evolução do conceito de família representa uma tendência de abstração do 

direito com maior ênfase na essencialidade dos institutos do que em sua 

apresentação formal. Sobre isso, explicam Cosechen e Maliska que 

 

A inquestionável dinâmica das relações interpessoais quebrou a rigidez dos 

arquétipos familiares típicos, em especial aquele centrado no casamento, e 

permitiu se desenvolvessem novos modelos familiares, como famílias 

monoparentais, anaparentais, homoafetivas, recompostas, simultâneas e tantos 

outros que pode se supor existam no seio da sociedade14. 

 

Essas mudanças não foram acompanhadas pelo direito positivado, segundo 

Cosechen e Maliska, que explicam que 

 

Com efeito, a mudança nas estruturas políticas, econômicas e sociais refletiu 

diretamente na conformação das relações interpessoais e na configuração da 

família, que se materializaram sem que a Lei tivesse tempo de prever e proteger 

                                                      
14Idem, ibidem, p. 238. 
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os seus direitos. Hoje, o conceito de família demanda uma visão pluralista e não 

singular15 

 

Entretanto, tal pluralidade tem amparo constitucional, apesar do entendimento 

de que a família singular seja a única possível. Desta forma, a análise das orientações 

do CNJ, bem como das normativas introduzidas ao Código Civil Brasileiro e na Lei de 

Registros Públicos nº 6.015/73 a partir do estudo do instituto da família e das uniões 

poliafetivas, é imprescindível.  

O CNJ, conforme determinação constitucional, se limita ao controle 

administrativo das ações do judiciário e dos serviços extrajudiciais denominados 

tradicionalmente de cartórios.Instado por meio da Associação de Direito de Família 

e das Sucessões, contrária aos atos de lavratura e registro de uniões estáveis ou 

casamento poliafetivos, realizados no Estado de São Paulo, o CNJ, em decisão 

Plenária de 26 de junho de 2018, no exercício da atividade correcional administrativa 

e não judicante, determinou que todos os Tabelionatos de Notas, e cartórios de modo 

geral, não realizassem lavraturas e registros de tais uniões poliafetivas. Esse 

entendimento permanece válido até o momento atual.  

Todavia, conquanto função administrativa, sabe-se que o CNJ tem como seu 

Presidente o também Presidente do Supremo Tribunal Federal – STF. E, entre outras 

demandas que chegam dos cartórios, o CNJ tem sido um órgão além de exercente 

de funções administrativas e correcionais, vem proferindo Resoluções e Provimentos 

em matéria de serventias extrajudiciais, norteando toda a atividade delegada pelo 

Estado ao particular terceiro em colaboração.  

Porém, conforme declarou o Ministro João Otávio Noronha, a CRFB/1988 é 

quem determina tais competências, não arvorando-se, pois, o referido Conselho a 

prerrogativa  de  julgar.16  Todavia,   apesar   da   função   administrativa   declarou  o 

Ministro: 

 

                                                      
15Idem, ibidem, p. 235. 
16 NORONHA . João Otávio.  Cartórios são proibidos de  fazer escritura públicas de relação 
homoafetivas.disponível em https://www.cnj.jus.br/cartorios-sao-proibidos-de-fazer-escrituras-
publicas-de-relacoes-poliafetivas/ 
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A emissão desse tipo de documento, não tem respaldo na legislação nem na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece direitos a 

benefícios previdenciários, como pensões, e a herdeiros apenas em casos de 

associação por casamento ou união estável. Nesse julgamento eu não discuto 

se é possível uma união poliafetiva ou não. O Corregedor normatiza os atos dos 

cartórios. Os atos cartorários devem estar em consonância com o sistema 

jurídico, está dito na lei. As escrituras públicas servem para representar as 

manifestações de vontade consideradas lícitas. Um cartório não pode lavrar em 

escritura um ato ilícito como um assassinato, por exemplo17.  

 

Habermas expõe que : 

 

Pois a teoria dos direitos não proíbe de maneira alguma que os cidadãos do 

Estado Democrático de Direito, no âmbito de sua ordem estatal conjunta, validem 

uma concepção do que seja bom, advenha ela da própria origem cultural, ou de 

um consenso alcançado em discursos de natureza política; entretanto essa 

mesma teoria proíbe sim, no interior do Estado, que se privilegie uma forma de 

vida em detrimento da outra18. 

 

Nesse sentido, o Estado deve ser neutro em razão das diferentes concepções 

próprias do que seja o bem, validando a todas que não sejam radicalmente 

incompatíveis com os direitos fundamentais e com o projeto democrático.  Para isso, 

inevitável que o conjunto de valores de uma comunidade política deve sempre ceder 

quando entrar em confronto com os direitos fundamentais. 

Lado outro, a manifestação da Ministra Cármem Lúcia pondera, delimitando o 

objeto de discussão: 

 

‘O desempenho das serventias[cartórios] está sujeito à fiscalização e ao controle 

da Corregedoria Nacional de Justiça. Por isso exatamente que o pedido foi assim 

formulado. Não é atribuição do CNJ tratar da relação entre as pessoas, mas do 

dever e do poder dos cartórios de lavrar escrituras. Não temos nada com a vida 

                                                      
17Idem, ibidem. 
18 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo, Loyola, 2002, p. 265. 
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de ninguém. A liberdade de conviver não está na competência do CNJ. Todos 

somos livres, de acordo com a constituição’, disse. (ROCHA, Cármem Lúcia 

Antunes Rocha, 2016).19. 

 

O tema foi objeto de pedido de vista. O CNJ se dividiu entre os que declinaram 

e votaram pela proibição da lavratura e do registro do poliamor nas escrituras 

públicas; os que entenderam “que escrituras públicas podem ser lavradas para 

registrar a convivência de três ou mais pessoas por coabitação sem, no entanto, 

equiparar esse tipo de associação à união estável e à família;” 20  e aqueles que 

divergiram abertamente pela improcedência do pedido, para permitir que os cartórios 

lavrassem escrituras de união estável poliafetivas. 

In casu, pelo instituto do poliamor, surgem vários indivíduos unidos por laços 

de consanguinidade e por laços socioafetivos, manifestação como mais uma das 

inúmeras demonstrações de afeto familiar entre hialina do que, repise-se, assevera 

Boaventura de Sousa Santos, no sentido de que tal instituto demanda ser analisado, 

compreendido pelo viés do pluralismo jurídico e não como prevalece ainda pelo viés 

do monismo jurídico. Assim, há a necessidade de uma democratização do Estado e 

da sociedade a fim não só de comportar indivíduos, mas que indivíduos plúrimos 

possam concretizar direitos que resguardem entre outros a dignidade humana. 

Abordando o tema do pluralismo jurídico, Flávio Bortolozzi Junior 21 , 

interpretando o pensamento de Boaventura de Sousa Santos22, explica que  

                                                      
19ROCHA,Camem Lucia. Cartórios são proibidos de fazer escritura públicas de relação homoafetivas.  
Disponível em https://www.cnj.jus.br/cartorios-sao-proibidos-de-fazer-escrituras-publicas-de-
relacoes-poliafetivas/  
20 Idem, ibidem. 
21Idem, ibidem. 
22Inicialmente, Souza Santos explica o contexto histórico do surgimento de Pasárgada na cidade do 
Rio de Janeiro. Pasárgada surge na década de 30, quando seus primeiros habitantes instalaram-se 
em propriedades alheias e do governo. Existia, àquela época, abundante terra disponível, não havendo, 
portanto, muitos conflitos a ela relacionados. Com o passar dos anos e o crescimento populacional 
da favela, as lides relacionadas à posse e propriedade das terras em Pasárgada foram aumentando. 
Uma vez que a população não poderia recorrer à Justiça oficial, vez que suas “propriedades” eram 
tidas como ilegais, surge, na comunidade, a associação de moradores, que passa a solucionar os 
conflitos locais. Percebe-se aqui claramente que a desatenção por parte do Estado no que concerne 
à solução de conflitos faz com que a própria população busque meios alternativos para resolver suas 
querelas. Souza Santos elabora uma análise minuciosa acerca do sistema jurídico interno de 
Pasárgada, apontando suas principais características, bem como suas diferenças e semelhanças 
para com o sistema jurídico legal. BORTOLOZZI JUNIOR, Flávio. Pluralismo Jurídico e o Paradigma do 
Direito Moderno: Breves Apontamentos. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais das 
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O professor português Boaventura de Souza Santos sustenta que o pluralismo 

jurídico existe sempre que vigoram no mesmo espaço geopolítico, oficialmente 

ou não, mais de uma ordem jurídica. Souza Santos, no entanto, não se resumiu à 

conceituação do tema, indo mais a fundo em seus estudos. No início da década 

de setenta, realizou uma profunda pesquisa de campo em uma favela fluminense, 

a qual denominou artificialmente de Pasárgada. Tal estudo foi e ainda é 

amplamente divulgado nos meios acadêmicos, sendo de suma importância para 

uma efetiva percepção daquilo que Eugen Ehrlich denominou “Direito Vivo”.  

 

Sobre o referido Direito Vivo, de Ehrlich, esclarecem Cosechen e Maliska que  

 

É o direito que emana das relações estabelecidas entre as pessoas no mundo 

real, de acordo com as necessidades que surgem no dia a dia e com os costumes 

aceitos pela sociedade em que se vive, independentemente de estarem ou não 

positivados, de serem ou não autorizados por lei23. 

 

De acordo com os autores o ‘Direito Vivo’ é o conceito central na obra de 

Ehrlich, que se mantém vivo na atualidade, justamente em discussões como essas 

do CNJ acerca do direito que prevalece na prática social, na vida das pessoas, isto 

porque  

O direito é uma ordem de comportamentos habituais, tem íntima relação com a 

sociedade. O direito é um fenômeno social, tem origem no clã ou na comunidade 

doméstica. A maior parte da vida jurídica se desenvolve longe o Estado, dos 

órgãos estatais e do direito estatal24. 

 

Apesar disso, o CNJ, desde 2016, proibiu a realização de novas escrituras 

públicas de união estável poliafetivas, e não mais retomou o tema, desestimulando 

o seu debate social, que poderia ser muito profícuo para que demandas judiciais 

pudessem ser levadas ao Poder Judiciário que, como se sabe, queda inerte em  razão 

                                                      
Faculdades Integradas do Brasil (UNIBRASIL), Curitiba, v. 1, n. 12, p.  21-31, abr. 2010. ISSN 1678 - 
2933, p. 7 
23 COSECHEN, Daniele Michalowski; MALISKA, Marcos Augusto. O direito vivo das famílias 
contemporâneas, p. 239 
24Idem, ibidem, p. 239.  
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do princípio do non proceda tudeexofficio. 

Contudo, frise-se, ao lado dessa necessidade de constituir uma ação e 

compreensão do instituto sob o olhar do pluralismo jurídico, percebe-se uma clara 

dificuldade e rejeição ao mesmo, uma vez que a pluralidade social não se manifesta 

somente no campo das ideias e dos comportamentos, mas se apresenta no campo 

da demonstração do amor e do afeto humanos. 

Acrescente-se ainda a concepção de que está em franca ascensão e expansão 

o fenômeno da desjudicialização ou extrajudicialização realizada pelas delegações 

notariais e registrais no Brasil, conforme se depreende das palavras da Tabeliã de 

Notas Marcia Cristina Zavataro. 

 

Hoje, o princípio de acesso á justiça vem sendo remodelado pela doutrina 

contemporânea, sendo compreendido não apenas como o acesso formal aos 

órgãos do judiciário, mas também acesso à ordem jurídica justa, de forma efetiva, 

tempestiva e adequada. A tendência de desjudicialização dos conflitos é 

fomentada pelo Poder Público seja pelo incentivo, aprimoramento e difusão de 

praticas consensuais pelos tribunais, seja pelo deslocamento de atribuições para 

o âmbito extrajudicial, tornando os procedimentos menos burocráticos, com a 

prestação de serviços com a celeridade e eficiência em prol da coletividade. 

Neste cenário, os notários e registradores vêm atuando como parceiros da 

atividade judicial, apresentando serviços extrajudiciais viáveis na prevenção e 

resolução de litígios, com rapidez e economia para o usuário sem prejuízo da 

segurança jurídica25. 

 

O pluralismo jurídico corresponderia, de forma mais abrangente, do que o 

monismo jurídico, a perspectiva de que o direito, para ser exercido 

democraticamente, tem de assegurar as manifestações promovidas na esfera do 

cotidiano dos indivíduos, sem que ações e comportamentos amorosos fossem 

enquadrados no campo da ilicitude e do direito penal, numa demonstração de que a 

lei, no seu sentido mais amplo, deve resguardar a dignidade humana em todos os 

aspectos da vida social. 

                                                      
25ZAVATARO, Marcia Cristina. A Importância do Notário no Processo de Desjudicialização. Editora 
JusPODIVM, Salvador, 2019, p. 80 
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Nesse contexto, o fenômeno da desjudicialização avoca a participação das 

delegações notariais e registrais para a contribuição e fornecimento de justiça para 

além dos Fóruns e Tribunais da justiça nos moldes clássicos, avançando para a 

construção de uma justiça que desenvolva a lei formal. Apresenta uma possibilidade 

de construção negociada de justiça, numa espécie de concretização do pluralismo 

jurídico, cedendo espaço para o negociado, formalizando o construído 

consensualmente, de forma lícita, entre as partes envolvidas.  

No modelo mais adequado, tem-se a retirada do Estado do campo das 

relações impositivas e determinantes na vida dos indivíduos, como são comuns às 

decisões do monismo jurídico, avançando por meio da desjudicialização,realizada 

pelos cartórios de notas e registros, no sentido da promoção da liberdade das 

escolhas negociadasno âmbito da vida privada que envolve afeto.  

Estar-se-ia presente, assim, uma concepção mais distante do monismo 

jurídico que muito dificulta, engessa e quando não impede o exercício de direitos que 

estão resguardados, na sua concepção, unicamente pela lei em sentido estrito, 

abandonando ou subestimando as demais fontes do direito, nas quais os 

Tabelionatos de Notas também se alicerçam, mas que oferecem, através do modelo 

de ato notarial denominado de escrituras públicas, a possibilidade de construção de 

consenso, com liberdade, licitude e fé pública. Nessa concepção, absorve-se o 

entendimento de Luiz Guilherme Loureiro: 

 

Escritura Pública é o documento que o tabelião lavra em suas notas para dar 

forma jurídica à vontade das partes. Trata-se, portanto, de um documento, uma 

vez que fixa materialmente e de modo permanente a declaração de 

vontade,redigido por um agente público, titular da função notarial e dotado de 

competência (o notário não pode sair de sua sede para realizar atos notariais). A 

escritura pública é ao mesmo tempo uma forma solene exigida para 

determinados  atos  e  negócios  jurídicos  considerados  relevantes  pela  lei, e o  

instrumento notarial mais importante26. 

 

                                                      
26 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de Direito Notarial Da atividade e dos documentos notariais. 1. 
ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 337 
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A história legislativa recente demonstra uma tentativa de elaboração do 

Estatuto das Famílias e nele o reconhecimento do instituto do poliamor. Tal tentativa 

foi realizada através do Projeto de Lei nº 3.369, de 21 de agosto de 2019, ou como 

alguns preferiram denominá-lo de o “PL do Poliamor”, e restou fracassada. Sem vida 

longa no Congresso Nacional, argumenta-se que o mesmo, por ausência de 

assessoria jurídica adequada, deixou margem para o incesto e para a pedofilia, 

tornando-se assim uma espécie de natimorto. 

Trata-se mais uma vez de se determinar, por meio da lei, a fonte principal de 

onde se emanam as funções norteadoras da vida e da intimidade alheias, numa 

demonstração fiel de que o Estado soberano implanta uma estrutura monista sob 

pena de uma desordem social. E a concepção de que o monismo jurídico seria capaz 

de atender as necessidades sociais de uma sociedade de povos distintos com 

interesses da mesma natureza. Como se fossem todos absolutamente iguais e que 

as normas jurídicas convergissem unicamente para o modelo clássico de civil law 

tendo nela a única e soberana fonte do direito, reguladora de toda a vida social, e que 

os atores sociais fossem incapazes de criar suas soluções com força de lei, mas que 

contudo negociadas e consensualizadas. 

 

3. O CONTEXTO DOS CASOS CONCRETOS RELACIONADOS ÀS ESCRITURAS 

PÚBLICAS QUE RECONHECERAM O INSTITUTO DO POLIAMOR. 

 

Vê-se ainda, que o modelo de união poliafetiva sempre foi tratado,pela 

jurisprudência e por alguns doutrinadores brasileiros, de forma diferenciada do 

casamento instituído e regulado pela Lei nº 6.015/73,  

A união poliafetiva pode ser um modelo de família distinto daquele da família 

fruto do casamento realizado por prévio proclamas, solenidade e formalidades 

instituídas naquela lei. Assim, o poliamor advindo das situações sociais de fato ou 

instituído em escritura pública, não se confunde com o casamento promovido no 

Registro Civil de Pessoas Naturais. Tanto é que os Tabelionatos de Notas é quem 

são as delegações específicas e capazes de lavrarem as escrituras públicas a fim 

formalizarem a situação de fato existente. Há uma relação negocial, consentida, 



 

78 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

discutida e que sai do âmbito formal e recebe a chancela do Estado quando o 

Tabelião de Notas lavra e registra uma escritura pública de união poliafetiva.  

Frise-se que as uniões estáveis de natureza hetero ou homoafetivas são 

completamente possíveis e formalizáveis por meio desse ato notarial que é a 

escritura pública. São realizadas no Tabelionato de Notas, e podem ser convertidas 

em casamento ou não, podendo ser convertidas futuramente em casamento ou 

permanecer como união estável, desde que contenham apenas dois atores sociais 

envolvidos, e cumpridos os critérios instituídos pela lei nº 10.406/2002, o Código Civil 

Brasileiro.  

O reconhecimento das uniões homoafetivas, através da lavratura de escrituras 

públicas, foi obtido em ativismo judicial em que o Supremo Tribunal Federal, em 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF a reconhecera e com 

fulcro no que determina a CRFB/1988 em seu artigo 226 caput e parágrafos 

seguintes. 

Constata-se casos em que, em tese, há, por parte de instituições jurídicas e 

decisões que interpretam a lei, uma compreensão pluralista do direito. 

Demonstrando assim que pelo estatuído no art. 5º, II, há de forma clara o pluralismo 

jurídico no ordenamento brasileiro, afinal quando o constituinte originário declara 

que “o deixar de fazer ou não fazer alguma coisa em virtude de lei”, o termo lei no 

caso em tese não expressa unicamente a fonte primária do direito como a tese 

monista aponta. Em termos de monismo jurídico, a soberania do Estado tende a 

implantar uma estrutura monista sob pena de desordem social, alegam os que a 

defendem.  

Contudo, no caso do reconhecimento das uniões homoafetivas, a 

compreensão por parte do judiciário e instituições essenciais às funções judicantes, 

foi a de que a lei pode ser a expressão de qualquer dispositivo do ordenamento 

jurídico que compõem qualquer uma das espécies normativas do processo 

legislativo estatuído na CRFB/1988.  Ainda que a lei, a norma, e as ações de cunho 

constitucional não se confundam, podem tutelar direito e resguardar garantias 

individuais e coletivas.  

Assim, na manifestação de pluralismo jurídico, a lei que obrigue ou desobrigue 

os indivíduos em sociedade a fazer ou não fazer algo é a manifestada não somente 
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pelo viés legalista. Mas em todos os demais elementos que são considerados fontes 

de onde se emana o direito como ciência social aplicada. Normas jurídicas não são 

exata e unicamente as leis que derivam do processo legislativo formal. Há também 

os demais atos que ordenam e regulam a vida social.  

Nesse contexto, há normas de caráter multilateral admitidas em tratados 

internacionais, e normas de compleição interna que compõem o regramento social 

de condomínios multiproprietários e que regem a vida daqueles atores sociais, como 

exemplos de pluralismo jurídico, em que as pessoas os criam para o convívio social 

e o seguem em nome da pacificação social. O que explica que a teoria e a prática do 

pluralismo jurídico é uma realidade em que a sociedade se mostra mais dinâmica do 

que o direito reconhece e recepciona em suas ações e contextos.  

Lado outro, há uma compreensão de caráter eminentemente monista em que 

a mesma lei e, nesse caso, a lei sem sentido escrito, que é a CRFB/1988, não foi 

compreendida da mesma forma. E nesse caso evidenciam-se os impeditivos para os 

Tabelionatos de Notas no Brasil de lavrarem as escrituras públicas poliafetivas.  

O direito à igualdade de tratamento que todos os integrantes do Estado podem 

reivindicar se estende aos contextos existenciais e comunitários em que o indivíduo 

constrói e desenvolve a sua identidade, o que inclui a família em suas múltiplas 

manifestações.27 

O Brasil tem em seus documentos notariais algumas poucas experiências 

reconhecedoras de poliamor em escrituras públicas poliafetivas lavradas em notas. 

E os casos clássicos de reconhecimento foram fruto da ação de uma Tabeliã de 

Notas dos municípios de São Vicente e Tupã no Estado de São Paulo no ano de 2012. 

Ambas lavradas pela mesma delegatária. Reforçando-se, assim, o entendimento 

necessário e emanado de que o “pluralismo jurídico existe para além da lei mas não 

esta fora da Constituição”, como extrai-se da interpretação do texto de Marcos 

Augusto Maliska28. 

Afinal, o ordenamento jurídico brasileiro não prevê expressamente a 

possibilidade de realização de escrituras públicas de união estável de poliamor. O 

                                                      
27HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro, p. 265. 
28  MALISKA, Marcos Augusto. Dignidade Humana e Pluralismo Constitucional. Limites e 
possibilidades de dois princípios constitucionais em tempos de profundo dissenso político. Revista 
da AJuris, v. 45, n.144, Jun., Porto Alegre, 2018. 
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que ocorrera nos casos quando da prática da lavratura das escrituras públicas de 

poliamor foi a utilização do argumento jurídico encetado pela Tabeliã de Notas 

fundamentada também na CRFB/1988.  

O entendimento para a realização das mesmas é o mesmo encontrado por ela 

quando da possibilidade de escrituras de união estável homoafetivas, ou seja, a 

existência de que há o afeto mútuo entre os seus participantes. Também se fundou 

na certeza de que não há vedação legal no Código Civil, tampouco no Código Penal e 

na própria CRFB/1988, que proibissem as pessoas de manterem uniões poliafetivas 

e que essas pudessem ser reconhecidas pelo Estado em qualquer Tabelionato de 

Notas no Brasil. 

A título de exemplo de uma norma democrática e igualitária, bem como, da 

aplicabilidade do pluralismo, como destacou Antonio Carlos Wolkmer,é Constituição 

da Bolívia, vejamos:  

 

No art. 1, ao tratar do modelo de Estado, declara ser a Bolívia um Estado 

plurinacional comunitário e intercultural, fundado na pluralidade e no pluralismo 

jurídico, entre outras inovações que superam o modelo monista e outras 

heranças coloniais da metrópole colonizadora. Inclusive, no artigo seguinte, faz 

expressa menção à existência pré-colonial das nações e povos reconhecidos 

agora como autônomos. É assim que dentre os grandes avanços e conquistas 

da nova Constituição boliviana de 2009, consagra-se o pluralismo político e 

jurídico. Trata-se da primeira constituição na América Latina a implantar um 

Estado plurinacional fundado num pluralismo jurídico. E o fato é que conferir 

efetividade ao reconhecimento formal das autonomias e plurinacionalidades do 

país, bem como a todos os seus demais dispositivos, não seria possível sem um 

elemento de coesão jurídica e política. O pluralismo jurídico apresenta-se então, 

como elemento indispensável para consolidar as vitórias democráticas dos 

povos e nações bolivianas29. 

 

A   prática   do   ato   notarial   não   fugiu   às   determinações constitucionais. 

                                                      
29WOLKER, Antônio,Carlos. Resignificação do Conceito de Democracia a partir de Direitos Plurais e 
Comunitários Latino-Americanos. Revistade Direitos Fundamentais e Democracia, v. 16, n. 16, p. 200-
228, jul./dez., Curitiba, 2014. 
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Conquanto o caminho interpretativo do CNJ tenha sido pelo impedimento da 

realização por parte de todos os Tabelionatos de Notas do Brasil para que não mais 

fossem lavradas.  

No entanto, para Cosechen e Maliska, “assim como a doutrina, a 

jurisprudência nacional também tem reconhecido o afeto como a nota frequente que 

identifica a constituição e o reconhecimento de uma entidade familiar”30. 

Assim, mesmo diante das atuais dificuldades percebidas pela postura do CNJ 

e seus reflexos nos Tabelionatos de Notas, é possível ao operador do Direito buscar 

no próprio ordenamento pátrio soluções que permitam ao jurisdicionado a garantia 

de seus direitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito ainda necessita proteger a essência e não a formalidade que o cerca. 

No ano de 2018, mais precisamente em 21 de agosto, foi retirado de votação o 

Projeto de Lei 3.369 que promovia o Estatuto das Famílias. O referido PL nasceu na 

tentativa de permitir erroneamente dois institutos distintos: a família advinda da 

união sexual entre duas ou mais pessoas, o que esclarece a existência do elemento 

sexual que desdobraria em casamento ou união estável, somada ao reconhecimento 

da união familiar poliafetiva sem a conotação sexual. Essa última questão colocou 

na berlinda o referido projeto.  

Ainda, o CNJ, no ano de 2016, em decisão plenária proibiu que os Tabelionatos 

de Notas do Brasil realizassem como já havia feito os Tabelionatos de Notas de São 

Vicente e Tupã, no Estado de São Paulo, as escrituras públicas de poliamor, ou seja, 

escrituras públicas que reconheciam a união poliafetiva a partir de três ou mais 

pessoas.  

Assim, constata-se que a partir dessas decisões, o modelo poliafetivo no 

Brasil é ainda uma situação social de fato. Nela os indivíduos identificados pelo elo 

do amor e que resolvem encetar um modelo que abranja mais de dois indivíduos de 

                                                      
30 COSECHEN, Daniele Michalowski; MALISKA, Marcos Augusto. O direito vivo das famílias 
contemporâneas, p. 237. 
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gêneros distintos ou não, foram impedidos de realizarem as formalidades que 

resguardassem o modelo amoroso não reconhecido pelo Estado. 

Confirma-se, pois, a hipótese de que o poliamor, como outros institutos do 

direito de família, ainda são considerados sob o viés e entendimento de que sempre 

deve prevalecer o que está escrito na lei, por sua literalidade, sem se considerar que 

lei é ato normativo genérico, e que a fonte normativa também poderia ser aquela 

acordada pelas partes em pleno e mútuo consentimento reconhecido em escritura 

pública de notas. Mas que ainda a soberania do Estado e o poder de império da lei - 

ato formal - se sobrepõem em demonstração clara do monismo jurídico. 

Trata-se, pois, de demonstração clara, a partir do impeditivo determinado pelo 

CNJ, que no campo do direito das famílias e em muitos casos concretos ainda 

prevalece a intervenção do Estado como criador e regulador da norma (em sentido 

restrito) frise-se, donde se constata que o monismo jurídico e o pluralismo jurídico 

não conversam.  

O pluralismo jurídico existe para além da lei, mas não está fora da 

Constituição.  Verifica-se e constata-se que as interpretações e os julgados tendem 

a ser variados quando envolvem atores sociais distintos e que demandam 

proposições que social e culturalmente não são, pelo que demonstra o CNJ, 

portadores da mesma legitimidade e respeitabilidade social necessárias e coerentes 

à dignidade humana.  

Percebeu-se, enfim, que há, em termos de reconhecimento do instituto do 

poliamor, uma preponderância do que se traduz pelo monismo jurídico, que se 

coaduna pelo modelo de decisão adotado pelo CNJ, impedindo desde 2016, e sem 

sinalizar para a resolução do tema, mas se demostrando incapaz de acolher em seu 

cerne e em seu entorno as demandas advindas dos interesses plúrimos e 

organizados com base na vontade livre e consentida, mas que ainda submetem-se à 

intervenção do Estado na vida alheia privada como único produtor da lei e da 

segurança jurídica, numa demonstração clara que quando em matéria de direitos 

humanos e dignidade, há a efetividade dela para alguns, mas não  para todos, como 

se extrai do próprio texto constitucional. 
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Resumo 
 
Em abril de 2018, houve aprovação na VIII Jornada De Direito Civil do Conselho da 
Justiça Federal do Enunciado 613: “A liberdade de expressão não goza de posição 
preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico 
brasileiro”. Objetiva-se responder se a corte constitucional brasileira aplica, em 
controle concentrado de constitucionalidade, a tese da posição preferencial da 
liberdade de expressão, que se sustenta no argumento da sua essencialidade tanto 
ao desenvolvimento individual quanto à própria democracia. A pesquisa é qualitativa 
teórica, amparada por literatura especializada, com análise da legislação e da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como principal resultado, constatou-se 
que embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, importantes decisões 
do Supremo proferidas nos últimos anos em controle concentrado de 
constitucionalidade aplicaram a tese da posição preferencial da liberdade de 
expressão quando em confronto com outros direitos fundamentais. 
Palavras-chave: liberdade de expressão; posição preferencial; direitos da 
personalidade; Supremo Tribunal Federal. 
 
Abstract 
 
In April 2018, Statement 613 was approved at the VIII Civil Law Journey of the Council 
of Federal Justice: "Freedom of expression does not enjoy a preferential position in 
relation to personality rights in the Brazilian legal system". The goal of this paper is 
to answer whether the Brazilian constitutional court applies, in concentrated control 
of constitutionality, the thesis of the preferential position of freedom of expression, 
which is based on the argument of its essentiality both to individual development and 
to democracy itself. The research is theoretical qualitative, supported by specialized 
literature, with analysis of legislation and jurisprudence of the Supreme Court. As a 
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main result, it was found that although there is no hierarchy between fundamental 
rights, important Supreme Court decisions issued in recent years in concentrated 
constitutionality control applied the thesis of the preferential position of freedom of 
expression when confronted with other fundamental rights. 
Keywords: free speech; preferred position; rights of personality; Brazil Supreme 
Court. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das formas mais importantes de manifestação da personalidade é a 

liberdade/possibilidade de manifestar o pensamento. A liberdade de expressão, 

neste aspecto, potencializa não só o desenvolvimento do indivíduo, mas constitui um 

direito essencial para o status de ser político do ser, ao permitir a criação, 

disseminação e desenvolvimento do conhecimento, a evolução pessoal e a 

participação política. Várias foram as formas jurídicas da proteção desta 

característica ambivalente da manifestação do pensamento, enquanto bem jurídico 

individual e bem jurídico da própria sociedade. 

A Constituição brasileira de 1988 (CF-88) garante a livre manifestação do 

pensamento (art. 5º,IV), veda o anonimato (art. 5º,IV), veda a censura de natureza 

política, ideológica e artística (art. 5º, IX; art. 220, § 2º) e proíbe qualquer restrição 

que não amparada no texto constitucional (art. 220). Mas o texto constitucional 

também protege direitos de personalidade como a vida privada, a intimidade, a honra 

e a imagem (art. 5º, IV, V, X, e XIV). E liberdade de expressão e direitos de 

personalidade são direitos que, historicamente, colidem. 

Em abril de 2018, aprovou-se o Enunciado 613: “A liberdade de expressão não 

goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no 

ordenamento jurídico brasileiro” na VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal (CJF), evento do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), cujo um dos 

objetivos é o aperfeiçoamento da Justiça Federal3. A justificativa defende que os 

direitos da personalidade também possuem elevado “peso abstrato”, em razão de 

sua conexão direta e imediata com a dignidade da pessoa humana. A relação de 

                                                      
3BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 613 da VIII Jornada de Direito Civil. Brasília: Centro 
de Estudos Judiciários, 2018. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-
federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/viii-enunciados-publicacao-
site-com-justificativa.pdf. Acesso em: 31 ago. 2021. 
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prevalência, neste tom, deveria ser determinada à luz de elementos extraídos do caso 

concreto e não devem ser excluídos meios de tutela adequados à proteção do direito 

da personalidade lesado, como a possibilidade de interromper a circulação de 

informações ou impedir sua publicação. 

Embora em tese não haja hierarquia entre direitos fundamentais, a análise de 

importantes decisões (ADPF 130, ADI 4815, ADI 4451 e ADPF 572) do Supremo 

Tribunal Federal (STF) em controle concentrado de constitucionalidade leva a 

indagar sobre a posição preferencial da liberdade de expressão. A contraposição 

entre o mencionado Enunciado 613 e as razões de decidir da jurisprudência do STF 

em controle concentrado orienta a questão de pesquisa: a liberdade de expressão 

tem uma preferencial? A relevância desta interrogação pode contribuir para a busca 

de respostas jurídicas coerentes para solucionar problemas reais que envolvem os 

direitos fundamentais em colisão. A implicação prático-jurídica é a observância (ou 

a distinção/superação) pelas instâncias ordinárias da tese da posição preferencial 

utilizada nas razões de decidir das decisões do STF em controle concentrado de 

constitucionalidade, por inteligência da interpretação sistemática do § 2º do art. 102 

da CF-88 com o art. 927, I, do CPC. O objetivo, portanto, é verificar se na 

jurisprudência da corte constitucional do Brasil em controle concentrado de 

constitucionalidade houve a aplicação da tese da posição preferencial à liberdade de 

expressão quando em conflito com outros direitos fundamentais.  

Para a consistência e a fundamentação, foram consultadas bases nacionais e 

internacionais, com o referencial teórico da dogmática dos direitos fundamentais. A 

metodologia para a elaboração da investigação foi subsidiada por pesquisa 

bibliográfica, documental e jurisprudencial, com a sucessão de três etapas. Na 

primeira, é feita a análise dos fundamentos filosóficos da liberdade de expressão. 

Posteriormente, discorre-se sobre o âmbito de proteção desse direito fundamental. 

O principal resultado é que se constatou que o Supremo Tribunal Federal, em 

importantes julgamentos de controle concentrado de constitucionalidade, aplicou a 

posição preferencial à liberdade de expressão. 
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1 ALGUNS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

Originalmente a liberdade de expressão esteve ligada às noções de  liberdade,  

igualdade e moralidade no uso da palavra no discurso público4. Com uma decisiva 

contribuição no século XIX, John Stuart Mill alertou que a liberdade só tem sentido 

em sociedades capazes de evoluir com base na discussão livre e igualitária, que 

sejam guiadas pela convicção ou persuasão e não pela coerção. Para ele, quatro 

seriam as razões pelas quais a liberdade de expressão é necessária ao bem-estar 

mental da humanidade: a) a opinião pode expressar a verdade; b) a opinião pode 

expressar parte da verdade; c) a opinião verdadeira, se não contestada, poderá ser 

tida apenas como um preconceito; e, d) a privação da liberdade de expressão leva à 

criação de dogmas formais, ineficazes para o bem5. 

A verdade como fundamento filosófico para a liberdade de expressão foi 

manifestada pelo juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes no julgamento do caso 

Abrahams vs. United States, em 1919 pela Suprema Corte Americana (SCOTUS)6. 

“Para Holmes, a liberdade de expressão, ao garantir o funcionamento do ‘mercado 

de ideias’, favorece a tomada de melhores decisões pela coletividade sobre temas 

controvertidos”7. Ao interpretar as digressões de Holmes e o “mercado de ideias”, 

Vicent Blasi defendeu cinco valores básicos podem ser atendidos por um conceito 

robusto de liberdade de expressão: (1) autonomia individual; (2) busca da verdade; 

(3) autogoverno; (4) a verificação de abusos de poder; (5) a promoção do bom 

caráter. A liberdade de expressão pode servir a um ou mais desses valores ao 

funcionar de pelo menos três maneiras diferentes: (1) como uma atividade 

privilegiada; (2) como um mecanismo social; (3) como uma força cultural8. 

                                                      
4 ADVERSE, Helton. Parresia e isegoria: origens político-filosóficas da liberdade de expressão. In.: 
LIMA, Venício A. de; GUIMARÃES, Juarez. (Orgs.). Liberdade de expressão: as várias faces de um 
desafio. São Paulo: Paulus, 2013. No seu próprio tempo e espaço, a isegoria (igualdade política) e a 
parresia (liberdade de fala) postulavam uma atividade política que envolvia o reconhecimento de 
qualidades morais ao indivíduo, mas também representava um risco para o falante, inclusive de morte, 
por isso, a coragem era condição para seu exercício. 
5 MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Tradução: Ari R. Tank Brito. São Paulo: Hedra, 2011. 
6 MOZETIC, V.; DE MORAIS, J. L.; FESTUGATTO, A. Liberdade de expressão e direito à informação na 
era digital. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, v. 14, n. 43, p. 331-356, 10 maio 
2021. 
7 SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “Hate Speech”. In: SARMENTO, Daniel. 
Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 207-262. 
8 BLASI, Vincent. Holmes and the Marketplace of Ideas. Supreme Court Review, n. 1, p. 1-46, 2004. 
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Da leitura de Owen Fiss 9 , a mais comentada pela dogmática nacional, 

elencam-se duas teorias sobre a liberdade de expressão: a libertária (protege a 

autoexpressão e dá ênfase ao emissor do discurso) e a democrática (protege a 

autodeterminação coletiva, com ênfase no receptor do discurso). Segundo ele, a 

SCOTUS concebeu a vedação da interferência estatal à liberdade de expressão como 

absoluta, sempre ponderando entre esse direito e os interesses do Estado 

(contravalores). 

A doutrina nacional especializada também se debruça sobre os fundamentos 

da liberdade de expressão. Binenbojm10, por exemplo, pondera que tanto a teoria 

democrática quanto a libertária sofrem críticas. A libertária porque assegura 

autonomia do emissor da mensagem de forma quase absoluta, gerando risco de 

controle do discurso público pelos controladores da mídia e excluindo quem não 

detém parcela do mercado de comunicação social. A democrática, porque confere 

ao Estado um papel regulador que determina o que é possível ou não dizer – e aí o 

risco de censura. A solução, segundo ele, parece resultar da combinação das 

dimensões defensiva e protetiva das liberdades públicas. Rodrigues Júnior11, por seu 

turno, destaca a existência de três teorias estruturantes da liberdade de expressão: 

trata-se de um mecanismo para a busca da verdade; é um direito político que confere 

ao cidadão a capacidade de participação na democracia e, ainda, refere-se a um 

mecanismo de realização pessoal. Já Chequer12 elenca quatro razões para que a 

liberdade de expressão seja considerada um direito fundamental: a autossatisfação, 

a descoberta da verdade, a participação democrática e o equilíbrio das forças do 

Estado. 

Por essas razões, não se pode eleger apenas um argumento filosófico para a 

liberdade de expressão, na medida em que ela está relacionada tanto com o valor da 

                                                      
9 FISS, Owen M. A ironia da liberdade de expressão: Estado, regulação e diversidade na esfera pública. 
Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 2015. 
10 BINENBOJM, Gustavo. Meios de comunicação de massa, pluralismo e democracia deliberativa. 
Revista da EMERJ, n. 23, v. 6, p. 360-380, 2003. Disponível em: 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista23/revista23_360.pdf Acesso em: 07 
set. 2021. 
11 RODRIGUES JUNIOR, Álvaro. Liberdade e expressão e liberdade de informação: limites e formas de 
controle. Curitiba: Juruá, 2009. 
12 CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: 
(análise crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011. 
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democracia quanto com a individualidade humana. Faz parte, assim, da afirmação 

do indivíduo, da capacidade de comunicação e interação com os demais, da mesma 

forma que essa circunstância está relacionada à participação política. A liberdade de 

expressão é fundamental à convivência social, à realização pessoal e também à 

cidadania. Daí porque é um direito que também tem caráter instrumental, pois é 

essencial ao exercício de outros direitos. 

 

2 O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

O conteúdo dos direitos fundamentais é extraído da definição do que é 

protegido pela norma, de possíveis restrições e da fundamentação tanto do que é 

protegido quanto de suas restrições. Duas teorias procuram explicar o suporte fático 

dos direitos fundamentais. Para a teoria do suporte fático restrito, o âmbito de 

proteção não garante algumas ações, estados e posições jurídicas; há mera não-

proteção de algumas ações, estados ou posições. Já a teoria do suporte fático amplo 

sustenta que definir o que é protegido é apenas o primeiro passo para se chegar ao 

âmbito de proteção dos direitos fundamentais; há uma distinção do que é protegido 

prima facie do que é definitivamente protegido13. Este texto adere à teoria do suporte 

fático amplo, o que significa que o âmbito de proteção de um direito fundamental 

parte de uma proteção prima facie para somente em momento posterior, chegar-se 

à proteção definitiva. 

A restrição a direitos fundamentais é condição para a concordância prática e 

coexistência desses direitos e por esta razão são os direitos fundamentais 

restringíveis14. É possível mencionar que as restrições a direitos fundamentais são 

explicadas por duas teorias. A interna, que sustenta a existência de limites 

                                                      
13 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 4, pp. 23-51, 2006. 
14 Cfr: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. BOROWSKI, 
Martin. La restricción de los derechos fundamentales. Revista Española de Derecho Constitucional, 
ano 20, n. 59, p. 29-56, mai.-ago. 2000; STEINMETZ, Wilson. Princípio da Proporcionalidade e atos de 
autonomia restritivos de direitos Fundamentais. In: Interpretação Constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p.30; SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a 
eficácia das normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 4, pp. 23-51, 2006; SILVA, Virgílio 
Afonso da. Direitos Fundamentais. Conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 
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imanentes, isto é, o direito e seus limites são algo uno; não havendo que se falar em 

fatores externos podem interferir no âmbito de proteção de direitos. A externa, ao 

contrário, divide o âmbito de proteção entre o direito em si e suas restrições. As 

restrições não interferem no conteúdo do direito, apenas no seu exercício 15 . 

Partindo-se dos fundamentos da liberdade de expressão, é possível compreender a 

abrangência elástica de seu âmbito de proteção, que agrega o direito de manifestar 

opiniões e pensamentos, o direito de informar, informar-se e ser informado, além de 

incluir a liberdade de imprensa.  

No entender de Chequer16, a liberdade de expressão em sentido estrito refere-

se a ideias e opiniões e não está necessariamente vinculada à verdade, enquanto a 

liberdade de informação tem relevância pública porque interfere na formação da 

opinião pública e, assim, tem compromisso com a verdade. Farias 17  opta pela 

expressão “liberdade de expressão e comunicação”, justificando que “liberdade de 

expressão” abrange os conceitos de manifestação de pensamento, opinião, 

consciência, ideia, crença e juízo de valor, enquanto o termo “comunicação” engloba 

as liberdades de imprensa e de informação. Para o autor, a liberdade de comunicação 

e expressão refere-se a um direito fundamental de dupla dimensão: subjetiva e 

institucional, pois da mesma forma que garante a autonomia da pessoa é importante 

para a democracia. A diferença entre liberdade de expressão e liberdade de 

comunicação é a verdade, exigência desta última. 

A liberdade de expressão em sentido estrito é, então, aquela prevista no art. 

5º, IV, da CF-88, que estabelece que “é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato” (art. 5º, IV). Tutela, portanto, a liberdade do indivíduo de, 

mediante processos comunicativos, exteriorizar suas ideias e opiniões, sem 

necessariamente o compromisso com a verdade ou veracidade. Já a liberdade de 

informação ou comunicação é a prevista no art. art. 5º, XIV, “é assegurado a todos o 

acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”. Significa a liberdade de informar, de ser informado e de informar-se. 

                                                      
15 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais. Revista de Direito do Estado, v. 4, pp. 23-51, 2006. 
16 CHEQUER, C. A liberdade de ... op. cit., 2011. 
17 FARIAS, Edilson.  Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 52-54. 
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Para essa liberdade, importa a questão da verdade ou veracidade. Por fim, há, 

também, a liberdade de imprensa (art. 220, CF-88), a qual ainda que possa ser 

incluída na liberdade de informação, constitui-se em uma terceira locução, que se 

refere à liberdade dos “[...] meios de comunicação em geral, não apenas impressos, 

como o termo poderia sugerir, de comunicarem fatos e ideias, envolvendo, deste 

modo, tanto a liberdade de informação como a de expressão18”. Segundo Chequer 19, 

a liberdade de imprensa é forma “[...] de exteriorização das liberdades de expressão 

e de informação conferidas aos meios de comunicação em geral, abrangendo, pois, 

tanto a liberdade de informação quanto a liberdade de expressão em sentido estrito”. 

A liberdade de expressão também é um direito humano internacional, 

protegida pelo Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos pelo art. 19 

tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). O Comitê de Direitos Humanos das 

Organizações Unidas20 no Comentário Geral n. 34, ao interpretar o artigo 19 PIDCP 

(internalizado no Brasil por força do Decreto 592/92), aduziu que a liberdade de 

opinião e a liberdade de expressão são indispensáveis para o pleno desenvolvimento 

da pessoa, pois constituem o meio para o intercâmbio e formulação de opiniões 

políticas, científicas, históricas, morais ou religiosas, por todas as formas (palavras, 

signos, gestos, imagens, objetos) e meios de sua difusão (livros, audiovisuais, 

Internet, etc.). Destas liberdades necessariamente decorre o direito de acesso à 

informação. Ambas são liberdades fundamentais para as sociedades livres e 

democráticas e também condicionantes para o êxito da transparência e prestação 

de contas. São igualmente essenciais para a promoção e a proteção dos direitos 

humanos e outras liberdades, como a de reunião, a de associação e o exercício do 

direito de voto. Estas liberdades pressupõem ter opiniões sem sofrer ingerências e 

também compreende necessariamente a liberdade de não as expressar. No sistema 

interamericano, a liberdade de expressão está prevista na Declaração Americana dos 

                                                      
18 BARROSO, Luís Roberto. Colisão ente liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios 
de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei da Imprensa. 
Revista Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 235, p. 1-36, jan.- mar., 2004. 
19 CHEQUER, C. A liberdade ...op. cit., 2011, p. 329. 
20 UNITED NATIONS (UN). Human Rights Committee. General comment no. 34, Article 19, Freedoms 
of opinion and  expression,102nd ses, 12 sept. 2011, Geneva. Avaiable at: 
https://digitallibrary.un.org/record/715606?ln=en. Access: 30 ago. 2021. 
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Direitos e Deveres do Homem (1948), no art. 13 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (1969), na Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão (2000) 

e na Carta Democrática Interamericana (2001)21.  

A partir desta construção textual normativa e doutrinária é consistente a 

afirmação de que a liberdade de expressão é o gênero do qual são espécies a 

liberdade de informação ou comunicação, a liberdade de expressão em sentido 

estrito e a liberdade de imprensa. O âmbito de proteção da liberdade de expressão é, 

por isso, amplo. Engloba tanto o direito de manifestar, em todas suas formas, ideias, 

opiniões e pensamentos, como também o de livremente informar, informar-se e ser 

informado, sem ingerências ou óbice de fronteiras, sem discriminação, seja 

oralmente, por escrito ou em qualquer forma impressa ou artística, ou por qualquer 

outro procedimento de sua eleição.  

Este texto se coaduna com a tese da distinção estrutural e qualitativa dos 

direitos que as normas garantem. Com as regras, garantem-se direitos (ou são 

impostos deveres) definitivos, de modo que o que é garantido deve ser realizado 

totalmente, caso seja aplicável ao caso concreto. Regras podem e quase sempre tem 

exceções. Por decorrência lógica, as exceções à regra devem ser consideradas como 

se constituíssem parte da própria regra excepcionada22. Conforme Alexy23 princípios 

são mandamentos de otimização porque se tratam de “normas que ordenam que 

algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e 

fáticas existentes”. Podem ser satisfeitos em graus diferentes, a depender das 

condições fáticas e jurídicas. Já as regras “[...] são normas que são sempre ou 

satisfeitas ou não satisfeitas. [...] contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo 

que é fática ou juridicamente possível”. A diferença entre regras e princípios não é de 

grau, é qualitativa. Esta afirmação quer deduzir que a premissa regulativa dos 

princípios é a realização máxima. Esse grau de realização somente pode ocorrer se 

                                                      
21 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Relatoria Especial para Liberdade de Expressão, 
Documentos Básicos do Sistema Interamericano. Disponível em: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/sistema_interamericano.asp. Acesso 
em: 14 set. 2021. 
22 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais, v. 1, p . 607-630, 2003. 
23 ALEXY, R. Teoria dos ... op. cit., 2014, p. 90-91. 
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ideais as condições fáticas e jurídicas, o que, como adverte Virgílio Afonso da Silva24, 

dificilmente ocorre nos casos difíceis, pois a realização total de um princípio 

encontrará a proteção de outro princípio ou de outros princípios. Esta é a razão das 

“condições jurídicas”. Por outro lado, a aplicação das regras independe das 

condições jurídicas do caso concreto nesse sentido aludido. Da diferença de 

estrutura, pois, defluem os diferentes modos de aplicação das normas jurídicas. 

Virgílio Afonso da Silva defende ser a liberdade de expressão “[...]  um princípio 

que deve ser realizado na maior medida possível, segundo as condições fáticas e 

jurídicas presentes”25. Ao responder o interrogante sobre o que é protegido prima 

facie por esse direito do inciso IV do artigo 5º (CF-88), admite que “Toda e qualquer 

manifestação de pensamento, não importa o conteúdo (ofensivo ou não), não 

importa a forma, não importa o local, não importa o dia e o horário”. Sublinha que a 

definição deve ser propositalmente aberta, pois as ações ou fatos abarcados pelo 

âmbito de proteção “ainda dependerão eventualmente de um sopesamento em 

situações concretas antes de se decidir pela proteção definitiva ou não”26. 

No mesmo sentido, Ferraz27 defende que a liberdade de expressão deve ser 

concebida como um conjunto de liberdades expressivas, sem conteúdo exaurido e 

que, por isso, é tida por alguns autores como um princípio. Nesse sentido, a 

delimitação de seu conteúdo só é possível quando relacionada a outros direitos 

fundamentais. O próprio STF, em julgamentos históricos, tem sinalizado para uma 

concepção principiológica da liberdade de expressão, quando aplica a ponderação 

para a resolução dos conflitos envolvendo esse direito fundamental. E sobre algumas 

dessas decisões é o tópico a seguir. 

 

3 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A POSIÇÃO PREFERENCIAL 

 

A concepção de liberdade de expressão como um direito  fundamental  formal 

                                                      
24 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais, v. 1, p. 607-630, 2003. 
25 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: op. cit. 2003, p. 618. 
26 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo op. cit., 2006, p. 25. 
27 FERRAZ, Sérgio Valladão. Restrições às restrições à liberdade de expressão. In: VITORELLI, Edilson 
(Org.). Temas atuais do Ministério Público Federal. 3. ed. rev. ampl. e. atual. Salvador: Juspodvm, 
2015. 
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e materialmente considerado, de natureza principiológica e de grande importância 

para o desenvolvimento pessoal e coletivo leva à indagação sobre sua 

restringibilidade, quando em choque com outros direitos. E, diante de seus 

fundamentos filosóficos, do cuidado especial dispensado pela Constituição e da 

análise de importantes precedentes do STF, cabe indagar se, excepcionalmente, não 

é conferido a esse direito fundamental um caráter preferencial. 

Segundo Martel28, a possibilidade de se estabelecer uma hierarquização entre 

direitos fundamentais é controversa, seja pela sua indivisibilidade, seja pelo princípio 

da unidade da Constituição. No entanto, há quem admita certa preferência, em razão 

da relevância de determinados direitos para as bases democráticas e republicanas e 

para o ser humano. Essa doutrina está amparada pelo devido processo legal 

substantivo, que confere a alguns deles uma posição preferencial em detrimento de 

outros e que admite, enfim, a imposição de um peso maior de per si a determinados 

direitos fundamentais. Passou por três etapas no contexto estadunidense: a) quando 

não havia doutrina nem teorização, ligada à Era Lochner, b) a partir de 1920, sem 

teorização explícita, quando a SCOTUS aderiu a doutrinas que aplicavam a 

hierarquização de direitos fundamentais; e, c) a partir de 1938 até hoje, com 

formulação teórica explícita da preferred position ou preferred freedoms.  

Na primeira fase, ainda que não existisse uma teorização, a SCOTUS atribuía 

peso maior às liberdades econômicas e propriedade. Na segunda, como já havia 

quem defendesse a posição preferencial de outras liberdades – as da Primeira 

Emenda, com ênfase na liberdade de expressão, a SCOTUS passou a adotar duas 

doutrinas – o teste do perigo claro e seletivo (agregava nova etapa ao teste da 

razoabilidade, grau de dificuldade maior, não mero motivo razoável para restringir 

quando estivesse em jogo liberdades da primeira emenda) e a incorporação seletiva 

(que  admitia que alguns direitos protegidos pela 14ª Emenda englobavam direitos 

do Bill of Rights,). Por fim, o lastro teórico a justificar a posição preferencial de 

determinados direitos foi iniciado no caso Unites States v. Carolen Products Co. 

                                                      
28 MARTEL, Letícia de Campos Velho. Hierarquização de direitos fundamentais: a doutrina da posição 
preferencial na jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana. Revista Sequência, n. 48, p. 91-
117, jul. de 2004. 
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De forma expressa, então, a doutrina da posição preferencial teve origem em 

uma nota de rodapé constante do voto proferido pelo juiz Harlan Fiske Stones no 

Caso United States v. Carolene Products Co (1938), em que se discutia a 

constitucionalidade de lei federal que proibia o comércio interestadual de um 

produto. Na famosa nota, o juiz afirma que há uma presunção de constitucionalidade 

das leis que, em alguns casos, pode ser afastada, sobretudo quando: a) lei que atacar 

uma proibição constitucional como as contidas nas dez primeiras emendas à 

Constituição; b) lei que restringir o processo político; c) lei que atingir minorias. Com 

base nessas considerações, surgiu o entendimento de que leis que restringissem 

esses direitos deveriam possuir mais argumentos, pois eles teriam preferência, ou 

seja, seriam mais rígidos os critérios para se lhes impor limites29. 

Especificamente no que concerne às restrições à liberdade de expressão, 

ressalta Toller30 que, tradicionalmente, tem-se privilegiado responsabilidade civil ou 

penal ulteriores, com exclusão de censura ou outras medidas prévias. O argumento 

para este tipo de restrição, segundo ele, está na teoria do mercado de ideias e na tese 

defendida por Mill segundo a qual a verdade surge do debate e a escolha política do 

menor perigo, pois a censura prévia é mais inconveniente. Para o autor, há nesse 

sistema prioridade da liberdade de expressão, pois permite seu exercício e veda a 

censura, ainda que admita responsabilização ou direito de resposta a posteriori. 

Para Barroso 31  a concepção da liberdade de expressão tanto como um 

mecanismo de desenvolvimento de personalidade quanto como uma dimensão 

coletiva necessária ao interesse democrático, aliado ao cuidado do constituinte em 

explicitar possíveis restrições justifica sua posição preferencial. De fato, a fixação de 

antemão de eventuais limites indica que eles são excepcionais e demandam maior 

ônus argumentativo. Daí porque Sarlet e Siqueira 32 , em uma interpretação 

sistemática e tendo em conta sua indispensabilidade para o regime democrático, 

postulam   a   afirmação   de   que   a   liberdade  de  expressão  goza de uma posição 

                                                      
29 CHEQUER, C. A liberdade ... op. cit., 2011. 
30 TOLLER, F. M. O formalismo na liberdade de expressão. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 23-28. 
31 BARROSO, L. R. Colisão ente liberdade... op. cit., 2004. 
32 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Liberdade de expressão e seus limtes 
numa democracia: o cado das assim chamadas “fake news” nas redes sociais em período eleitoral no 
Brasil. Revista Estudos Institucionais. v. 6, n. 2, p. 534-578, maio/ago.2020. 
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preferencial. 

A doutrina da posição preferencial não prega a existência de direitos 

constitucionais absolutos, mas tão-somente que o ônus argumentativo para 

restringir determinados direitos é maior. As premissas que tornam a liberdade de 

expressão um direito fundamental preferencial decorrem de seus fundamentos 

filosóficos e da constatação que se trata de um direito que serve de condição para 

exercício de outros (instrumental) e também do próprio regime democrático. 

 Sob estas premissas é que se pretende analisar a preferencialidade da 

liberdade de expressão no sistema jurídico brasileiro nas decisões proferidas pelo 

STF em controle concentrado de constitucionalidade. Com efeito, ainda que a 

liberdade de expressão como direito fundamental seja certamente restringível, a 

análise de importantes decisões do Supremo Tribunal Federal parece indicar que 

esse direito goza de um prestígio diferenciado, pois tem prevalecido constantemente 

em detrimento de outros direitos. A questão é perquirir se isso lhe confere um caráter 

preferencial prima facie apto a vincular outros julgamentos. 

Não se desconhece a substantiva pesquisa de Ivar Hartmann33 que apontou 

vinte decisões que reverberam no STF a liberdade de expressão, sendo duas no 

controle concentrado (ADPF 130 e ADPF 144). Contudo, das 20, apenas 4 decisões 

debatem a matéria “liberdade de expressão”, 16 versam prioritariamente sobre 

óbices processuais (revolvimento de matéria fática/direito infraconstitucional). E 

destas a ADPF 130 é a que melhor tem impacto argumentativo ratione materiae. 

Nessa ação, requereu-se a declaração de não recepção de determinados 

dispositivos da Lei de Imprensa. O julgamento, datado de 30.4.2009, declarou não 

recepcionada a integralidade da lei. Da ementa, extrai-se que: 

 

                                                      
33 HARTMANN, I. A Realidade das Decisões sobre Liberdade de Expressão, Honra e Imagem no STF e 
no STJ. Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL], [S. l.], v. 19, n. 3, p. 731–754, 2019. DOI: 
10.18593/ejjl.19672. Disponível em: https://portalperiodicos.unoesc.edu/19672. Acesso em: 14 set. 
2021. 
HARTMANN, Ivar A.. Crise dos precedentes no supremo: o caso dos precedentes sobre liberdade de 
expressão. REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 109-128, abr. 2020. ISSN 
2447-5467. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/462/482. 
Acesso em: 14 set. 2021. 
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[...] PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS 

DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À 

LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, 

INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. [...]  

 

Da íntegra do acórdão, extraem-se diversas razões de decidir. Para o relator, 

Min. Carlos Ayres Britto, a CF-88 criou um bloco normativo próprio – da comunicação 

social (excluída a Internet, por falta de previsão constitucional), no qual é decisiva a 

imprensa livre para contribuir para concretização de princípios constitucionais 

(soberania e cidadania), na medida em que permite conhecer e acompanhar de perto 

as coisas do poder e exercer a cidadania – controle externo, razão pela qual tem 

relação de mútua dependência com a democracia. Segundo ele, a liberdade de 

expressão não sofrerá restrições que não as da CF-88 (art. 220), o que gera uma 

primazia ou precedência deste direito. O Min. Menezes Direito concordou com o 

argumento da vinculação da democracia e liberdade de expressão, mas ressaltou 

que a dignidade humana precede a liberdade de imprensa sendo assim, limite para 

exercício da liberdade de imprensa. Já o Min. Joaquim Barbosa ponderou que a 

liberdade de imprensa é um direito fundamental de primeiríssima grandeza, de 

magna importância para a consolidação da democracia, mas não basta uma 

imprensa inteiramente livre, é preciso que seja diversa e plural e que impeça 

concentração, por isso, nem sempre o Estado exerce influência nociva sobre a 

imprensa. O Min. Cezar Peluso ressaltou que a CF-88 não prevê caráter absoluto à 

liberdade de imprensa. No mesmo sentido, o voto da Min. Ellen Grecie foi contra o 

argumento do relator que defendeu que a CF-88 impede toda e qualquer atuação 

legiferante do Estado em matéria de imprensa; para a ministra não há hierarquia 

entre direitos fundamentais. O Min. Celso de Mello asseverou que não há nada mais 

nocivo e perigoso do que a pretensão de um Estado de regular a liberdade de 

expressão, pois o pensamento há de ser livre; para ele, a CF-88 intensificou a 

liberdade de informação e manifestação de pensamento, fundamental ao regime 

democrático, embora isso não signifique que ela não admita intervenção normativa. 

Também esse foi o pensamento manifestado pelo Min. Gilmar Mendes, para quem o 

constituinte de 1988 não conferiu à liberdade de expressão um caráter absoluto, 
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insuscetível de restrição, pelo contrário, ela deve ser exercida de modo compatível 

com outros direitos, como imagem, honra e vida privada. No entanto, segundo ele, a 

reserva legal de restrição é qualificada, pois autorizada para preservar outros direitos 

individuais.  

Percebe-se que a ementa não externou as razões de decidir de todos os 

ministros. Houve convergência no sentido da ligação entre liberdade de expressão e 

de imprensa com a democracia, mas os ministros divergiram em outros pontos, 

como o caráter absoluto da liberdade de imprensa e a hipótese de restringibilidade. 

A ementa da ADPF é elaborada pelo relator, no entanto, somente um ministro o 

acompanhou na íntegra. Os demais explicitaram suas próprias razões em seus 

votos. Por isso, na ratio decidendi não há qualquer conclusão acerca da possibilidade 

de existir uma lei de imprensa ou que outros poderes, como o Judiciário, por exemplo, 

não pudessem interferir na liberdade de imprensa34. 

Outro julgamento paradigmático em controle concentrado de 

constitucionalidade que analisou a liberdade de expressão foi a Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4815. Julgada em 10.06.2015, deu interpretação 

conforme à CF-88 para afastar a exigência de autorização prévia de pessoa 

biografada, pessoas retratadas ou coadjuvantes, para publicação de obras 

biográficas literárias ou audiovisuais. A Min. Cármen Lúcia (relatora) afirmou que não 

há uma colisão de direitos, porque a liberdade de expressão é ampla e vasta, 

proibindo qualquer censura e que a CF-88 garante a comunicação como núcleo duro 

de direitos fundamentais; a liberdade de expressão é fundamento da concepção do 

Estado Democrático de Direito, um princípio magno. A Min. Rosa Weber, invocando a 

ementa da ADPF 130, enfatizou que o STF interpreta que não se harmonizam com o 

texto constitucional a imposição de restrições à liberdade de expressão não 

previstas nos limites da própria Constituição. Segundo ela, a ampla liberdade de 

manifestação do pensamento reverbera um dos sustentáculos dos regimes 

democráticos.  

Neste julgamento, o voto do Min. Marco Aurélio, parece mencionar uma 

preferência da liberdade de expressão, quando manifesta que “Tem-se a revelar, 

                                                      
34 COSTA, Thales Morais da. Conteúdo e alcance da decisão do STF sobre a lei de imprensa na ADPF 
130. Revista Direito GV, Jan-Jun, 2014, p. 119-156. 
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como disse o ministro Luís Roberto Barroso, a preferência à previsão – não vamos 

falar em hierarquia, já que os preceitos constitucionais originários estão no mesmo 

patamar [...]”. De fato, o Min. Luís Roberto Barroso expressamente manifestou-se no 

sentido de que não apenas a conclusão, mas as razões de decidir deveriam merecer 

destaque. Afirmou que as sociedades atuais são plurais, abertas e complexas e que 

a tensão entre liberdade de expressão e direitos de personalidade deve ser 

solucionada pela ponderação. O ministro sustentou que a liberdade de expressão é 

um direito preferencial em razão de suas características, quais sejam: (a) função 

essencial à democracia, (b) justificação da dignidade humana, (c) busca da verdade, 

(d) ser uma liberdade instrumental para outros direitos, e, (e) a vedação da censura. 

Seu argumento é que a preferencialidade prima facie leva a um ônus argumentativo 

maior daquele que deseja restringi-la. Segundo ele, o STF deveria manifestar-se 

precisamente sobre esta preferencialidade. Apesar da provocação do Ministro 

Barroso e dos fundamentos que ampararam o voto da relatora e dos demais 

ministros, o STF, nesse julgamento, não afirmou ser a liberdade de expressão um 

direito preferencial, até porque da leitura dos votos não é possível extrair tal 

conclusão. 

Pode-se citar, ainda, a ADI 4451, que questionou a validade de dispositivos da 

Lei das Eleições que vedava que emissoras de rádio e televisão, durante o período 

eleitoral, veiculassem em sua programação normal determinados conteúdos 

contrários ou favoráveis aos candidatos. Julgada em 21.06.2018, declarou a 

inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 

9.504/1997,  com o argumento que não pode haver ingerência estatal sobre o direito 

de crítica durante o processo eleitoral, pois coberto pela liberdade de expressão.  

O relator, Min. Alexandre de Moraes, descreveu que o fim da norma impugnada 

é a proteção da honra e dignidade dos agentes políticos em disputa eleitoral. Para 

ele, o art. 220 da CF-88 é claro ao declarar que restrições à liberdade de informação 

não sofrerão restrições salvo o disposto na própria Constituição, que protege a 

liberdade de expressão em duplo aspecto: o positivo, no sentido de o cidadão poder 

se manifestar da forma que quiser, e, o negativo, que proíbe interferências ilegítimas 

e censura. Argumentou que a democracia e a livre participação política dependem da 

liberdade de expressão. Lembrou que em regimes totalitários, liberdades de 
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expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela 

estatização e monopólio de ideias. Invocou também os julgamentos das ADPF 130 e 

ADI 4815 e defendeu a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. O Min. 

Edson Fachin afirmou expressamente que a Corte tem realçado a primazia que goza 

o direito à liberdade de expressão na CF-88, pois, ainda que se proceda um 

balanceamento entre os interesses em confronto, deve-se privilegiar a liberdade de 

expressão. O Min. Luís Roberto Barroso ressaltou que se julgava colisão entre 

liberdade de expressão e lisura do pleito democrático e que é majoritária no STF a 

ideia da preferencialidade da liberdade de expressão. As premissas desta posição 

preferencial são, para ele, a) o histórico desrespeito a esse direito fundamental; b) 

porque é pressuposto para outros direitos fundamentais, como liberdade e 

autonomia privada. Afirmou ainda que é um pressuposto da democracia. O Min. Luiz 

Fux destacou que, mesmo não havendo direitos absolutos, “[...] não há negar que 

mesmo liberdades preferenciais, como são as liberdades de expressão e de 

imprensa, podem ser limitadas em uma atividade de ponderação, máxime quando o 

seu modo de exteriorização redunde em um menoscabo de outro princípio prioritário 

segundo o quadro da Constituição”. O Min. Celso de Mello afirmou que a liberdade 

de expressão e de criação artística é postulado essencial, qualificador de uma 

sociedade e de Estados democráticos; para ele, o “alto significado” da liberdade de 

manifestação o pensamento é fundamental para a integridade do regime 

democrático e preservação de sua existência.  

Recentemente, diante da existência de informações “fraudulentas, 

denunciações caluniosas, ameaças e infrações contra a honorabilidade e a 

segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares”, o STF 

instaurou o controverso Inquérito 4.781, o qual foi objeto da ADPF 572/DF, na qual 

se pretendeu a suspensão da eficácia da Portaria GP 69/2019 (que determinou a 

instauração do inquérito). Questionou-se, dentre outros, ameaça liberdade pessoal, 

devido processo legal e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A ação foi julgada 

improcedente, não cabendo aqui analisar todos os argumentos enfrentados pelos 

ministros, mas apenas aqueles que trataram especificamente da eventual ofensa à 

da liberdade de expressão.  
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O relator, Min. Edson Fachin, asseverou que o STF tem uma “compreensão 

vigorosa do direito fundamental à liberdade de expressão assentada especialmente 

no julgamento da ADPF 130”, qualificada por ele como um sobredireito que 

salvaguarda a democracia. Para ele, já no julgamento da ADI 4815, o STF “ratificou a 

prioridade prima face da liberdade de expressão em relação a outros direitos [...]”. O 

voto do Min. Alexandre de Moraes esclareceu que diversos inquéritos enviados à 

primeira instância não tratavam de críticas e xingamentos, mas sim de ameaças, 

atentados e coações, o que não é protegido pela liberdade de expressão. Para ele, 

criminosos não podem se esconder sob o manto da liberdade de expressão.  

Diante de todas as decisões mencionadas, há de se considerar que a liberdade 

de expressão goza de um prestígio diferenciado para o STF, cuja premissa, pelas 

razões expostas na literatura especializada e na jurisprudência do STF, é sua 

importância para o regime democrático. A tese a ser observada é, portanto, que, 

ainda que não se trate de um direito absoluto, a resolução de eventuais conflitos 

envolvendo a liberdade de expressão deve partir do pressuposto que para superá-la 

terá de haver um ônus argumentativo maior das razões de fundamentação do direito 

colidente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar se o STF em controle concentrado de 

constitucionalidade tem aplicado a tese da posição preferencial à liberdade de 

expressão quando em conflito com outros direitos fundamentais. Esta constatação 

inclusive pode constituir a ratio decidendi com eficácia contra todos e efeito 

vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2º, CF-

88; art. 927, I, CPC). A finalidade precípua foi examinar a coerência do citado 

Enunciado 613 da VIII Jornada De Direito Civil do CJF com a jurisprudência da Corte. 

Da pesquisa realizada, foi possível extrair algumas conclusões: 

1. A liberdade de expressão é um direito que agrega vários fundamentos 

filosóficos, pois possibilita a autossatisfação/autoderminação individual, a 

descoberta da verdade, a participação democrática e o equilíbrio das forças do 
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Estado. Está vinculada tanto à individualidade humana quanto ao valor democrático 

da autodireção política da sociedade. 

2. O conteúdo dos direitos fundamentais é extraído da definição do que é 

protegido prima facie pela norma, de possíveis restrições e da fundamentação 

constitucional tanto do que é protegido quanto de suas restrições. Adota-se a teoria 

do suporte fático amplo, segundo a qual definir o que é prima facie protegido é 

apenas o primeiro passo para se chegar ao âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais: há uma distinção do que é protegido prima facie do que é 

definitivamente protegido. É essa teoria que permite restrições a direitos 

fundamentais e que mais se compatibiliza à teoria dos princípios. Em termos de 

restrições, a opção pela teoria externa admite limitações não previstas 

expressamente no texto constitucional.  

3. A liberdade de expressão é um direito fundamental previsto na CF-88 e tem 

suporte fático amplo. Subdivide-se em liberdade de expressão em sentido estrito e 

liberdade de informação ou comunicação. A primeira representa a liberdade de 

externar pensamentos, ideias e opiniões. A segunda, o direito de informar e ser 

informado sobre fatos do cotidiano. Tem estrutura principiológica, que deve ser 

exercida e protegida na maior medida possível. Em razão disso, é um direito 

restringível, sendo a teoria externa a que melhor se coaduna para explicar como se 

dá a limitação, que exige a aplicação da máxima da proporcionalidade para 

equacionamento dos problemas envolvendo sua acomodação com os demais 

direitos previstos no sistema jurídico, mediante a ponderação. 

4. O âmbito de proteção da liberdade de expressão, a expressa vedação 

constitucional à censura prévia e a previsão de limites claros a restrições a esse 

direito no próprio texto constitucional, aliados a seu fundamento filosófico ligado à 

democracia permite uma interpretação sistemática de que se trata de um direito 

preferencial prima facie. Isso não lhe confere, de forma alguma, caráter absoluto, 

mas impõe o dever de maior ônus argumentativo a eventuais restrições.  

5. O Enunciado 613 da VIII Jornada De Direito Civil do CJF não é coerente com 

a ratio decidendi de decisões de controle concentrado mais significativas da corte, 

em que se discutiu o tema da colisão da liberdade de expressão com outros bens 

constitucionais. A liberdade de expressão goza de posição preferencial em relação 
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aos direitos da personalidade nas mais importantes decisões do STF em controle 

concentrado de constitucionalidade (ADPF 130, ADI 4815, ADI 4451 e ADPF 572), o 

que permite concluir que a corte constitucional brasileira aplicou a tese da posição 

preferencial à liberdade de expressão, apta a ser incluída na hipótese do art. 102, § 

2º, CF-88 c/c art. 927, I do CPC. 
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6. NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA LIVRE 

CONCORRÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 773992/BA FRENTE AOS 

AVANÇOS E DESAFIOS À LUZ DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL 

 
TAX NEUTRALITY: A STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF FREE 

COMPETITION IN THE EXTRAORDINARY RESOURCE RE 773992/BA IN FRONT 

OF ADVANCES AND CHALLENGES IN THE LIGHT OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN BRAZIL 
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Resumo 
 
O presente trabalho objetiva analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal – STF 
no julgado RE 773992/BA em relação a neutralidade tributária na perspectiva da livre 
concorrência frente aos avanços e desafios à luz do desenvolvimento econômico no 
Brasil. Tiveram como objetivos específicos investigar de acordo com a decisão do 
STF no RE 773992/BA as perspectivas ao princípio da neutralidade tributária, analisar 
as possibilidades de existência de uma tese coerente firmada pelo STF no julgado RE 
773992/BA, que abordem a concorrência e avaliar através da decisão paradigmática 
do STF no RE 773992/BA a conduta utilizada no tocante a capacidade contributiva, 
livre concorrência e os avanços e desafios para o desenvolvimento econômico no 
Brasil. Assim, torna relevante discutir a perspectiva da neutralidade tributária no 
Brasil de acordo com o posicionamento do STF no julgado emblemático. A 
metodologia utilizada foi o do estudo descritivo-analítico. Quanto ao tipo: 
bibliográfica, incluindo artigos científicos, teses e documentos em sítios eletrônicos 
oficiais. Quanto à natureza: qualitativa, por tratar de verificar a questão do 
comportamento humano em relação aos eventos jurídicos. Quanto aos fins, 
descrever, analisar, classificar e interpretar os fatos relativos ao problema 
apresentado. 
Palavras-chave: Neutralidade Tributária. RE 773992/BA. Livre Concorrência. Livre 
Iniciativa. Desenvolvimento econômico. 
 
Abstract 
 
The present work aims to analyze the performance of the  Supreme  Federal  Court –  
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STF in the judgment RE 773992 / BA in relation to tax neutrality in the perspective of 
free competition in view of the advances and challenges in the light of the economic 
and social development in Brazil. The specific objectives were to investigate, 
according to the decision of the STF in RE 773992 / BA, the prospects for the principle 
of tax neutrality, to analyze the possibilities for the existence of a coherent thesis 
signed by the STF in the judgment RE 773992 / BA, which addresses the competition 
and to evaluate through the paradigmatic decision of the STF in RE 773992 / BA the 
conduct used with respect to contributory capacity, free competition and the 
advances and challenges for economic and social development in Brazil. Thus, it 
makes it relevant to discuss the perspective of tax neutrality in Brazil according to 
the STF's position in what is considered emblematic. The methodology used was the 
descriptive-analytical study. As for the type: bibliographic, including scientific 
articles, theses and documents on official websites. As for the nature: qualitative, 
because it tries to verify the issue of human behavior in relation to legal events. As 
for the purposes, describe, analyze, classify and interpret the facts related to the 
problem presented. 
Keywords: Tax Neutrality. RE 773992/BA. Free competition. Free Initiative. Economic 
development.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordará sobre a concorrência relacionada ao Direito 

Tributário, procurando realizar uma análise crítica doutrinária e jurisprudencial na 

decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgado RE 773992/BA, 

tendo como impacto o princípio da neutralidade tributária. 

O estudo parte do pressuposto que o Estado no seu papel fiscalizador pode 

efetivar o equilíbrio de mercado através da neutralidade tributária, em que busca 

um funcionamento eficiente, observando a espontaneidade e funcionamento do 

mercado, evitando distorções de preços em razão da tributação e proporcionando 

aos agentes concorrências e oportunidades iguais aos agentes econômicos. 

Nesta conjuntura hermenêutica tributária, a fiscalização estatal, para 

instituir as ações relativas à esfera econômica, se faz necessária para efetivar os 

princípios que regem estas relações. Diante disso, não convêm somente garantir 

a liberdade de acesso ao mercado por intermédio da livre iniciativa, mas deve, 

ainda, reforçar a liberdade de permanência, por meio do princípio da livre 

concorrência. 

A importância em discutir a concorrência tributária, tendo como enfoque a 

neutralidade, está no fato de que em virtude da elevada carga fiscal tributária em 
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nosso país, a tributação poderá ocasionar a influência na formação do preço do 

produto ou serviço, afetando a livre concorrência entre empresas do mesmo 

seguimento. 

Assim, se faz necessária uma política severa no âmbito tributário, tanto para 

manter a livre concorrência, garantindo um ambiente igualitário e competitivo para o 

mercado, como também nas situações em que ocorre um desequilíbrio no setor, haja 

vista que a carga tributária interferirá diretamente na oferta, na demanda e 

consequentemente, nos preços dos produtos e serviços, distorcendo as regras do 

mercado.  

Como se vê, a matéria em apreço é discutida de forma crescente no mundo 

jurídico. Por esse motivo, requer um estudo minucioso da doutrina sobre o assunto, 

assim como decisão paradigmática do STF sobre a concorrência tributária, sob o 

ângulo da neutralidade. Acrescenta que um estudo dessa natureza verifica que a 

tributação não pode influenciar a competitividade, pois a concorrência deve ser 

medida por outros fatores independentes da carga tributária, como a qualidade, a 

competência e a eficiência do serviço.  

Erigidas a relevância e a problematização da pesquisa, busca-se apresentar 

como problemáticas da pesquisa a análise crítica doutrinária e jurisprudencial, em 

especial os recentes entendimentos do Supremo Tribunal Federal – STF, acerca do 

princípio da neutralidade tributária, tendo como parâmetro o equilíbrio da livre 

concorrência e da livre iniciativa. 

A pesquisa é qualitativa bibliográfica, e é apresentada em três partes. O 

objetivo geral da pesquisa é analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal – STF 

no julgado RE 773992/BA em relação a neutralidade tributária na perspectiva da livre 

concorrência frente aos avanços e desafios à luz do desenvolvimento econômico no 

Brasil.  

Ademais, para alcançar este escopo foram traçados os seguintes objetivos 

específicos para a pesquisa: investigar de acordo com a decisão do STF no RE 

773992/BA as perspectivas ao princípio da neutralidade tributária, analisar as 

possibilidades de existência de uma tese coerente firmada pelo STF no julgado RE 

773992/BA, que abordem a concorrência e avaliar através da decisão paradigmática 

do STF no RE 773992/BA a conduta utilizada no tocante a capacidade contributiva, 
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livre concorrência e os avanços e desafios para o desenvolvimento econômico no 

Brasil. 

Portanto, a divisão sistemática do conteúdo deste trabalho busca comtemplar 

os objetivos acima citados, de modo que na primeira seção faremos um estudo sob 

a perspectiva da neutralidade tributária no Estado Democrático de Direito abordando 

a capacidade contributiva, a isonomia tributária e finalizando com a neutralidade 

tributária.  

Em seguida, abordaremos a livre concorrência, sendo importante o estudo da 

ordem econômica para compreender a estrutura de um sistema composto de 

princípios e de regras que venham a respeitar o mercado, bem como do sistema de 

concorrência que proporciona ao cidadão o alcance aos produtos e serviços, o 

aumento na economia, a inovação de forma constante no país. 

Na sequência, iremos discorrer acerca de uma decisão paradigmática do STF 

no RE 773992/BA e os avanços e desafios para o desenvolvimento econômico e 

social no Brasil. Após a apresentação da análise jurisprudencial dos princípios da 

livre concorrência e da ordem econômica, avaliaremos de forma crítica o 

comportamento do STF a respeito da neutralidade tributária na perspectiva da livre 

concorrência frente aos avanços e desafios à luz do desenvolvimento econômico e 

social no Brasil. 

 

1. O estudo sob a perspectiva da neutralidade tributária no Estado Democrático de 

Direito 

 

Nessa primeira seção, faz-se uma abordagem sobre a capacidade 

contributiva avaliando-se a isonomia tributária, passando o estudo pela neutralidade 

tributária no Estado Democrático de Direito.  

Em relação aos princípios jurídicos, esses podem ser considerados os pilares, 

a base do ordenamento jurídico, traçando orientações e diretrizes que devem ser 

seguidas por todo o Direito. Um dos pilares do ordenamento jurídico é o princípio da 

livre concorrência previsto de forma expressa na Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 170, no Título VII (Da ordem econômica e financeira) no Capítulo I, 

intitulado “Dos princípios gerais de atividade econômica”. Vale ressaltar que todos 
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estes princípios estão fundados na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, com o objetivo principal de assegurar a todos uma existência digna. 

De acordo com o referido princípio, o Estado tem o dever de manter a 

neutralidade da tributação em relação à concorrência, trazendo consigo a 

necessidade de proteger a igualdade de condições no mercado, garantindo uma 

democracia estável.  

Antes de abordar a neutralidade tributária, é fundamental expor a definição de 

capacidade contributiva, haja vista que esse princípio está ligado diretamente à 

neutralidade. Para Carrazza o princípio da capacidade contributiva é a capacidade 

em que, em tese, os cidadãos têm para contribuir com o pagamento dos impostos, 

tendo como objetivo gerar riquezas aos entes federativos, sem que os cidadãos 

tenham prejuízos em relação as suas necessidades de subsistência2. O autor relata 

que a capacidade contributiva assegura a distribuição dos impostos tributários de 

forma proporcional entre os contribuintes, sendo uma ferramenta capaz de adequar 

a fixação da base de cálculo dos encargos. 

Vários autores dividem a capacidade contributiva em 2 (duas) espécies: 

Objetiva e subjetiva. Na concepção de Giardina, a capacidade objetiva se apresenta 

como hipótese de incidência relativa aos impostos fatos hipotéticos que 

posteriormente sejam indicativos de capacidade econômica3. 

Em relação à capacidade contributiva subjetiva ou relativa, Misabel, na 

atualização ao livro de Baleeiro, estabelece que somente terá início a capacidade 

econômica após o pagamento de impostos referentes às despesas consideradas 

imprescindíveis (pessoais e obrigatórias) do contribuinte, como por exemplo 

despesas com saúde, vestuário, dependentes, moradia, alimentação e outras4.  

O que se analisa é que a capacidade contributiva no Brasil deve ser entendida 

por meio da espécie subjetiva, haja vista que por conta das diretrizes relacionadas 

às hipóteses de incidência de tributos previstas na legislação, a mencionada 

                                                      
2 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012.p. 45 
3 GIARDINA, Emilio. Le basi teoriche del princìpio dela capacità contributiva. Milão:Dott. A. Giuffrè, 
1961.p.439. 
4  BALEEIRO, Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2010.p.1093. 
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capacidade se apresenta de forma abstrata, verificando as situações econômicas do 

contribuinte que vier a praticar algum ato que acarrete no pagamento do imposto, 

ocorrendo assim uma justiça social e fiscal eficaz.   

Ligado ao princípio da capacidade contributiva está o princípio da isonomia, 

conhecido também como o da igualdade, sendo incorporado ao ordenamento 

jurídico brasileiro como tema a ser amparado aos direitos fundamentais dispostos 

na CF/88, estabelecido no artigo 5º, caput. Além dessa previsão constitucional, o 

legislador buscou intensificar os direitos da igualdade entre os desiguais por meio 

dos direitos sociais.   

Segundo Mello, o conteúdo político ideológico em relação ao princípio da 

igualdade é que a lei deve servir como uma ferramenta de regularização da vida 

social para tratar de forma justa os cidadãos, e não como motivo de vantagem para 

o cidadão5. 

Como o princípio da isonomia se enquadra entre os direitos fundamentais, faz 

se necessário um breve relato acerca dos direitos fundamentais, entendidos como 

mecanismos constitucionais que asseguram direitos e garantias aos indivíduos 

contra abusos do Estado, concedendo condições mínimas de vida para viver em 

sociedade. Os aludidos direitos se decompõem nos ramos na CF/88: direitos 

individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos e direitos de nacionalidade.  

Com a globalização de direitos fundamentais que não eram previstos, observa 

se que haverá uma integralização entre os direitos fundamentais sem existir a 

supressão do direito fundamental já existente. Esse argumento é chamado de 

“dimensões” e deverá figurar no lugar do termo “gerações”. Assim, de acordo com 

Bonavides,  o  princípio  da  igualdade  está  previsto como direito fundamental de 2ª 

geração ou 2ª dimensão6, conforme entende Sarlet.7 

Para haver uma democracia forte é preciso que o Estado  conduza  o  mercado 

                                                      
5 MELLO, Celso A.B. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e desequiparações permitidas, 
Revista Trimestral de Direito Público 1/80, 1993.p.14. 
6  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª ed., São Paulo: Malheiros Editora, 
2010.p.517. 
7  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10.ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2011.p.14. 
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de modo cauteloso, nem intervindo a todo momento, como também não deixando de 

interferir no momento oportuno. Porém, para ser possível a interferência estatal, é 

necessário um estudo aprofundado a respeito da neutralidade tributária.    

 A neutralidade é entendida como a possibilidade de o Estado não intervir ou 

intervir de forma ponderada na vida privada das pessoas, como nas relações que 

envolvem o mercado econômico. Com isso, os indivíduos têm a ideia de que serão 

independentes em relação às determinações estipuladas pelo Estado. 

Observa-se que cada indivíduo terá a liberdade em optar pelo modelo de vida 

que se adequa a sua realidade, independente da intervenção pelo Estado, sendo a 

neutralidade encarada como uma forma de abstenção, fato este característico do 

Estado Liberal, tendo o seu ápice no período do século XIX, em que se consolidou o 

desenvolvimento econômico. Ocorre que o posicionamento não é unânime, pois a 

neutralidade também é entendida quando o Estado se abstém de praticar 

determinado ato, não intervindo na relação privada das pessoas.  

Para que fosse possível a existência da neutralidade como abstenção era 

necessário que as pessoas tivessem a liberdade nas suas relações privadas, por 

meio de sua autonomia. Ocorre que a partir do início do século XX, houve o declínio 

do Estado Liberal de Direito, principalmente em virtude da 1ª Guerra Mundial e da 

queda da Bolsa de valores de Nova York, o que trouxe uma instabilidade econômica 

mundial, e com isso ampliou de uma forma considerável o problema social 

relacionado ao desemprego e, por consequência, à pobreza. 

O Estado Social, por conta da carga tributária elevada, implicou mudança da 

conduta estatal, que passou a ser mais intervencionista nas relações privadas, 

alterando a estrutura social que antes existia no Estado Liberal de Direito entre a 

sociedade civil e Estado. Segundo Siqueira, as mudanças advindas do Estado Social 

vieram com o propósito de efetivar políticas intervencionistas, acabando com os 

privilégios no mercado econômico em relação às classes dominantes e, ao mesmo 

tempo, dando oportunidade às classes menos favorecidas econômica e 

socialmente8. 

                                                      
8  SIQUEIRA, N. S. Tributação e neutralidade no estado democrático de direito. 2011. 272 f. Tese 
(doutorado) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza. 2011.p. 56. 
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No Estado Social, por meio da coerção, o Estado passa a tomar decisões que 

antes eram tomadas pelo indivíduo e pela sociedade. Com essa mudança 

significativa, o Estado Social trouxe a discussão acerca da liberdade, no qual se 

discutia até que ponto é permitido o patrocínio coercitivo estatal (justiça social) sem 

que venha a prejudicar a autonomia de cada indivíduo (livre mercado).   

O que se observa é que a justiça social pode ser utilizada com a justiça fiscal, 

caso obedeça ao princípio da livre concorrência e seja possível a interligação lógica 

entre a execução do princípio da extrafiscalidade e da capacidade contributiva, 

principalmente no tocante à tentativa de reduzir a desigualdade social e melhorar a 

distribuição de rendas. 

 

2 A livre concorrência para o alcance do bem-estar social 

 

Na segunda seção se faz necessário tratar sobre a livre concorrência para 

compreender o sistema de concorrência que proporciona ao cidadão o alcance aos 

produtos e serviços, o aumento na economia, a inovação de forma constante no país 

e, consequentemente, o bem-estar social. 

Em se tratando de concorrência, Sodré Filho destaca que de uma forma geral 

tal princípio poderá trazer diversas vantagens ao mercado. A primeira seria em 

relação ao consumidor, que teria a opção de eleger dentre os produtos sua opção, 

analisando de forma comparativa o produto com menor preço e melhor qualidade9. 

No que se refere à empresa, cada uma tem sua faculdade de escolher a 

atividade econômica com a qual deseja trabalhar, incentivando a participação e a 

competitividade do mercado. Fazendo referência ao interesse de uma forma geral, o 

sistema de concorrência traz ao cidadão a obtenção dos serviços e dos produtos, 

alavancando a economia e propiciando uma constante inovação ao país. 

O princípio da livre concorrência para Forgioni apresenta uma função 

fundamental na economia no Brasil:  é  entendida  como  uma  ferramenta  adequada 

para propiciar a expansão da economia e o bem-estar social.10 

                                                      
9 SODRÉ FILHO, Antônio C. de Azevedo. Comentários à legislação antitruste: direito econômico, defesa 
da livre concorrência. São Paulo: Atlas, 1992.p.36. 
10 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012.p. 188-
192. 
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Assim, uma das prioridades da concorrência é permitir que o cidadão tenha o 

direito de escolher qual serviço ou produto quer adquirir, em ambiente de justa 

disputa na concorrência de mercado, sem interferência direta do Estado na aquisição 

de um determinado produto ou serviço. Deste modo, o princípio da livre concorrência 

tem como escopo realizar no mercado competição mais próxima ao ideal, ou seja, 

que o agente sozinho não tenha o domínio de mercado econômico, não possa 

dominar as escolhas de qualidade, produção, preço e outros fatores.  

Para que se tenha uma compreensão a respeito dos pressupostos 

constitucionais da livre concorrência, é relevante conceituar o Princípio da livre 

concorrência. A ideia principal relativa ao Princípio da livre concorrência se dá 

mediante a liberdade de competição e oportunidade no mercado em iguais condições 

entre os agentes econômicos envolvidos no mesmo segmento de mercado. Porém, 

o Princípio da livre concorrência ultrapassa esse conceito. 

Antes de iniciar o estudo das normas constitucionais antitruste sobre a livre 

concorrência, é interessante conceituar o Direito antitruste. Também conhecido 

como direito da concorrência, é o segmento do direito que traz a concorrência para 

coibir a prática de abusos do poder econômico e nortear o desempenho dos agentes 

econômicos com o objetivo de garantir novos competidores no mercado competitivo, 

apoiado na livre concorrência.  

A procura por resultados que favoreçam a empresa dentro de um mercado 

competitivo pode trazer consequências favoráveis ou desfavoráveis ao mercado 

econômico, devendo o Estado afastar as práticas anticompetitivas por meio das 

normas constitucionais antitruste. 

No universo de disputas, Zeger relata que com o intuito de conquistar  a estima 

dos consumidores, há diversos mecanismos do mercado que compõem a 

concorrência, como a qualidade do produto, o preço, o serviço e outros.11 Porém, na 

realidade, a concorrência perfeita, chamada de ideal, é fantasiosa.  

                                                      
11 ZEGER, Arthur. Mercado e Concorrência: Abuso de Poder Econômico e Concorrência Desleal. Revista 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 17, n. 28, 2010. Disponível em: Acesso em: 08 
out. 2021.p.50. 
 



 

118 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

Deste modo, para um modelo de mercado real, não há como a concorrência 

ser ideal, pois é comum e necessário que ocorram variações quanto aos produtos, 

com o intuito de que o mercado evolua e traga benefícios a todos os envolvidos.  

Diante dos fatos apresentados, o combate tanto ao abuso de poder econômico 

como à concorrência desleal possui o mesmo propósito: impedir que ocorra qualquer 

tipo de lesão no mercado que venha a interferir na escolha ou na diminuição quanto 

à preferência do produto por parte do consumidor e, consequentemente, dificultar os 

concorrentes a atuarem no mercado econômico. 

 

3 A decisão paradigmática do STF no RE 773992/BA e os avanços e desafios para o 

desenvolvimento econômico e social no Brasil  

 

Com o escopo de analisar os princípios da livre concorrência e da ordem 

econômica e, ao final, averiguar a perspectiva da neutralidade tributária no Brasil, no 

julgamento do RE 773992/BA, será estudado o caso concreto em que se discute a 

livre iniciativa, a livre concorrência e a ordem econômica e a neutralidade tributária 

frente aos avanços e desafios à luz do desenvolvimento econômico e social no Brasil. 

O debate no Recurso Extraordinário- RE 773992/BA, em que as partes eram o 

Município de Salvador e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, tinha 

como controvérsia jurídica a definição de se a cobrança por parte do Município de 

Salvador relativa ao Imposto e Propriedade Territorial Urbana - IPTU sobre a 

atividade desempenhada pela ECT seria considerada lícita ou não, haja vista que esta 

empresa é considerada pública e presta serviço público, motivo pelo qual a referida 

empresa até aquela data estava contemplada pela imunidade tributária recíproca, 

tendo como previsão normativa o artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição 

Federal de 1988.  

O recorrente interpôs recurso extraordinário em face do acórdão da 8ª Turma 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que reconheceu a imunidade tributária 

recíproca da empresa recorrida. Os embargos declaratórios opostos pela recorrente 

foram rejeitados. 

A parte recorrente alega que o serviço realizado pela recorrida não justificaria 

o benefício concedido (imunidade tributária recíproca), haja vista entender que 
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somente as fundações públicas e as autarquias seriam beneficiadas, de acordo com 

a própria vedação constitucional prevista no artigo 173, § 2º da CF de 1988. 

Sustenta que a recorrida, além de exercer atividades essenciais, também 

exerce atividades de exploração econômica, atividades essas que abrangem 

serviços de iniciativa privada sob o regime concorrencial. Em virtude do tema 

polêmico, a matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo Plenário em 

12/04/2013. 

Na sessão do dia 15/10/2014, o Tribunal decidiu o tema 644 e, por maioria e 

nos termos do voto do Min. Dias Toffoli (Relator), negou provimento ao recurso 

extraordinário do Município de Salvador, vencidos os Ministros Roberto Barroso e 

Marco Aurélio. Diante do exposto, serão averiguados os princípios da livre 

concorrência e ordem econômica no caso em exame. 

No que tange a análise Jurisprudencial da livre concorrência e ordem 

econômica acerca do RE 773992/BA, a recorrente relata que a recorrida não teria 

direito à imunidade tributária recíproca, tendo em vista que a sua atividade não seria 

suficiente para garantir o beneplácito constitucional, ocorrendo a ofensa aos artigos 

21, inciso X; 150, inciso VI, alínea “a” e § 2º e § 3º; 173, § 2º e 177 da CF/88. Ressalta 

que a Constituição, além de outorgar o benefício às empresas públicas, deixou de 

forma expressa a vedação quanto à imunidade recíproca às empresas privadas, 

conforme se observa no artigo 173, § 2º.  

A recorrente em seus argumentos alega que a recorrida, além de exercer 

atividade eminentemente pública, atividade essa que corresponde ao percentual de 

30% (trinta por cento) de suas receitas, exerce diversas atividades lucrativas, como 

a venda de títulos de capitalização, operações financeiras, serviço de logística, 

transporte e outras. Ressalta que mesmo a ECT praticando todas essas atividades e 

desvirtuando a finalidade de sua atividade principal, a empresa recorrida continuou 

com o benefício da imunidade tributária referente a todos os seus bens, ocasionando 

um regime de concorrência desleal com as demais empresas privadas que prestam 

o mesmo serviço.  

Narra que caso fosse prevalecer o entendimento quanto ao reconhecimento 

da imunidade tributária recíproca, deveria ser identificado quais imóveis seriam 
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destinados às finalidades essenciais e quais seriam destinados à exploração 

econômica.  

Em se tratando da imunidade recíproca, o entendimento do STF ao caso 

concreto é que o benefício deve ser ampliado às sociedades de economia mista e às 

empresas públicas, em virtude do artigo 4º, inciso II, do Decreto-Lei nº 200/67, em 

que se afirma que as sociedades de economia mista e as empresas públicas fazem 

parte da Administração Pública Indireta, ocupando os serviços públicos. 

Em relação à argumentação da recorrente sobre a atividade econômica da 

recorrida, a Suprema Corte entendeu que a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT figura como prestadora de serviços públicos, cuja prestação é 

obrigatória e contínua, sendo o serviço de correios e telégrafos exclusivo do Estado, 

que faz jus à imunidade recíproca, conforme estipula o artigo 150, inciso VI, alínea 

“a” da CF/88.  

Outro fato analisado pelo Tribunal foi em relação ao artigo 173 §1ºda CF/88, 

relatando que tal artigo faz referência às empresas sujeitas ao regime próprio das 

empresas privadas, o qual não abrange as entidades (estatais) e sociedade de 

economia mista que prestam serviço público.  

Vale destacar que o STF vem ampliando o conceito quanto aos serviços 

postais prestados pela ECT. De acordo com o voto do Min. Dias Toffoli no RE 627.051 

de 12/11/2014, os impostos em que não fosse possível distinguir-se o desempenho 

em atividade desenvolvida está de acordo com as finalidades essenciais do Estado, 

ocorreria a imunidade tributária recíproca e naqueles casos em que o desempenho 

dessa atividade desvirtuasse das finalidades essenciais e fossem atividades de 

exploração econômica, ocorreria a imunidade em decorrência do subsídio cruzado.  

Assim, em relação ao caso concreto, o Tribunal manteve a imunidade para 

todas as atividades, tendo em vista que no mesmo imóvel ocorrem diversas 

atividades, incluindo atividades com finalidades essenciais e de exploração 

econômica, havendo uma dificuldade em distinguir em qual das prestações de 

serviço estaria enquadrada. Ainda em relação à atividade desenvolvida pela 

recorrida, de acordo com o voto do Min. Celso de Mello (1993, p.63) referente a este 

recurso, esta presta e executa o serviço público com autorização do Estado, sob o 
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regime de monopólio, tendo o dever de prestar a atividade econômica de acordo 

como estabelecido na CF/88. 

Aborda também que a atividade principal prestada pela recorrida (entrega de 

cartas e correspondências em todo o território nacional) é exclusiva do Estado, tendo 

o serviço a finalidade essencial por se tratar de atender à população, haja vista que 

de acordo com as informações levantadas pelo Min. Dias Toffoli (2014, p.23), em seu 

esclarecimento do voto, no Brasil são duzentos e um milhões de habitantes, onde a 

maioria da população não tem acesso à internet, se comunicando por cartas e 

correspondências, tendo o Estado o papel de entregar todas as cartas e 

correspondências no território nacional. 

Destaca o Ministro que a ECT não poderia se enquadrar entre as empresas de 

transporte privado que tenham atividade fim de transporte de mercadorias, tendo em 

vista que a função da entidade não é apenas o recebimento e a entrega de 

encomendas e das correspondências, mas também todas as fases do serviço postal. 

Assevera ainda que para que seja afastada a imunidade de uma empresa que 

já tenha o benefício, é necessária a ocorrência de algum fato contrário que justifique 

a referida atitude, não se justificando a cassação do benefício da recorrida.  

Analisando o princípio da ordem econômica no caso real, observam-se dois 

posicionamentos divergentes quanto aos crimes contra a ordem tributária: O 

primeiro defende que não houve crime, tendo em vista que a recorrida é considerada 

empresa pública, que presta serviço público, cuja atividade principal é o envio de 

correspondências e cartas para todo o território brasileiro, serviço este considerado 

pela CF/88 como exclusivo do Estado e indispensável à população brasileira. Esse 

entendimento demonstra que a imunidade recíproca destinada à recorrida traria um 

bem-estar à comunidade, ocasionando um benefício inestimável ao povo brasileiro. 

Ocorre que, por outro lado, a concessão do benefício tributário à recorrida 

poderia ser compreendida como tendo um caráter ilegal, haja vista que a ECT, além 

de exercer atividade essencial, também presta atividade econômica obtendo 

vantagem competitiva em relação às empresas privadas que prestam o mesmo 

serviço, havendo nesse caso crime contra a ordem tributária, ferindo os artigos 150, 

inciso VI, alínea “a” e § 2º e § 3º; 173, § 2º e 177 da CF/88.  
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Em que pese a crítica da neutralidade tributária acerca do RE 773992/BA, na 

atual conjuntura democrática, a neutralidade tem um papel determinante no 

condicionamento em relação à intervenção pública no funcionamento do mercado 

econômico e financeiro, podendo divergir da política fiscal. O que se observa é que a 

tributação deve ser direcionada à realização de uma política distributiva, com a 

finalidade de proporcionar a justa oportunidade de participação na vida política e 

social de cada indivíduo. 

Mas que a tributação, por mais essencial que seja, não deve intervir na 

funcionalidade espontânea do mercado nem desestabilizar a iniciativa o 

funcionamento dos agentes envolvidos. Os tributos devem respeitar à 

individualidade de cada agente e não ser ele o fator preponderante de desequilíbrio 

da livre concorrência, responsável pela formação do preço do serviço ou produto. 

É relevante demonstrar que os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência estão vinculados à neutralidade tributária, uma vez que a tributação 

deve observar de certa forma os mecanismos de funcionamento do Estado. A 

neutralidade nesse passo apresenta 2 (duas) perspectivas: o aspecto negativo que 

por conta do equilíbrio econômico e financeiro no mercado não há necessidade 

intervenção do Estado na relação privada; o aspecto positivo onde para manter o 

equilíbrio no mercado é necessário a intervenção estatal. 

Com a finalidade de restabelecer o equilíbrio no mercado e assegurar a 

manutenção da igualdade entre os agentes econômicos, o Estado deve preservar a 

neutralidade concorrencial e tributária por meio de sua intervenção, bem como 

adotar ações que permitam a retomada do equilíbrio lesionado. 

Observa-se que em relação ao desequilíbrio econômico, em determinados 

casos, torna-se indispensável a intervenção estatal para restabelecer o equilíbrio 

econômico e financeiro. Algumas situações o Estado não deverá intervir, porém, em 

outras situações para conseguir a espontaneidade e funcionamento do mercado, 

garantir a eficiência e assegurar condições iniciais de igualdade, o Estado deverá 

intervir não deixando de averiguar a relação entre o mercado, a justa oportunidade  e 

a igualdade de liberdades de cada caso real. 

Nos casos em que a tributação venha afetar a livre concorrência será 

necessário o uso da neutralidade tributária, para que o Estado venha a intervir e 
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equilibrar o mercado econômico e financeiro, resguardando os agentes econômicos 

envolvidos e proporcionando a todos a liberdade de escolha em relação ao mercado. 

Entretanto, afirma-se que uma democracia, para que se tenha a igual 

liberdade, é necessário, além da inexistência da interferência do Estado no mercado 

econômico, que se assegurem oportunidades apropriadas, possibilitando condições 

iguais a todos, a fim de que possam escolher, dentre diferentes modelos de vida, o 

mais adequado para cada um. Após uma breve análise a respeito da neutralidade, 

faz se necessário verificar a postura do STF em relação ao princípio da neutralidade 

tributária no RE 773992/BA.  

Em relação ao caso em exame, o debate gira em torno da cobrança do Imposto 

e Propriedade Territorial Urbana - IPTU sobre a atividade desempenhada pela ECT 

em que por um lado o Município de Salvador considerava devido o pagamento do 

tributo, pois entendia que a ECT, além de exercer atividades essenciais, exerce 

atividades de exploração econômica que abrangem serviços de iniciativa privada sob 

o regime concorrencial. 

Por outro lado, a entidade argumentava que não era devido o tributo, por ser 

uma empresa pública que presta serviço público, cuja principal atividade é o envio 

de cartas e correspondências para todo o Brasil, atividade que é exclusiva do Estado 

e indispensável à população brasileira, sendo a empresa beneficiária da imunidade 

tributária recíproca, em virtude de as sociedades de economia mista e as empresas 

públicas fazerem parte da Administração Pública Indireta, exercendo os serviços 

públicos destinados aos entes federativos. 

Analisando o caso em tela, verifica-se a divergência de opinião entre os 

Ministros em relação à concessão ou não da imunidade tributária. Na decisão foi 

destacada que, a ECT não teria direito ao benefício, por se tratar de serviço prestado 

por entidade com fins econômicos. Essa afirmação traz para o debate o fato de que 

caso fosse concedida a imunidade tributária recíproca à empresa, essa estaria se 

privilegiando e obtendo vantagem competitiva em relação às atividades que a 

mesma disputaria com as empresas de iniciativa privada. 

Para outros Ministros, o benefício deveria ser abrangido também às 

sociedades de economia mista e às empresas públicas que prestam serviço público, 

já que a empresa é prestadora de serviço público de prestação obrigatória, contínua 
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e exclusiva do Estado, enquadrando-se na Administração Pública Indireta, conforme 

previsão legal no artigo 4º, inciso II, do Decreto-Lei nº 200/67.  

O Tribunal, com o propósito de assegurar a livre iniciativa e a livre concorrência 

aos cidadãos, relata que o Estado em algumas situações intervém no caso em 

comento para trazer de volta o equilíbrio necessário ao mercado econômico e 

financeiro e garantir uma vida boa a todos os indivíduos. Assim, no caso concreto, a 

Suprema Corte decidiu alargar o entendimento da imunidade recíproca à empresa 

pública que presta serviço público, levando em consideração a livre concorrência e 

livre iniciativa.  

O que se observa é que no caso específico o STF buscou garantir o benefício 

tributário à ECT pelo fato de a entidade prestar serviço público tendo como atividade 

principal o envio de correspondências e cartas para todo o território brasileiro, 

serviço este considerado pela CF/88 como exclusivo do Estado e indispensável à 

população brasileira por trazer um bem-estar ao povo brasileiro.  

Outro argumento favorável à concessão do benefício tributário foi em relação 

ao serviço de correspondência desempenhado pela ECT, que em virtude de a entidade 

ser considerada uma empresa pública, ela deve prestar o serviço em todos os lugares 

do Brasil, já que está enquadrada como atividade submetida ao regime de monopólio, 

serviço esse diferente do que ocorre com as empresas da iniciativa privada. 

Ocorre que a concessão do benefício tributário à recorrida poderia ser 

compreendida como ilegal, pois a ECT, além de prestar serviço cuja atividade é 

considerada essencial, também exerce atividade econômica com obtenção de lucro, 

auferindo vantagem desleal em relação às demais empresas privadas do mesmo 

ramo de atividade, ocorrendo crime contra a ordem tributária, conforme previsão 

legal nos artigos 150, inciso VI, alínea “a” e § 2º e § 3º; 173, § 2º e 177 da CF/88. 

Entende-se que o STF, de acordo com o artigo 173 da CF/88, errou em aprovar a 

imunidade recíproca à ECT, tendo em vista que a imunidade tributária recíproca 

ocasionou um desequilíbrio concorrencial ao mercado econômico e financeiro, 

favorecendo  aos  Correios  vantagem   competitiva   às  atividades  provenientes  da 

iniciativa privada.  

Acrescente-se que no caso em comento o Tribunal não deveria ter 

reconhecido o subsídio cruzado e, por consequência, estender o benefício tributário 
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à ECT, devendo, no entanto, incidir a cobrança do IPTU sobre os imóveis de 

propriedade da recorrida, já que sua atividade é predominante econômica, 

concorrendo com as empresas privadas e desequilibrando o mercado econômico e 

financeiro. 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente a discussão acerca da neutralidade da tributação em termos 

nacionais estão ganhando importância por conta da preocupação em relação aos 

efeitos nocivos que a referida tributação possa causar no equilíbrio da concorrência. 

Com o intuito de compreender a capacidade contributiva foi indispensável 

entender a respeito do princípio da livre concorrência, estando o princípio previsto no 

artigo 170 da Constituição Federal de 1988 como um dos princípios da ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo 

como principal objetivo assegurar a todos uma existência digna proporcionando ao 

mercado econômico a possibilidade de os cidadãos concorrerem em iguais 

condições a um fim determinado. No entanto, o Estado atuará como agente 

normativo e regulador, tentando reprimir o abuso de poder econômico, como também 

garantir a ordem no Estado Democrático de Direito.  

De acordo com o referido princípio, o Estado tem o dever de manter a 

neutralidade da tributação em relação à concorrência, trazendo consigo a 

necessidade de proteger a igualdade de condições no mercado, garantindo uma 

democracia estável. 

Em relação ao princípio da isonomia esse está previsto entre os direitos 

fundamentais dispostos no artigo 5º, caput da CF/88 tendo como objetivo distribuir 

a carga tributária de acordo com a capacidade econômica individual do contribuinte, 

procurando uma forma adequada sem desprezar as diferenças em relação a 

condição econômica do cidadão. 

Assim, após o estudo do tema proposto foi feita uma análise jurisprudencial 

da livre concorrência, ordem econômica e uma abordagem crítica da neutralidade 

tributária no Brasil em um caso com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal 

– STF: Recurso Extraordinário – RE 773992/BA. Tinham como partes o Município de 



 

126 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

Salvador e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e como controvérsia 

jurídica a definição se a cobrança por parte do Município de Salvador relativo ao 

Imposto e Propriedade Territorial Urbana - IPTU sobre a atividade desempenhada 

pela ECT seria considerada lícita ou não, haja vista que esta empresa é considerada 

pública e presta serviço público, motivo pelo qual a referida empresa até aquela data 

estava contemplada pela imunidade tributária recíproca, tendo como previsão 

normativa o artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988.  

A Suprema Corte entendeu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT fazia parte da Administração Pública Indireta, ocupando os serviços públicos 

na qual seriam destinados aos entes federativos, que por sua vez estavam 

vinculados ao Estado figurando como prestadora de serviços públicos, cuja a 

prestação seria obrigatória e contínua, sendo o serviço de correios e telégrafos 

exclusivo do Estado, em que faria jus a imunidade recíproca conforme estipula o 

artigo 150, inciso VI, alínea a da CF/88.  

O debate girava em torno da cobrança do Imposto e Propriedade Territorial 

Urbana - IPTU sobre a atividade desempenhada pela ECT em que por um lado o 

Município de Salvador considerava devido o pagamento do tributo, pois entendia que 

a ECT além de exercer atividades essenciais exercia atividades de exploração 

econômica que abrangia serviços de iniciativa privada sob o regime concorrencial. 

Por outro lado, a entidade argumentava que não era devido o tributo por se tratar de 

uma empresa pública que prestava serviço público, cuja sua principal atividade era 

o envio de cartas e correspondências para todo o Brasil, atividade que seria exclusiva 

do Estado e indispensável à população brasileira. 

Assim, no caso concreto, a Suprema Corte decidiu afastar a neutralidade 

tributária e conceder a imunidade recíproca ao desempenho de todas as atividades 

desenvolvidas pela recorrida, subsidiando mediante os subsídios cruzados abaixo 

do preço para prestar o serviço a todo território nacional.  Constata-se que a partir 

do momento em que o STF afastou a neutralidade tributária e concedeu a ECT o 

subsídio cruzado e consequentemente a imunidade recíproca, trouxe o desequilíbrio 

artificial da concorrência pela intervenção do mercado econômico e financeiro, fato 

esse em que permitiu a ocorrência de diferentes regimes jurídicos entre agentes 

econômicos que estão na mesma situação. 
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Entende-se que em relação a concorrência, a conduta do STF no julgado RE 

773992/BA não trouxe uma tese coerente ocorrendo um prejuízo e um mal-estar a 

um maior número de pessoas, desequilibrando assim o mercado financeiro e 

econômico e desestabilizando a justa oportunidade e livre concorrência, não 

propiciando a expansão da economia e o bem-estar social, e sim, prevalecendo o 

interesse individual ou de um grupo de pessoas. 

Quanto a conduta utilizada no tocante a capacidade contributiva, livre 

concorrência, percebe-se que o STF de acordo com o artigo 173 da CF/88 errou em 

aprovar a imunidade recíproca à ECT, tendo em vista que a imunidade tributária 

recíproca ocasionou o desequilíbrio concorrencial ao mercado econômico e 

financeiro favorecendo aos Correios vantagem competitiva as atividades 

provenientes da iniciativa privada. De tal modo, a decisão teria argumentos mais 

ricos se os Ministros tivessem abordado em seus votos e no relatório final o princípio 

da livre concorrência e da neutralidade tributária relacionando tais princípios ao caso 

concreto. 

Sendo assim, para que tenhamos um avanço significativo no desenvolvimento 

econômico no Brasil é necessário que o STF respeite a ordem econômica, que estão 

vinculados aos fatos concretos advindo dos fatores econômicos, não esquecendo a 

ideologia liberal que está implantada na ordem econômica por meio da relação 

jurídica privada, em que o próprio cidadão revalida as regras e os princípios de forma 

voluntária e a ideologia intervencionista em que o Estado, pensando no bem comum, 

interfere na relação jurídica privada para garantir a ordem e melhores condições aos 

cidadãos, concedendo igualdade de oportunidades a todos os envolvidos. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de.  Propriedade  Industrial  frente  à  Concorrência 
Desleal. In: SIMIÃO FILHO, Adalberto; DE LUCCA, Newton (Coord.). Direito 
Empresarial Contemporâneo. 2. Ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. 
 
BALEEIRO, A. Direito tributário brasileiro. 11.ed. Atualização e complemento de 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
 



 

128 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

____________. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editora, 2010. 
 
BORGES, José Souto Maior. Princípios da isonomia e sua significação na 
Constituição de 1988. Revista de Direito Público, nº 93, ano 23, p.34-40, jan/mar, 
1990. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, Senado, 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br.> Acesso em: 16 set. 
2021. 
 
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Informativo Semanal nº 597 STF. Brasília, 
DF, Senado Federal, 2010. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.a
sp?incidente=4469716&numeroProcesso=773992&classeProcesso=RE&numeroTe
ma=644 > Acesso em: 05 set. 2021. 
 
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 29. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2012.  
 
FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2012. 
 
GIARDINA, Emilio. Le basi teoriche del princìpio dela capacità contributiva. 
Milão:Dott. A. Giuffrè, 1961. 
 
GRAU, E. R. A ordem econômica na Constituição Federal de 1988. 9.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. 
 
MELLO, Celso A.B. Princípio da isonomia: desequiparações proibidas e 
desequiparações permitidas, Revista Trimestral de Direito Público 1/80, 1993. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10.ed. rev. atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 
 
SIQUEIRA, N. S. Tributação e neutralidade no estado democrático de direito. 2011. 
272 f. Tese (doutorado) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza. 2011. 
SODRÉ FILHO, Antônio C. de Azevedo. Comentários à legislação antitruste: direito 
econômico, defesa da livre concorrência. São Paulo: Atlas, 1992. 
 
VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 
 



 
Francisco das Chagas Sampaio Medina | 129 

 

 

ZEGER, Arthur. Mercado e Concorrência: Abuso de Poder Econômico e Concorrência 
Desleal. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 17, n. 28, 
2010. Disponível em: Acesso em: 08 out. 2021. 
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Resumo 
 
O presente artigo tem como escopo investigar, analisar e dissertar acerca da 
aproximação da mentalidade utilitarista, com seu referencial de busca pela máxima 
felicidade dos atos, e a praticabilidade tributária, com o uso dos instrumentos de 
viabilização das normas tributárias. As presunções tributárias, o regime tributário do 
simples nacional e as plantas fiscais genéricas dos imóveis são exemplos de 
instrumentos de viabilidade das normas tributárias. A mentalidade utilitária do 
instituto da praticabilidade, embora tenha como (bom) objetivo a busca 
arrecadatória, ao valer-se da utilização de abstrações generalizantes, pode acabar 
por ocasionar malferimento dos princípios da igualdade tributária e da capacidade 
econômico-contributiva. Isso porque, apesar de ser um discurso sedutor (a 
praticabilidade como um modelo de redução da complexidade no emaranhado 
legislativo tributário), o que é preciso ter em mente é a questão sobre em que medida 
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essa racionalidade utilitarista ao se traduzir em felicidade coletiva, pode, do mesmo 
modo, ser sinônimo de uma infelicidade individual. O presente ensaio utiliza-se, 
quanto ao tipo de abordagem, do método indutivo, porquanto a análise aqui proposta 
parte da observação do ordenamento jurídico pátrio e, quanto às técnicas de 
procedimento, dos métodos bibliográfico e comparativo. 
Palavras-chave: Praticabilidade, utilitarismo, presunções, igualdade, capacidade. 
 
Abstract 
 
This article aims to investigate, analyze and discuss the approximation of the 
utilitarian mentality, with its reference to the search for maximum happiness in acts, 
and tax practicability, with the use of instruments for enabling tax rules. Tax 
presumptions, the simple national tax regime and the generic tax plans of properties 
are examples of instruments for the feasibility of tax rules. The utilitarian mentality 
of the practicability institute, although having as a (good) objective the search for 
collection, by making use of the use of generalizing abstractions, may end up causing 
a mismatch of the principles of tax equality and economic-contributory capacity. 
This is because, despite being a seductive discourse (practicability as a model of 
complexity reduction in the tax legislative tangle), what must be borne in mind is the 
question of how far this utilitarian rationality is translated into happiness. collective 
unity, can likewise be synonymous with individual unhappiness. The present essay 
uses, regarding the type of approach, the inductive method, as the analysis proposed 
here starts from the observation of the national legal system and, regarding the 
procedural techniques, of the bibliographic and comparative methods. 
Keywords: Practicality, utilitarianism, presumptions, equality, capacity. 
 

1. Considerações iniciais 

 

Fernando Pessoa, poeta português que muito encantou nossos sentidos, 

recita que “A noite não anoitece pelos meus olhos. A minha ideia da noite é que 

anoitece por meus olhos.”3. Qual seria essa “noite” que não anoitece pelos meus 

olhos e qual seria a “noite” que anoitece pelos meus olhos? Essa é uma percepção 

pessoal sobre a noite que revela uma dualidade de sentidos. Ou seja, as coisas são 

sentidas por nós de modo distinto de acordo com nossas experiências e cultura.  

Quando nos debruçamos à investigação científica, essas duas “noites” são 

percebidas quando tentamos desvendar os institutos jurídicos postos sob análise, 

quando nos colocamos a desdobrar seu alcance. Para o que aqui importa, qual seria 

a ideia de “praticabilidade tributária” posta diante dos nossos olhos e qual seria a 

                                                      
3  PESSOA, Fernando, 1888-1935 Poemas completos de Alberto Caeiro / Fernando Pessoa; 
[organização Carlos Felipe Moisés]. - 2. ed. - São Paulo: Ática, 2013. 160 p. (Bom Livro), pg. 107. 
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minha ideia de “praticabilidade tributária” sentida na pesquisa acadêmica e qual 

delas se aproxima do utilitarismo com os instrumentos utilizados para a 

exequibilidade das leis tributárias? Seriam as percepções individuais da 

praticabilidade tributária (minha ideia da noite) ou a lógica coletiva da praticabilidade 

sob a ótica do Estado (a “noite” que não anoitece pelos meus olhos)? Duas “noites” 

distintas e que necessitam de análise. Essas “noites” podem significar também o 

dilema de se escolher qual das “noites” deve preponderar: a “noite” que trará mais 

felicidade coletiva como soma das satisfações ou a “noite” que trará felicidade 

individual independente da felicidade coletiva?  

Eis a pretensão deste artigo na busca de entender quais seriam estas 

aproximações da praticabilidade tributária e o utilitarismo, pois apesar de se ter a 

praticabilidade tributária como uma forma de “simplificar e generalizar” a 

exequibilidade das normas tributárias, há uma tendência forte da mentalidade 

utilitarista na prática da arrecadação tributária, mesmo sabendo-se das críticas e 

das incongruências que o utilitarismo carrega. Importante referir-se que o dilema do 

Estado arrecadador é utilizar um ferramental de exequibilidade de suas normas 

tributárias e viabilizar sua gestão dos recursos tributários, para tentar reduzir o 

dispêndio exacerbado na busca de identificar quais os suportes fáticos aptos à 

ocorrência da hipótese tributária e tentar salvaguardar sua arrecadação das 

dificuldades de preenchimento correto e total do evento apto a disparar a relação 

jurídica tributária.  

E é aqui que entra a praticabilidade tributária como um modelo de redução da 

complexidade no emaranhado legislativo tributário. O Estado pode abranger um 

número maior de situaçãoes jurídicas sem ter que despender uma quantidade de 

esforço humano e econômico no intuito e para o atendimento das necessidades 

públicas, que são perenes. Como bem adverte Paulo Sérgio Rosso que “Toda 

sociedade organizada tem sempre uma questão a solucionar:  de que forma os 

recursos produzidos e arrecadados pelo poder central serão redistribuídos.”4 E, para 

essa redistribuição, é necessário que os esforços estejam bem delimitados para sua 

captação. 

                                                      
4 ROSSO, Paulo Sergio. Tributação e Solidariedade no Estado Brasileiro. Revista direitos fundamentais 
& democracia (UniBrasil), v. 5, p. 1, 2009, pg. 02. 
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E esse ferramental referido aparenta ser exatamente o que aproxima a 

praticabilidade com o utilitarismo que pode ser identificado, em linhas introdutórias, 

como se o certo sempre a se fazer seja aquilo que traga maior felicidade para a 

comunidade, ou seja, fazer algo para se obter a maior quantidade possível de 

felicidade para uma maior soma possível de pessoas afetadas por esta ação, 

descurando-se dos interesses individuais, como bem aponta Michael Sandel a ideia 

central do utilitarismo é “a hegemonia do prazer sobre a dor”5. Porém, apesar de ser 

um discurso sedutor, o que é preciso ter em mente é a questão sobre em que medida 

essa racionalidade utilitarista pode se traduzir em felicidade coletiva, mas, do mesmo 

modo, pode ser uma infelicidade individual. Para isso, veremos quais são os 

instrumentos de viabilização da execução simplificadora da praticabilidade e quais 

são as aproximações destes com o utilitarismo.    

 

2. A Praticabilidade tributária e os instrumentos de viabilização da execução 

simplificadora 

 

A chamada praticabilidade tributária 6  é uma forma de se atribuir 

exequibilidade às normas captadoras de recursos para os cofres públicos. O seu 

papel reside em aproximar realidades fáticas das realidades normativas, quando 

estas últimas encontram óbices em sua descrição que dificultam a exata subsunção 

daquele fato à norma. Vale dizer, quando o fato jurídico tributário (aqui entendido 

como a projeção factual da hipótese tributária) padece de detalhamento específico 

previsto na norma em razão de que o evento tributário contenha lacunas que 

impedem que o fato relevado se conforme com a hipótese tributária, não haverá a 

obtenção do crédito tributário potencialmente gerado. Melhor explicando, o fato 

jurídico tributário, além da projeção factual da hipótese, é o “relato linguístico” de um 

                                                      
5 SANDEL, Michael. Justiça. O que é fazer a coisa certa. 9 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012, pg. 48. 
6 Para alguns doutrinadores como José Roberto Vieira, Mizabel Derzi, Heleno Torres e Octavio Campos 
Fischer a natureza jurídica da praticabilidade tributária é de princípio. Mas há quem defenda sua 
natureza institucional, como Eduardo Morais da Rocha em ROCHA, Eduardo Morais da. Teoria 
Institucional da Praticabilidade Tributária. São Paulo: Noeses, 2016.  
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acontecimento, ou seja, depois de um evento jurídico tributário7, é a consolidação da 

hipótese, atuando como o fato que realmente sucede no quadro do relacionamento 

social, de acordo com as lições de Paulo de Barros Carvalho8 , que faz nascer a 

relação jurídica tributária, decorrente da obrigação de pagar tributos aos Estado. 

Surge aqui a dificuldade arrecadatória. As normas tributárias podem não 

traduzir exatamente o que comando legal estatal prevê para a obtenção do crédito 

tributário. A norma tributária, deve conter a descrição das minúcias do suporte fático 

que ensejará a incidência tributária. Na Teoria da Norma tributária, aqui adotada a 

teoria de Paulo de Barros Carvalho9, aduz-se que todas as nuances do fato devem 

ser observadas nos contornos do fato jurídico. Como bem observam Octavio Fischer 

e Marcos Maliska de que: [...] na hipótese de incidência, existem apenas três critérios, 

suficientes em si para a correta captação do fato jurídico nela desenhado de modo 

abstrato. [...]”10. Esse “desenho abstrato” do fato jurídico tributário, advém, além do 

princípio da legalidade, também do princípio da tipicidade tributária que, como bem 

adverte Regina Helena Costa impõe que: “[...] a lei deve conter todos os elementos 

configuradores do fato cuja ocorrência é idônea a deflagrar a obrigação de pagar 

tributo.”11.  

Entretanto, ainda que a lei contenha toda a descrição configuradora do tributo, 

o evento ocorrido no plano da realidade pode conter elementos que se traduzem em 

dúvidas sobre sua conformação com a norma, não disparando a relação jurídica 

tributária. A importância do evento tributário ganha cores de relevância, pois é 

preciso “completar” o evento com generalizações e abstrações. Entretanto, 

abstração e generalização demasiadas podem se traduzir em não conformação 

exata do texto legal quando do evento no plano fático, não atendendo a tipicidade 

tributária12. Por outro lado, generalidade e abstração comedidas também podem 

                                                      
7 Há diferença entre fato e evento. Um exemplo prático desta diferença pode ser sentida com as 
seguintes frases: “A viajem de José para a Europa” é um evento e “José viajou para Europa” é um fato.  
8 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Editora Saraiva. Edição do Kindle. 
9 CARVALHO, Paulo de Barros.  Teoria da Norma Tributária. 4.ªEd. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
10  FISCHER, Octavio Campos; MALISKA, M. A. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA? 
SEGURANÇA JURÍDICA E A BASE DE CÁLCULO DO IPTU. Revista direitos fundamentais & democracia 
(UniBrasil), v. 22, p. 273-293, 2017. 
11 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Editora Saraiva. 2018, pg. 63. 
12 Paulo de Barros de Carvalho ensina que a tipicidade tributária: “[...] é a plena correspondência entre 
o fato jurídico tributário e a hipótese de incidência, fazendo surgir a obrigação correspondente, nos 
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causar discrepância no sistema 13  e abranger casos que não se amoldam 

perfeitamente ao que contém a legislação, o que se traduz, essas duas 

circunstâncias, em ineficiência do sistema.  

Eis o papel da praticabilidade tributária14 que atua como uma ferramenta a 

colaborar no desenho abstrato do fato jurídico tributário, pois seu foco reside em, 

como alerta Misabel Derzi, “[...] todos os meios e técnicas utilizadas com o objetivo 

de tornar simples viável a execução das leis. [...]”.15 Esses “meios” e “técnicas” são 

exatamente o que se quer desvendar com este artigo, pois seguramente se traduzem 

nos instrumentos de viabilização da execução simplificadora. 

Esses instrumentos de viabilização podem ser identificados como as 

chamadas abstrações generalizantes, como aponta Regina Helena Costa 16 , na 

utilização de presunções, ficções, indícios, normas de simplificação, conceitos 

jurídicos indeterminados, cláusulas gerais e normas em branco. Também, ainda com 

Helena Costa, outros recursos, com o uso da analogia, privatização da gestão 

tributária e meios alternativos de solução de conflito tributários. Também aponta 

Eduardo Morais da Rocha17, como instrumentos de viabilização, mas a que denomina 

de exemplos18, os preços de transferência, da substituição tributária progressiva, das 

plantas fiscais genéricas de imóveis, das limitações às deduções nos gastos com 

educação, da lista de serviços no imposto sobre serviços de qualquer natureza, e 

                                                      
exatos termos previstos em lei.”. Ou seja, a tipicidade tributária, significa que, além da exigência da 
existência de lei para majorar ou instituir tributos, é preciso uma descrição “plena” de “todos os 
elementos” da norma tributária para a exata conformação do fato à norma. 
13 “[...] sistema como um conjunto de elementos harmônicos e independentes que interagem entre si. 
A teleologia do sistema é atribuir racionalidade interpretativa aos elementos que o compõem e 
harmonizar a convivência desses elementos dentro desse sistema. [...]” GUIESELER JUNIOR. Luiz 
Carlos. Direito Falencial. Curitiba: Intersaberes, 2021, pg. 183. 
14 Luís Eduardo Schoueri ensina que a praticabilidade atua “[...] autorizando o aplicador da lei a adotar 
medidas globais, generalizantes, com a finalidade de simplificar o sistema tributário. [...]”. José 
Roberto Vieira ensina que a “[...] Praticabilidade atua exatamente no interesse de um direito mais 
simples, e nesse sentido, mais justo, fazendo por reduzir as patentes complexidades da legislação 
tributária.”. 
15 DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 3 ed. Atual e ver. Belo 
Horizonte: 2018, p. 138-139. 
16 COSTA. Regina Helena. Curso de direito tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pg. 
159. 
17 ROCHA, Eduardo Morais da. Teoria Institucional da Praticabilidade Tributária. São Paulo: Noeses, 
2016, pg. 120. 
18 O autor faz interessante análise acerca da praticabilidade como uma ideia instrumental acrescida 
ora de confiança e de desconfiança e que a praticabilidade atua como substituição que absorve essas 
desconfianças. Assunto que será abordado mais adiante. 
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ainda, aponta o autor, como exemplos 19 , o lançamento por homologação, a 

substituição tributária regressiva, o simples, a dedução simplificada no Imposto de 

Renda das Pessoas Físicas, o lucro presumido das pessoas jurídicas, o tributo retido 

na fonte e a manifestação de vontade do contribuinte nas relações jurídicas.  

Para os limites deste estudo, nos concentraremos em alguns modelos destes 

instrumentos que mais se aproximam do utilitarismo como uma forma de alcançar 

os objetivos do que se quer apontar com este trabalho, especialmente em razão da 

advertência de Helena Costa conectando com a Teoria da Norma Tributária que: “[...] 

observando-se o direito positivo, verifica-se localizarem-se esses instrumentos com 

mais frequência e de maneira mais significativa, nos critérios material, pessoal e 

quantitativo da hipótese de incidência tributária.”20  

Escolheu-se um instrumento de viabilização que está dentro das chamadas 

abstrações generalizantes, qual seja, as presunções, pois são muito utilizadas 

conjuntamente com outros instrumentos de execução da praticabilidade. Outros 

instrumentos escolhidos para ilustrar a aproximação a analisar são o chamado 

regime de tributação do Simples Nacional e as plantas fiscais genéricas de imóveis, 

por acentuarem as generalizações e abstrações e servirem de exemplo de uma 

aproximação com o utilitarismo.  

Nosso primeiro instrumento de viabilização a simplificar e tornar mais fácil a 

arrecadação dos tributos, e que será objeto de análise são as presunções 

tributárias 21 . Esta ferramenta da praticabilidade tributária, também pode ser 

desvendada como algo para ser ter na mente, para concluir-se antecipadamente algo 

                                                      
19 Idem, pg. 154. 
20 COSTA. Regina Helena. Curso de direito tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pg. 
158. 
21 A doutrina do direito tributário, por sua vez, já se debruçava sobre o assunto com Rubens Gomes de 
Souza, desde 1970, que afirma que: “[...]” as presunções resultam do raciocínio ou são estabelecidas 
por lei que substitui a sua própria razão à razão humana. Daí, classificarem-se em presunções 
hominis ou humanas, e presunções legais”. Também com Geraldo Ataliba em 1978, ensinava que: “[...] 
a presunção é um meio especial de prova, consistente em um raciocínio que, do exame de um fato 
conhecido, conclui pela existência de um fato ignorado”. Ainda tem-se Gilberto Ulhôa Canto, em 1984, 
aduzia que: “[...] as presunções e as ficções fazem parte do processo gnosiológico figurativo. Por 
ambas chega-se a uma realidade legal que não coincide com a realidade fenomenológica conhecida 
através dos meios de percepção direta”. Alfredo Augusto Becker, com muito acerto, contribui com 
suas lições acerca do conceito de presunções: “[...] quando, baseando-se no fato conhecido cuja 
existência é certa, impõe-se a certeza jurídica da existência do fato desconhecido cuja existência é 
provável em virtude da correlação natural da existência entre estes dois fatos.” 
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que não se tem certeza a partir de fato conhecido e provado. Parece uma lógica difícil 

de se chegar, porém as coisas são mais intuitivas. Parte-se de algo conhecido para 

chegar-se a algo provável. Assim, a verossimilhança deste algo provável é 

absolutamente relevante na aplicação das presunções. As presunções22 contém em 

si “[...] a própria operação intelectual que estabelece relação de causalidade entre o 

fato indiciário e o fato probando” 23 .  Portanto, as presunções podem ser 

conceituadas como aquelas situações em que, para se poder realizar um raciocínio 

jurídico de uma norma incompleta ou de difícil subsunção, devem ser tomadas 

determinadas condições fáticas derivadas de uma realidade legal (algo conhecido e 

pré-existente) e que são não coincidentes com a realidade fenomenológica (algo 

provável, mas incerto), sendo que, após um processo de raciocínio jurídico, a 

realidade verossímil é presumida pelo ente tributante. Alerta-se que ao utilizar a 

presunção o Estado está a preencher o evento tributário e com isso completa o fato 

jurídico tributário e faz nascer a relação jurídica e consequentemente as obrigações 

tributárias. Ou seja, presumir é desprezar a realidade fática para obter o recurso 

tributário. Aproximação com o utilitarismo? Analisar-se-á em momento oportuno. 

O regime tributário do Simples Nacional24 é outro instrumento de viabilização 

da legislação tributária. As empresas podem aderir a esse sistema de simplificação 

                                                      
22 José Eduardo Soares de Melo afirma que presunção é o “[...] resultado do processo lógico, mediante 
o qual, do fato desconhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja 
existência é provável”. Outra forma de se entender a presunção é o que ensina Paulo Bonilha 
afirmando categoricamente que esta é “[...] o resultado do raciocínio do julgador, que se guia nos 
conhecimentos gerais universalmente aceitos e por aquilo que ordinariamente acontece para chegar 
ao conhecimento do fato probando”. Também Aires Barreto afirma que “O ato ou processo presuntivo, 
intelectual que é, ocorre e se esgota no plano no raciocínio.”  Revelando, assim, a atividade intelectual 
humana neste processo e, concluindo que a função da presunção se dá quando esta circunstância 
“[...] Presta-se a induzir convicção quanto a existência de fato (por definição, desconhecido), dado o 
reconhecimento da ocorrência de outro, do qual geralmente depende.”, e esta convicção, “Firma, 
assim, a aceitação da veracidade ou verossimilhança do chamado “fato suposto” (presumido)”. Maria 
Rita Ferragut traz uma importante contribuição para o alcance da presunção e ensina que esta é uma 
norma jurídica “deonticamente incompleta”, uma norma lato sensu, de natureza probatória e que, na 
sua aplicabilidade, explica que “[...] a partir da comprovação do fato diretamente provado (fato 
indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante) implica juridicamente o fato indiretamente 
provado (fato indiciado, fato indiretamente conhecido, fato implicado)”. Em uma forma simples de se 
descrever a presunção, Roque Antonio Carrazza, ensina que “[...] presunção é a suposição de um fato 
desconhecido, por consequência indireta e provável de um outro conhecido”. Na mesma esteira de 
simplificação, tem-se Paulo de Barros Carvalho ponderando que a presunção é um “[...] processos 
lógicos em que de um fato conhecido infere-se fato desconhecido e, portanto, incerto”. 
23 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova do direito tributário. São Paulo. Noeses, 2005. p. 133. 
24 “São mais de 17 milhões de pequenos negócios (7 milhões de micro e pequenas empresas e 10,9 
milhões de MEI), que, juntos, representam 99% de todas as empresas do país e são responsáveis por 
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da arrecadação de acordo com a Lei Complementar 123/2006 no seu art. 3.º 25 . 

Configuradas as empresas tem-se que haverá um modo simplificado de 

recolhimento de vários tributos reunindo várias hipóteses tributárias em um único 

modo de cobrança: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição 

para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica 

(CPP). O benefício de se aderir a esta sistemática reside no fato de que todos esses 

tributos referidos anteriormente terão uma mesma alíquota, variando de acordo com 

sua base de cálculo (receita bruta) e implicando necessariamente numa economia 

de tributos para as empresas que a este sistema sujeitas. 

Poder-se-ia dizer que o sistema simples de cobrança de tributos reunidos de 

uma só vez para aquelas empresas que se amoldam nos conceitos da lei, torna mais 

simples e viável a execução das leis. Para exemplificar, pode-se trazer a ideia da 

configuração das empresas em microempresas e empresas de pequeno porte, 

utilizando-se como critério, sua receita bruta. Assim, empresas cuja receita bruta 

(algo conhecido e pré-existente) seja superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais) e não ultrapassem a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais) por ano, presumem-se empresas de pequeno porte (algo provável, mas 

incerto).  

Conclui-se, assim, que a realidade legal (receita bruta anual) redundará em 

uma realidade verossímil (empresa de pequeno porte) mesmo que esta empresa, no 

plano da realidade fática, não tenha efetivamente estes contornos fenomenológicos, 

ainda que a empresa em sua estrutura real do seu estabelecimento, seja de outra 

categoria.  

                                                      
cerca de 30% do PIB”. Disponível em: https://www.poder360.com.br/economia/brasil-abre-14-
milhao-de-novas-micro-e-pequenas-empresas-em-2020/ 
25 Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de 
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais). 
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Portanto, na massificação da arrecadação é que os recursos aumentam, pois 

é preferível receber algo a não receber nada, ainda que implique, sob o aspecto da 

coletividade na prática individual da arrecadação dos contribuintes, das 

padronizações e presunções, uma redução de tributos, mas que, em razão de um 

número maior de contribuintes, tenha-se aumento na arrecadação. Para os fins 

deste estudo: aproximação com o utilitarismo, pois a felicidade comunitária é a soma 

das felicidades individuais? 

As plantas fiscais genéricas dos imóveis configuram outra modalidade de 

instrumento de viabilização e exequibilidade das normas tributárias. 

Especificamente para a arrecadação do IPTU 26 , as dificuldades dos municípios 

brasileiros (5570 segundo o IBGE27) em identificar o valor individual de cada imóvel 

urbano de seu território, justificaria a utilização destas presunções. Não há dúvidas 

de que se trata de instrumento da praticabilidade tributária como bem adverte Helena 

Costa que “Tais instrumentos revelam-se, claramente, mecanismos de 

praticabilidade, pois visam a tornar exequível a aplicação da lei tributária, que restaria 

inviabilizada caso não fossem adotados os referidos padrões.”28 

 Também, na mesma esteira, Eduardo Morais da Rocha aponta que: 

 

“[...] o fato de serem os cadastros fiscais imobiliários desatualizados, ou mesmos 

inexistentes, e não disporem os municípios de fiscais em número suficiente para 

fazer a apuração do valor venal de cada imóvel isoladamente, demonstra a 

estrema complexidade de se dar um trato individual à situação de cada 

contribuinte, ficando autorizada a esses entes a criação de plantas fiscais 

genéricas de imóveis, que atuam como verdadeiras presunções.”29  

 

O IPTU é um tributo de competência municipal e tem no antecedente de sua 

norma tributária, como critério material de sua incidência a circunstância de alguém 

                                                      
26 CR/88: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial 
urbana; [...] 
27 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. 
28 COSTA. Regina Helena. Curso de direito tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pg. 
259. 
29 ROCHA, Eduardo Morais da. Teoria Institucional da Praticabilidade Tributária. São Paulo: Noeses, 
2016, pg. 138. 
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ser proprietário de bem imóvel urbano; como critério espacial o município onde 

localizado; como critério temporal o ano exercício. No consequente, tem-se o critério 

pessoal, o sujeito ativo o município onde localiza-se e o sujeito passivo, o 

proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título do 

imóvel urbano; no critério quantitativo, na base de cálculo, o valor venal30 do imóvel 

urbano e a sua alíquota progressiva de acordo com o a base de cálculo. 

 Com pode perceber-se é na base de cálculo que atua o instrumento de 

viabilização, com o uso das plantas fiscais genéricas dos imóveis, método de 

generalização e abstração próprio da praticabilidade tributária e que segue a lógica 

das presunções. Ou seja, a partir de dados conhecidos (localização, metragem 

quadrada etc.) chega-se ao valor venal31 (presumido) do imóvel em questão, sendo 

desimportantes as reais diferenças entre o valor de mercado do imóvel e o valor que 

foi a ele atribuído pela presunção. Como explica Humberto Ávila, que “[...] na 

tributação imobiliária, em que o preço de mercado do imóvel segue uma planta de 

valores que, em razão de sua generalidade, não leva em consideração as diferenças 

entre os imóveis. [...]”32. Desse modo, em se tratando de presunção, a mentalidade 

utilitarista se manifesta, pois tem-se uma generalização em detrimento de uma 

individualização, como veremos em momento oportuno. 

 

3. A aproximação da praticabilidade tributária com a mentalidade utilitarista. 

 

Sempre existirão dilemas morais e éticos a ser dirimidos pelas pessoas no 

momento de tomada de decisão relevante. Os dilemas morais e éticos envolvem, 

                                                      
30 Segundo Florence Haret: “Hoje a elaboração da Planta Fiscal do IPTU é regulada pela NBR – 14653-
2 (Avaliação de Imóveis Urbanos da ABNT – Associação Brasileira de Normas técnicas) e pela Norma 
Básica para Perícias de Engenharia e Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE). Os valores venais apurados são aproximados ao preço 
real, pois a avaliação em massa, além de ser extremamente complexa em face da pluralidade dos 
critérios adotados, nunca dará o real preço de venda do imóvel. É, pois, conceito do campo do possível, 
por isso mesmo é presunção e não ficção, porém não é real. [...]”. HARET, Florence Cronemberger. 
Presunções no direito tributário: teoria e prática. São Paulo, Noeses, 2012, pg. 697. 
31  CTN. Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na 
determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 
permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou 
comodidade. 
32 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, pg. 78. 
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num primeiro momento, como esclarece Sandel33, duas abordagens da Justiça: uma 

depende tão só das suas consequências e deve considerar os melhores resultados 

obtidos e, outra abordagem, aduz que as consequências não são tudo e que se deve 

observar deveres e direitos independentes das consequências sociais dos nossos 

atos. 

A questão então é determinar qual o caminho a ser trilhado para a solução do 

dilema apresentado utilizando-se o utilitarismo para tanto de acordo com a proposta 

deste trabalho. Assim, as ideias trazidas por Jeremy Bentham, acerca do utilitarismo 

e o princípio da máxima felicidade serão brevemente apresentados, bem como o 

pensamento de John Stuart Mill, como um contraponto atenuante às ideias 

utilitaristas de Bentham. Importante destaque se faz com relação ao objeto deste 

estudo. O que ser quer verificar é a mentalidade utilitarista presente na 

praticabilidade tributária com os instrumentos de viabilidade das normas tributárias, 

pois como já alertado por Sandel, duas são abordagens da Justiça. Ver-se-á a 

primeira delas e sua aproximação com a praticabilidade. 

 A ideia central de Jeremy Bentham sobre a teoria utilitarista consiste em 

assegurar a máxima felicidade sobressaindo-se o prazer em detrimento da dor. Para 

ele, então, deve-se tomar a atitude que maximize a utilidade que ele define como algo 

que realize felicidade e evite a dor. Sendo, esta utilidade para Bentham, a “[...] 

propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir ou proporcionar benefício, 

vantagem, prazer, bem ou felicidade. [...]”34. A lógica de Bentham é que as pessoas 

são movidas pela dor ou prazer e assim, maximizando o prazer as pessoas serão 

mais felizes35. E ao que importa aos limites deste trabalho, Bentham afirma ainda, 

com relação à felicidade comunitária, que: “[...] uma medida de governo [...] está em 

conformidade com o princípio de utilidade [...] quando, analogamente, a tendência 

que tem a aumentar a felicidade da comunidade for maior do que qualquer tendência 

que tenha a diminuí-la.”36.  

                                                      
33 SANDEL, Michael. Justiça. O que é fazer a coisa certa. 9 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012. pg. 47. 
34 PENSADORES. Stuart Mill e Bentham. 3 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984, pg.4. 
35 SANDEL, Michael. Justiça. O que é fazer a coisa certa. 9 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012, pg. 48. 
36 Idem. PENSADORES. Stuart Mill e Bentham. 3 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984 pg. 4. 
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Bentham propõe alguns métodos de aferição de prazer segundo quatro 

circunstâncias: intensidade; duração; certeza ou incerteza e; sua longinquidade. E 

atribui ao legislador que crie mecanismos de promoção desta máxima felicidade 

como política pública. Vale dizer, é a superação da quantidade em detrimento da 

qualidade, pois não importam as condições deste prazer, cada um é considerado 

igual. Trata-se de uma teoria que parte da vontade da maioria em detrimento dos 

direitos individuais, na expressão de Bentham: “Soma todos os valores de todos os 

prazeres de um lado e todos os valores de todas as dores de outro” e, diz o autor que 

“[...] se for favorável ao prazer indicará a tendência boa do ato em seu conjunto [...]”37. 

Daí a ideia da “soma das satisfações”38. 

Parece tentador ceder aos encantos do utilitarismo considerando que o prazer 

é, ao menos para a maioria das pessoas, melhor do que a dor e, ainda, a ideia 

matemática da obtenção da felicidade: soma de todas as satisfações. No entanto, 

como método de resolução de dilemas, o utilitarismo causa outros dilemas que 

surgem na tomada de decisão. Como já dito alhures, são duas abordagens da 

Justiça: uma utilitarista e seu consequencialismo e, outra abordagem, que as 

consequências não são tudo, pois devem-se observar direitos individuais 

independentes das consequências sociais dos nossos atos e, ainda, não se pode 

equalizar valores distintos em escala como iguais39. 

É preciso cotejar a filosofia utilitarista de Bentham com as ideias de John 

Stuart Mill, revisor da doutrina de Bentham, que faz uma tentativa de conciliação da 

filosofia utilitarista com as fundadas críticas a esse método. Mill contextualiza que 

os prazeres devem ser medidos por sua qualidade e não pela sua quantidade, pois 

identifica existirem “prazeres” mais ou menos “elevados”. Inclusive há uma frase 

memorável de Mill quando afirma que: “É melhor ser um ser humano insatisfeito do 

que um porco satisfeito; é melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo 

satisfeito.”40. O autor explica que os prazeres devem ser qualitativos para determinar 

                                                      
37 PENSADORES. Stuart Mill e Bentham. 3 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984, pg. 17. 
38 SANDEL, Michael. Justiça. O que é fazer a coisa certa. 9 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012, pg. 51. 
39 SANDEL, Michael. Justiça. O que é fazer a coisa certa. 9 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012. 
40 MILL, John Stuart. Utilitarismo. Porto: Porto Editora, 2005, pg. 51. 
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qual o melhor caminho a ser escolhido. Sandel, ao analisar as teorias de Mill, 

relatando a experiência “Shakespeare versus Os Simpsons”, conclui que: “[...] Mill 

salva o utilitarismo da acusação de que ele reduz tudo a um cálculo primitivo de 

prazer e dor, mas o consegue apenas invocando um ideal moral da dignidade e da 

personalidade humana independente da própria utilidade.”41.  

A aproximação da filosofia utilitarista ou, como está a se desvendar neste 

trabalho, de uma mentalidade utilitarista, no uso da praticabilidade está bem 

configurada na medida em que, com seus instrumentos de viabilização, há presente 

este espírito utilitarista. A praticabilidade tem uma aproximação da mentalidade 

utilitarista em seu viés consequencialista, pois o que importa é a arrecadação para a 

manutenção e atendimento das necessidades públicas como consequência de seus 

atos tributantes de generalização e abstração. Note-se, que a praticabilidade deriva 

de uma ideia de confiança ou desconfiança do Estado em seu contribuinte, pois a 

depender das informações que necessita para realizar o ato do lançamento, deposita 

maior ou menor confiança no contribuinte e, para reduzir ou eliminar, esta confiança 

ou desconfiança, aplica seus instrumentos de viabilização.   

Com relação ao primeiro instrumento de viabilização das normas tributárias 

estudado neste trabalho, a presunção tem embutida em si uma clara mentalidade 

utilitarista. Note-se que o próprio art. 148 do CTN42, quando fala do lançamento por 

arbitramento, traz em si uma desconfiança quando prescreve que “[...] a autoridade 

lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que 

sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, 

ou os documentos”, deixando claro que podem não “merecer fé” as informações do 

contribuinte. Essa é uma mentalidade utilitarista, pois o Estado presumirá que as 

informações não são dignas de fé e ele próprio atribuirá valor à base de cálculo do 

tributo independente da “verdade” de suas informações.    

                                                      
41 SANDEL, Michael. Justiça. O que é fazer a coisa certa. 9 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012, pg. 71. 
42 CTN Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o 
preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 
judicial. 
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O segundo instrumento analisado, qual seja, o regime tributário do Simples 

Nacional de Arrecadação Tributária, também tem uma aproximação com a 

mentalidade utilitária. É na configuração das empresas em microempresas e 

empresas de pequeno porte que a filosofia utilitarista se manifesta. Mesmo que uma 

empresa seja desenvolvida de modo virtual – sem grandes estruturas em seu 

estabelecimento – ou seja, mesmo que ela tenha apenas um empresário (EIRELI), 

mesmo que ela não tenha nenhuma estoque de mercadorias, mesmo que ela não 

tenha mais que um funcionário, mesmo que ela tenha uma funcionalidade micro em 

razão de sua realidade fática, mas tenha receita-bruta superior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais) ela estará de fora do regime tributário do 

sistema simples e não poderá utilizar de sua forma simplificada de arrecadação e 

redução da carga tributária. 

Por sua vez, as plantas genéricas fiscais dos imóveis, revelam outra 

mentalidade utilitarista. O município, titular da competência para a criação do IPTU, 

tem a missão de atribuir um valor aos imóveis situados em seu território. Não é uma 

simples atribuição de valor ante todas as dificuldades que o ente municipal 

enfrentará na aferição do real valor dos imóveis. Pelas razões alhures apontadas, a 

aplicação de métodos avaliativos generalizantes descarta a efetiva individualização 

do imóvel considerado e, nesta métrica, não importam as diferenças existentes nesse 

patrimônio do contribuinte. O que importa é a arrecadação. 

Como viu-se, esses instrumentos de viabilidade da praticabilidade tributária 

aproximam-se da filosofia utilitarista, pois representam uma lógica 

consequencialista na obtenção de receitas públicas para atender as necessidades 

públicas. Dito de outro modo, estes instrumentos visam a obtenção de renda de um 

maior número de contribuintes não importando suas diferentes circunstâncias 

individuais. Essa mentalidade utilitária se justifica pensando-se tão somente na 

arrecadação estatal, mesmo vilipendiando os princípios da igualdade e da 

capacidade tributária? Para responder essa indagação, antes de tudo, é preciso 

analisar, brevemente, o alcance destes princípios tributários. 

Iniciamos com o princípio da igualdade tributária43. De acordo  com  Humberto  

                                                      
43 Pode-se entender que, inicialmente com Hugo de Brito Machado, que ao nos debruçarmos sobre o 
tema “[...] nos levará certamente à conclusão de que o isonômico é o justo. O que a lei não pode fazer 
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Ávila, sua aplicação reside no atendimento aos seus elementos estruturais: sujeitos, 

medida de comparação, elemento indicativo da medida de comparação e finalidade 

da diferenciação, vale dizer, a estrutura funcional da “[...] igualdade é a relação entre 

dois ou mais sujeitos, com base em uma medida de comparação, aferida por meio 

de um elemento indicativo, que serve de instrumento para a realização de uma devida 

realidade” 44. 

Assim, os instrumentos de viabilização devem se conectar com esses 

elementos da igualdade, ou seja, considerar os sujeitos que estão envolvidos nas 

medidas generalizantes; respeitar-se as medidas de comparação como critérios de 

redução da desigualdade criada pelos instrumentos; também firmar os elementos 

indicativos da medida de comparação sendo a relação de causa e efeito da medida 

de comparação; por fim a finalidade da diferenciação como um motivo determinante 

para a utilização da mentalidade utilitária.  

Por sua vez, o princípio da capacidade contributiva do contribuinte deriva da 

igualdade, em razão da direta conexão que esses princípios têm45. Neste sentido, 

Roque Carrazza46 afirma que: “Realmente, é justo e jurídico que quem, em termos 

econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais imposto do que quem tem 

pouco.” É uma regra de proporcionalidade extraída da igualdade47. Como pode-se 

                                                      
é tratar desigualmente pessoas que estejam nas mesmas condições factuais.”. Entretanto, há uma 
advertência feita por Celso Antônio Bandeira de Mello, na intenção de entender-se a igualdade, há que 
se buscar ampliar o seu debate quando afirma que: “[...] é insuficiente recorrer à notória afirmação de 
Aristóteles, assaz de vezes repetida, segundo cujos termos a igualdade consiste em tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais.” Com essa preocupação, Celso Antonio afirma que: “[...] Quem 
são os iguais e quem são os desiguais? E arrematada afirmando que: “[...] não só perante a norma 
posta se nivelam os indivíduos, mas, a própria edição dela assujeita-se ao dever de dispensar 
tratamento equânime às pessoas.”. 
44 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.192. 
45 Nesta esteira, Roque Antonio Carrazza explica que: “[...] o princípio da capacidade contributiva 
hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, os ideais 
republicanos.”  E, reforçando esta constatação Regina Helena Costa diz que “[...] a capacidade 
contributiva é um subprincípio, uma derivação do princípio da igualdade, irradiador de efeitos em 
todos os setores do Direito.”  Pode-se colher com Paulo de Barros de Carvalho que este princípio é 
ordem emanada ao legislador quando aduz que quando for identificar nos: “[...] eventos presuntivos 
de fortuna econômica decorre a possibilidade de o legislador, subsequentemente, distribuir a carga 
tributária de maneira equitativa [...]” e, portanto, deve o legislador estabelecer “[...] 
proporcionadamente às dimensões do acontecimento, o grau de contribuição dos que dele 
participaram.” 
46 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Ed. São Paulo, Malheiros, 
2012, p. 96-97. 
47  Ensina, também que “[..] Quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais, pagar mais 
imposto do que quem tem menor riqueza.” Elisabeth Carrazza, contribui demonstrando que a 
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perceber a capacidade contributiva deriva do princípio da igualdade, pois trata-se de 

uma regra de proporcionalidade entre aquilo que o contribuinte manifesta de riqueza 

e sua potencial aptidão de contribuir para o custeio das necessidades públicas, 

justamente porque devem ser consideradas estas manifestações de riquezas na 

suportabilidade da carga tributária de modo equilibrado e proporcional. Essa 

capacidade contributiva fica prejudicada ante os instrumentos de viabilização da 

praticabilidade, pois os vetores que revelam riquezas ficam relegados a segundo 

plano quando a lógica é aumentar a arrecadação. 

 

Considerações finais 

 

A praticabilidade tributária, como técnica de aumento do sentido e incidência 

das normas tributárias também caminha por essa via perceptiva, exatamente na 

utilização de instrumentos de viabilização das normas. O que é absolutamente 

normal e esperado dentro de um ordenamento jurídico coeso e justo. E, com essa 

premissa, a aproximação da filosofia utilitarista, no seu viés consequencialista, ficou 

bem demarcada na análise dos instrumentos que viabilizam a aplicabilidade 

tributária. 

O grande dilema que surge nesta aproximação é a real possibilidade de se 

ignorar a principiologia tributária especificamente com relação aos princípios da 

igualdade tributária e da capacidade contributiva, pois, como viu-se, as presunções, 

do regime do simples nacional e das plantas genéricas fiscais dos imóveis, 

conduzem às abstrações generalizantes que acabam por descurar de efetivamente 

respeitar direitos fundamentais tributários. 

                                                      
capacidade contributiva “[...] se refere às manifestações objetivas de riqueza do contribuinte, que se 
revela no patrimônio como um todo considerado e, não apenas, por meio do exame da conta 
bancária”. Ou seja, a análise do seu alcance está na materialização da riqueza do contribuinte revelada 
por suas “manifestações” desta riqueza. Construindo uma racionalidade deste princípio Regina 
Helena Costa demonstra que se traduz na “[...] aptidão, da pessoa colocada na posição de destinatário 
legal tributário, para suportar a carga tributária, numa obrigação cujo objeto é o pagamento de 
imposto, sem o perecimento da riqueza lastreadora da tributação.”. E, ainda, explica que esta aptidão 
pode ser absoluta quando revela um sujeito passivo em potencial, ou relativa quando este contribui 
na medida das suas possibilidades econômicas, arrematando que, “[...] presente a capacidade 
contributiva in concreto, aquele potencial sujeito passivo torna-se efetivo, apto, pois, a absorver o 
impacto tributário.”. 
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  De um lado tem-se que a praticabilidade tributária deriva de uma 

desconfiança do Estado em seu contribuinte e por isso, ele preenche os eventos com 

suas técnicas generalizantes e presuntivas. De outro lado, tem-se o contribuinte que 

tem como garantia, no momento deste preenchimento, que sejam respeitados seus 

direitos fundamentais tributários. Eis o dilema. 

As informações que são necessárias para que o Estado “confie” em seu 

cidadão são, de algum modo, escassas e, por vezes, não são identificáveis de modo 

pleno pelo ente tributante. Por isso a mentalidade utilitarista presente nesta relação 

jurídica tributária que ainda se revela como uma forma de se diminuir o risco de 

redução da arrecadação diante deste quadro. De outro lado, o contribuinte deve 

compreender que há um espaço de razoabilidade para a utilização destas 

ferramentas que justificam a prática destes atos. 

O que é necessário é ter-se em mente que há uma tendência futura de redução 

desta mentalidade utilitarista que proporcionará mais confiança nas informações e 

que merecerão fé do Estado. É a tecnologia que capta nossas relações cotidianas e 

que acaba por registrar, em mundo virtual, nossas atividades econômicas e sociais 

em um banco de dados (big data48) e que poderá ser uma ferramenta de redução 

desta distância fática dos eventos tributários. 
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Resumo 
 
O artigo analisa a desigualdade de gênero existente no mercado de trabalho 
brasileiro, especialmente a que se manifesta através das exigências relativas à 
aparência das mulheres e o consumo de produtos altamente tributados, e propõe 
uma mudança tributária significativa para o alcance da igualdade de gênero nesse 
cenário. Para alcançar e manter seus empregos, as mulheres consomem produtos 
considerados supérfluos pelo princípio da seletividade e, por isso, altamente 
tributados; essas exigências estéticas produzem efeitos financeiros que aumentam 
ainda mais a desigualdade de gênero. A tributação, além de meio de financiamento 
do Estado, também é instrumento para alcance da justiça social e, assim, mostra-se 
uma excelente esfera no combate à desigualdade de gênero. Para isso, 
apresentamos brevemente a realidade das mulheres no mercado de trabalho, suas 
dificuldades. Na sequência, faremos algumas considerações sobre a tributação no 
ordenamento jurídico brasileiro. Através de revisão bibliográfica, análise qualitativa 
e pelo raciocínio dedutivo, propõe-se a elaboração de leis ordinárias que apresentem 
lista de produtos de consumo considerados essenciais para a inserção e 
manutenção das mulheres no mercado de trabalho, para redução de IPI em função 
da essencialidade do produto (Art. 153, §3º, I), criando uma distinção (não 
discriminação) com o objetivo de promover a igualdade (material) de gênero. 
Palavras-chave: Tributação. Igualde de Gênero. Mercado de Trabalho. 
 
Abstract 
 
The article analyzes the existing gender inequality in the Brazilian job market, 
especially that which is manifested through the demands regarding the appearance 
of women and the consumption of highly taxed products, and proposes a significant 
tax change to achieve gender equality in this sceneny. To achieve and keep their jobs 
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women consume products considered superfluous by the principle of selectivity and, 
therefore, highly taxed; these aesthetic demands produce financial effects that 
further increase gender inequality. Taxation, in addition to being a means of financing 
the State is also na instrument for achieving social justice and, thus, is na excellent 
sphere in the fight against gender inequality. For this, we briefly presente the reality 
of women in the job market, their difficulties. Next, we will make some considerations 
about taxation in the Brazilian legal system. Through bibliographic review, qualitative 
analysis and deductive reasoning, it is proposed the development of ordinary laws 
that present a listo f consumer products considered essential for the insertion and 
maintenance of women in the job market to reduce IPI due to the essential nature of 
the product (Art. 153, § 3º, I, Brazilian Federal Constitution) creating a distinction 
(non-discimination) with the aim of promoting (material) gender equality. 
Key words: Taxation. Gender Equality. Job market. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A desigualdade de gênero é uma realidade na sociedade brasileira. As 

mulheres, através de lutas e conquistas do movimento feminista, galgaram uma 

posição social mais ampla e com uma significativa maior liberdade; entretanto, longe 

da equidade. O mercado de trabalho é um relevante e expressivo exemplo dessa 

jornada de lutas e conquistas e da constante e necessária busca pela igualdade de 

gênero. 

O ambiente de trabalho externo, ou seja, na esfera pública da sociedade, fora 

do ambiente doméstico, ainda se mostra um vultoso desafio a ser vencido pelas 

mulheres na sociedade brasileira. Nossa sociedade ainda considera que o “lugar” da 

mulher é em casa, realizando o trabalho doméstico, como se essa fosse sua 

condição natural por ser mulher. Essa noção errônea, mas muito difundida, traz 

imensas consequências para a desigualdade de gênero no mercado de trabalho: 

além das desigualdades em cargos e posições, também temos a desigualdade 

salarial e exigências exclusivas à coletividade feminina, como as questões de 

aparência, que incluem a parte estética e de vestimenta. 

Outra consequência da desigualdade de gênero, é a tributação de produtos e 

serviços de consumo voltados ao mercado/público feminino que possuem preços 

diferenciados apenas por conta de seu púbico alvo, sofrendo uma incrível majoração 

de preços e, consequentemente, de tributação. 
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Por tudo isso, as mulheres sofrem, consideravelmente, uma maior tributação, 

o que ocasiona um aumento ainda maior na desigualdade de  gênero  e  na  injustiça 

social. 

Dito isso, temos que a tributação, então, mostra-se um importante e eficiente 

instrumento para o combate à desigualdade de gênero, aqui especialmente 

analisada, por recorte de pesquisa, no mercado de trabalho, a fim de alcançarmos 

um degrau acima na longa ascensão em direção à justiça social. 

Para isso, apresentamos as conquistas e posição atual das mulheres no 

mercado de trabalho brasileiro e suas dificuldades. Na sequência, abordamos 

algumas considerações significativas quanto à tributação no ordenamento jurídico 

brasileiro e da justa tributação. 

Através de pesquisa e revisão bibliográfica, pelo método de raciocínio 

dedutivo e análise de qualitativa dos dados, é possível concluir que a tributação é 

instrumento essencial para o combate à desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho através da aplicação dos princípios constitucionais de forma correta e 

alcance de uma verdadeira justa tributação. Assim, propõe-se a elaboração de leis 

ordinárias que apresentem lista de produtos de consumo considerados essenciais 

para a inserção e manutenção das mulheres no mercado de trabalho, para redução 

de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em função da essencialidade do 

produto (Art. 153, §3º, I, da Constituição Federal), criando uma distinção (não 

discriminação) com o objetivo de combater a desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho brasileiro e promover a igualdade (material) de gênero. 

 

1 AS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 

 

A desigualdade de gênero é uma realidade. Ela atinge todas as esferas sociais, 

pois sustenta a cultura em que a figura masculina domina, fazendo da figura 

feminina coadjuvante nos papeis determinantes na sociedade, perpetuando o que 

conhecemos como patriarcado2. Entretanto, a luta feminista conquistou um grande 

                                                      
2 Sistema sociopolítico em que os homens, em especial os cis gêneros (identidade de gênero que 
corresponde ao gênero que lhe foi atribuído no nascimento) e heterossexuais, detém e mantém o 
poder e superioridade em relação aos demais gêneros e orientações sexuais, em todos os aspectos 
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espaço para a mulher, sendo um determinante avanço o reconhecimento de sua 

importância social e financeira na sociedade através do trabalho externo na esfera 

pública (fora do domínio doméstico/esfera privada) remunerado. 

O feminismo, como movimento político, filosófico e social que busca a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, tem como um dos seus objetivos 

centrais a resistência à toda e qualquer forma de opressão contra as mulheres, 

procurando também trazer avanços para garantir os direitos e reais oportunidades 

para mulheres3, a fim de alcançar de fato uma justiça social. Defende que a mulher 

possua liberdade, acesso e oportunidades para alcançar a igualdade e alforriar-se 

da submissão e opressão, sendo o acesso à educação e ao mercado de trabalho em 

condições de igualdade de direitos determinantes para o alcance desses ideais. 

No fim do século XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, as 

mulheres iniciaram uma mobilização pelo seu reconhecimento e de seus direitos 

civis, políticos e sociais, sendo o movimento feminista essencial para essas 

conquistas. Assim, nessa época deu-se a primeira onda do feminismo, como é 

conhecida, em que as demandas das mulheres foram encabeçadas pelo movimento 

sufragista e que conquistou, enfim, o direito ao voto, o direito ao divórcio, o direito de 

acesso à educação formal e também ao mercado de trabalho, um passo importante 

para o reconhecimento de cidadania às mulheres. 4  No Brasil, essa defesa pelos 

direitos das mulheres ocorreu um pouco mais tarde, no final da segunda década do 

século XX, mas também chegou.5 

Assim, o direito de acesso à educação formal e ao mercado de trabalho 

conquistado pelo movimento feminista foi imprescindível para o alcance das 

mulheres da condição de cidadãs e também para terem seus direitos reconhecidos 

                                                      
sociais: lideranças familiar e política, autoridade moral e controle patrimonial, gozando de diversos 
privilégios. 
3  Massa, Roberta Franco; Lorenzetto, Bruno Meneses. “O papel histórico do feminismo no 
reconhecimento dos direitos das mulheres”, Interesse Público - IP, ano 21, n. 118, 2019, Belo 
Horizonte, Fórum, p. 59-79, p. 62. 
4  Massa, Roberta Franco; Lorenzetto, Bruno Meneses. “O papel histórico do feminismo no 
reconhecimento dos direitos das mulheres”, Interesse Público - IP, ano 21, n. 118, 2019, Belo 
Horizonte, Fórum, p. 59-79, p. 66. 
5 Serpa, Nara Cavalcante. “A inserção e a discriminação da mulher no mercado de trabalho: questão 
de gênero”, Anais Eletrônicos Seminário Internacional Fazendo Gênero 9: Diásporas, Diversidades, 
Deslocamentos, 2010, Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, não p. Disponível em: 
<http://www.fg2010.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1265896752_ARQUIVO_ARTIG
OREVISAO.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2021, p. 9. 
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devidamente como direitos humanos, sendo que “Os direitos humanos das mulheres 

são parte inalienável dos direitos humanos universais”6, portanto a igualdade de 

direitos da mulher e homem é um direito humano fundamental. 

Especificamente quanto ao mercado de trabalho brasileiro, a desigualdade de 

gênero vai muito além do salário; manifesta-se através das elevadas exigências 

sociais relativas à aparência das mulheres para inserção e manutenção no mercado 

de trabalho. Essas exigências quanto a aparência exterior “apropriada” das mulheres, 

criando um padrão a ser alcançado e atendido por todas, produzem efeitos 

financeiros que aumentam ainda mais a desigualdade de gênero, tanto no mercado 

de trabalho, quanto social e economicamente. 

Apesar da luta do feminismo intersecional  - que procura afirmar que não 

existe um modelo universal de mulher, pois existem vários grupos (indígenas, 

brancas, negras, etc.) e que suas questões específicas devem ser consideradas, uma 

vez que suas demandas, apesar de terem pontos importantes de intersecção (por 

isso o nome) pela condição feminina, são diferentes - ainda existe na sociedade a 

noção de um padrão a ser alcançado e atendido por todas quanto a sua aparência; 

sendo essa condição quase que exclusiva do feminino, pois o masculino não passa 

por essa situação, não tendo seu valor, sua capacidade e/ou suas possibilidades 

restringidas por essa padronização de aparência. 

No mercado de trabalho é possível enxergar essa imposição de um padrão de 

adequação da aparência de forma muito acentuada. As profissões, especialmente as 

que possuem maior nível “intelectual”, impõe e exigem um padrão de aparência que 

deve ser buscado pelas mulheres para que consigam acessar o mercado de trabalho. 

Muitas profissões exigem determinados tipos de vestimenta, inclusive o uso de 

sapatos específicos (como salto alto), e também padrões estéticos físicos, com a 

justificativa de imposição de respeito ou maior formalidade; caso não se adequem a 

esse padrão estético, podem não ser contratadas, mantidas, promovidas e/ou 

levadas a sério, independentemente de sua real competência para o cargo. 

                                                      
6  Massa, Roberta Franco; Lorenzetto, Bruno Meneses. “O papel histórico do feminismo no 
reconhecimento dos direitos das mulheres”, Interesse Público - IP, ano 21, n. 118, 2019, Belo 
Horizonte, Fórum, p. 59-79, p. 60. 
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Essas exigências quanto a aparência, exigências meramente estéticas, 

impostas às mulheres, não consideram as jornadas e rotinas exaustivas da maioria 

das mulheres (que acumulam dupla ou até tripla jornada, com seus empregos 

formais, trabalho doméstico e estudo) e, menos ainda, os custos para a manutenção 

desse padrão de beleza exigido, pois custos com vestimenta e/ou estética para 

manutenção do emprego não são custeados pelas empresas ou empregadores que 

os exigem (seja exigência exposta ou velada). 

Levando esses dados em consideração, a desigualdade de gênero no mercado 

de trabalho aumenta de forma astronômica, pois comumente os homens possuem 

gastos bem menos expressivos ao se adequar ao vestuário e aparência exigida, pois 

é socialmente aceitável que um homem repita várias vezes a mesma roupa, porém a 

mulher é considerada desleixada se é flagrada fazendo o mesmo. Por conta de tudo 

isso, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho apresenta dificuldades que 

extrapolam a capacidade, competência e conhecimento, aumentando a desigualdade 

de gênero em todos os aspectos e dificultando o alcance de uma real justiça social. 

Todas essas colocações acabam por abarcar uma importante característica 

da sociedade contemporânea que possui estrita vinculação com a desigualdade de 

gênero, a desigualdade no mercado de trabalho, a desigualdade social e a tributação: 

o consumo. 

Além disso, como dito, para manter o padrão estético exigido, as mulheres 

consomem mais, e um consumo de produtos que são considerados supérfluos e 

possuem um preço mais elevado, por conta da alta tributação, em uma análise de 

sua essencialidade (que leva em conta a natureza e finalidade do bem), que se 

resume como um princípio de política fiscal (tributária) e instrumento para 

distribuição de renda e justiça através da tributação por meio da seletividade, ou seja, 

na escolha da Administração Pública de isentar ou reduzir alíquotas de tributos nos 

bens considerados essenciais à manutenção de uma padrão de vida mínimo dos 

cidadãos.7 Mas, como visto, na sociedade brasileira, os consumos femininos para 

manutenção de seu emprego não são considerados essenciais. 

                                                      
7 Neris, Brenda Borba dos Santos. “Políticas fiscais e desigualdade de gênero: análise da tributação 
incidente nos absorventes femininos”, Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade - 
FIDES, v. 11, n. 2, 2020, Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, p. 743-759, p. 744. 
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Tudo isso desvenda a grande desigualdade de gênero, pois ao fato de as 

mulheres enfrentarem essa dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e de se 

manterem no mercado de trabalho por conta de exigências de padrões estéticos e 

necessidade de compra de produtos que custam muito, soma-se o fato de seus 

salários serem substancialmente inferiores aos salários masculinos 8 , soma-se, 

ainda, o fato de as mulheres comprarem mais bens de consumo, que apresentam 

tradicionalmente uma carga tributária mais elevada, e, por fim, soma-se o fato de que 

as mulheres comumente não figuram “como as destinatárias usuais das 

desonerações tributárias e dos mecanismos mais benéficos de tributação, que são, 

em sua maioria, destinados a posições ocupadas por homens, como empresários, 

proprietários, acionistas, entre outros”, culminando na realidade de que as mulheres 

sofrem maior incidência de tributos.9 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO NO ESTADO BRASILEIRO 

 

A tributação no Brasil, além de figurar como essencial ao financiamento do 

Estado, também mostra-se uma relevante peça na busca pela justiça social, através 

da sua aptidão para redistribuição de renda e seu aspecto de patrocinadora do 

Estado Social, possibilitando as prestações aos cidadãos. Entretanto, sabe-se que a 

realidade da tributação brasileira ainda possui muitas falhas, em especial a 

característica marcante de tributar muito o consumo e pouco tributar a renda. A 

consciência quanto a esse atributo da tributação no ordenamento jurídico brasileiro, 

ou seja, que ela é considerada excessiva sobre o consumo, é essencial para a análise 

aqui pretendida. 

                                                      
8 De acordo com o divulgado pelo censo de 2019, em um estudo especial realizado pelo IBGE para o 
Dia Internacional da Mulher, tendo como base a PNAD Contínua, a desigualdade salarial era visível, 
sendo que ficou demonstrado que as mulheres ganhavam (ou ainda ganham, visto ser um número 
bem atual em contexto de análise social), no Brasil, em média 20,5% menos do que os homens. Cf. 
BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “Diferença cai em sete anos, mas 
mulheres ainda ganham 20,5% menos que homens”, Censo 2021, 2019, não p. Disponível em: 
<https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-
anos-mas-mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-homens.html>. Acesso em: 14 mar. 2021. 
9 Dias Neto, Orlando Fernandes; Feriato, Juliana Marteli Fais. “A tributação como instrumento para a 
promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho”, Revista Direitos Sociais e Políticas 
Públicas, v. 6, n. 2, 2018, Bebedouro, Centro Universitário Unifafibe, p. 420-444, p. 422. 
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No Brasil, a pink tax, conhecida popularmente como taxa rosa, verifica-se 

“quando produtos oferecidos ao público feminino são ofertados por preços muito 

mais elevados em comparação com os mesmos produtos direcionados ao público 

masculino”, justificando-se na diferença de material utilizado para fabricação, o que 

só corrobora o argumento de desigualdade de gênero aqui detalhado: o consumo e, 

por consequência, a tributação, desaguando na dificuldade de acesso ao mercado de 

trabalho e justiça social e tributária.10 

Dessarte, a tributação possui um distinto e considerável papel no combate à 

desigualdade de gênero, a fim de instrumentalizar e promover a busca pela igualdade 

material, pela justiça tributária e pela justiça social, a fim de alcançar uma sociedade 

livre e justa, que reduz as desigualdades sociais e que promove o bem de todos, sem 

discriminação de gênero, como determina o artigo 3º da Constituição Federal de 

1988. 

A Lei Máxima do Estado brasileiro dispõe em seu preâmbulo que o texto 

constitucional estabelece o Brasil como Estado Democrático, destinado a possibilitar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça como 

valores proeminentes da sociedade. Também, ao apontar os fundamentos do Estado 

em seu artigo 1º, elenca a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, 

este que, em seu artigo 6º, é definido como direito social. Ainda, o artigo 7º, inciso 

XXX, traz a vedação de diferença de salários, exercício de funções ou critério de 

admissão por motivo de gênero. 

Reforçando essas circunstâncias, temos em âmbito internacional as 

disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que determina 

que todos são iguais perante a lei e merecem proteção independentemente de 

gênero; e especificamente quanto ao mercado de trabalho, em seu artigo 23º, 

destaca que todas as pessoas tem direito ao trabalho, condições igualitárias 

(equitativas), proteção contra o desemprego e salário igual para trabalhos iguais, 

sem qualquer discriminação. 

                                                      
10 Neris, Brenda Borba dos Santos. “Políticas fiscais e desigualdade de gênero: análise da tributação 
incidente nos absorventes femininos”, Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade - 
FIDES, v. 11, n. 2, 2020, Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, p. 743-759, p. 749-750. 
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Levando em conta que o trabalho/emprego é instrumento para garantia do 

sustento e dignidade da própria mulher, de sua família e  também da sociedade, 

temos que os produtos que as mulheres, de uma maneira ou outra, são compelidas 

a consumir, aqui especificamente analisada a necessidade para a inserção e/ou 

manutenção no mercado de trabalho e garantia de sua subsistência pessoal e 

familiar, ou seja, o seu sustento, são sim essenciais; tanto do ponto de vista de que 

é necessário gastar esses valores para a manutenção do emprego, quanto do ponto 

de vista de que o emprego e o salário são meio e fim necessários para a manutenção 

da vida, da dignidade humana, do exercício dos direitos sociais e individuais da 

mulher e da liberdade, que são protegidos pelo texto constitucional pátrio, como bem 

vimos. 

Portanto, é indubitável que a tributação excessiva em produtos voltados 

especificamente ao público feminino, ou a chamada taxa rosa, é sim uma questão 

constitucional e uma questão de Estado, de direitos fundamentais e de justiça, 

devendo a Administração Pública considerar e agir de acordo, com o objetivo de 

estancar essa discriminação e possibilitar a igualdade material entre os gêneros. 

A tributação no Brasil, como dito, é o principal método de financiamento do 

Estado, pois a arrecadação é o meio de obtenção de recursos que o Estado utiliza 

para custear os próprios gastos e as prestações para com os cidadãos, sendo 

também instrumento na atenuação das desigualdades sociais, podendo ser 

identificado como mecanismo da justiça distributiva, pela distribuição de renda que 

pode proporcionar, sendo instrumento de promoção da justiça social. 

A Constituição Federal traz orientações e limites para a tributação, dos quais 

destaca-se o princípio da isonomia (igualdade tributária), o princípio da capacidade 

contributiva, o mínimo existencial, a razoabilidade e justiça tributária. 

A justiça tributária, também chamada por muitos de justiça fiscal, baseia-se 

na noção de justiça que advém da leitura sistemática da nossa Constituição e, assim, 

“pode-se afirmar com absoluta tranquilidade que a justiça tributária está assentada 

no princípio da igualdade tributária”11. 

                                                      
11  Velloso, Andrei Pitten. Justiça Tributária. In: Humberto Ávila (coord). Fundamentos do Direito 
Tributário. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 42. 
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O princípio da capacidade contributiva destaca-se da análise dos princípios 

constitucionais tributários, sendo o princípio que mais se aproxima da possibilidade 

de justiça, pois pressupõe que o tributo se amolde a cada situação individual, 

caracterizando a isonomia e a justiça fiscal entre os contribuintes.12 Esse princípio, 

intimamente ligado aos princípios da vedação ao confisco e da igualdade, está 

expresso na Constituição no artigo 145, §1º, vinculando a tributação como o 

incidente sobre a renda, determinando assim que o contribuinte suporte uma carga 

tributária que seja compatível com a sua aptidão para pagar tributos, não 

comprometendo a subsistência pessoal e familiar e a dignidade humana, 

considerando as circunstâncias individuais de cada cidadão (como seus gastos, por 

exemplo). 

Dessarte, a justiça tributária visa a busca da redução de desigualdades e a 

realização da justiça social e caracteriza-se pela justa tributação, que se dá através 

da compreensão da real capacidade contributiva e a tributação apenas quando 

inequivocamente demonstrada essa capacidade de contribuir com o financiamento 

do Estado e com o Estado Social como um todo, respeitando-se as individualidades 

de cada contribuinte e a busca pela justiça social. 

Por tudo isso, é manifesto o direito das mulheres de terem suas condições de 

desigualdade de gênero no mercado de trabalho consideradas pelo Estado em todo 

exercício de seu poder de tributar, a fim de promover a justiça tributária e alcançar a 

justa tributação (de cada cidadã, de forma concreta), como instrumento para alcance 

da justiça social. 

O poder de tributar do Estado deve observar todas essas nuances sociais, uma 

vez que “o Estado é convocado a garantir a justiça e igualdade fiscais, tornando o 

poder de tributar em direito de tributar, limitado constitucionalmente não só em 

sentido formal, mas em sentido material” 13 . Assim, a Administração Pública, no 

exercício da tributação, tanto na atuação do Poder Legislativo quanto na atuação do 

                                                      
12 Kirchner, Juliana Leite. “A capacidade contributiva e os princípios do direito tributário”, Cadernos da 
Escola de Direito e Relações Internacionais, v. 2, n. 15, 2011, Curitiba, Centro Universitário Autônomo 
do Brasil – UniBrasil, p. 308- 349, p. 310. 
13 Viegas, Viviane Nery. “Justiça fiscal e igualdade tributária: a busca de um enfoque filosófico para a 
tensão entre poder de tributar e direito de tributar frente à modernidade tardia no brasil”, Revista 
Direitos Fundamentais & Democracia, v. 7, n. 7, 2010, Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil 
– UniBrasil, p. 66-89, p. 84. 
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Poder Executivo, deve focar mais no que ela deve distinguir, com razoabilidade e 

proporcionalidade, do que no que ela não pode discriminar, pois, em tese, isso já é 

bastante claro. A defesa pela justa tributação mostra-se de fato atalho para a 

conquista da justiça social. Sendo que essa percepção se reforça quando pensamos 

no objetivo de diminuir as desigualdades de gênero, especialmente as que refletem 

e reforçam a desigualdade no mercado de trabalho. 

 

3 PROPOSTA TRIBUTÁRIA PARA IGUALDADE DE GÊNERO 

 

Diante de todas as considerações realizadas, vemos que o Estado, além de 

preocupar-se com a tributação justa, pode sim agir como ator na realização da 

justiça social, através da “reprecificação de bens” para “corrigir as distorções de 

mercado” que cometem essas injustiças, ou seja, criar uma tributação mais justa, 

com alíquotas menores em produtos essenciais para o público feminino.14 Pois sim, 

como vimos, os produtos voltados ao público feminino e que são consumidos, em 

sua maioria, para atender à exigência social quanto à aparência e padrão estético 

atendido, são de fato essenciais para a inserção e manutenção da mulher no 

mercado de trabalho, a fim de ela atender sua dignidade humana, sua liberdade e sua 

cidadania, através de seu sustento e de sua família. 

Levando em conta esse consumo essencial, a capacidade contributiva das 

mulheres deve ser diferentemente considerada, através de uma distinção 

proporcional e razoável, justificada (através de todos os fatos e princípios aqui 

trazidos), a fim de proporcionar de fato uma justa tributação. A realidade que 

enfrentamos atualmente de uma tributação igual (ou maior quando feminino) entre 

os produtos, está, em fato, criando uma discriminação, por não atender as diferenças 

existentes entre os gêneros, que, infelizmente, ainda são bastante palpáveis. 

Portanto, a tributação diferenciada iria efetivar, na verdade, a igualdade (isonomia), 

tratando desigualmente quem precisa de tratamento diferenciado para alcançar a 

igualdade material, conforme determina o texto constitucional. 

                                                      
14 Capraro, Chiara. “Direitos das mulheres e justiça fiscal: Por que a política tributária deve ser tema 
da luta feminista”, SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 13, n. 24, 2016, São Paulo, SUR 
– Rede Universitária de Direitos Humanos, p. 17–26, p. 20. 
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A essencialidade dos produtos para a inserção e manutenção das mulheres 

no mercado de trabalho brasileiro já está bastante cognoscível (independentemente 

de quais sejam esses produtos essenciais, questão essa que será abordada na 

proposta a ser aqui apresentada, adiante), e muito se fala na utilização da tributação 

como instrumento de justiça social. Porém, é bastante difícil encontrarmos 

propostas efetivas quanto a quais tributos devemos alterar, na presente realidade 

tributária brasileira, sem adicionarmos tributos ou desvirtuarmos o texto 

constitucional e a interpretação que nossa sociedade patriarcal impõe e, mais, como 

essa proposta deve ser executada e até mesmo palatável aos nossos representantes 

(do Poder Executivo e do Poder Legislativo). 

Considerando a característica da tributação no ordenamento jurídico e 

realidade brasileira majoritariamente sobre o consumo e também levando em conta 

a extensão do nosso país, focamo-nos em pensarmos uma proposta que abrangesse 

todo o território e todas as cidadãs, a fim de realmente caminharmos em direção a 

uma sociedade brasileira como um todo mais justa. Diante dessas constatações, 

optou-se por focar nos tributos de competência da União. 

Assim, elegeu-se o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), um Imposto 

da União, previsto no artigo 153, inciso IV, da Constituição Federal. O IPI é conhecido 

por sua característica de ser um imposto por excelência extrafiscal, ou seja, ele não 

possui a fiscalidade (capacidade, necessidade e objetivo de arrecadação aos cofres 

públicos) como único propósito, mas sim é utilizado como instrumento para 

incentivar, regular ou desencorajar comportamentos e/ou consumos da sociedade, 

a chamada extrafiscalidade. A extrafiscalidade do IPI dá-se através do princípio da 

seletividade, aqui já comentado brevemente, que possibilita ao legislador uma maior 

atuação na variação das alíquotas do imposto, considerando a essencialidade do 

bem abarcado pela tributação. Assim, o princípio da seletividade determina que se 

considere a essencialidade do bem, ou seja, se ele é necessário para a manutenção 

de um padrão de vida social digna, se ele é indispensável. 

Dessa elucidação, infere-se que os produtos de consumo exigidos 

(veladamente ou não) para a inserção e manutenção das mulheres no mercado de 

trabalho são sim essenciais, especialmente tendo em vista que o trabalho é 



 
Isadora Beatriz Teixeira Carlos | 163 

 

 

fundamental para a dignidade humana e que provém o sustento, intrínseco à 

dignidade e mínimo existencial. 

Ainda, no que se refere ao IPI, a Constituição Federal não determinou o 

respeito ao princípio da seletividade como uma faculdade, mas sim como um dever, 

pois ao falar no § 3º do artigo 153 que o “imposto previsto no inciso IV: será seletivo, 

em função da essencialidade do produto” (destaque nosso), não conferiu a opção ao 

legislador em aplicar a seletividade, mas assim o determinou. 

Portanto, o IPI figura como o tributo mais adequado a realizar um modificação 

significativa, ágil e impactante sobre a desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho brasileiro e seus desdobramento em toda a realidade social atual. 

A proposta aqui é de uma justa tributação voltada ao público feminino que 

consome esses bens, através de uma redução ou até anulação de alíquotas desse 

significativo imposto indireto que recai sobre esse consumo essencial: o IPI, de 

competência federal. Assim, os produtos essenciais para a inserção e manutenção 

das mulheres no mercado de trabalho, e apenas para as mulheres, seriam de fato 

considerados essenciais e receberiam essa isenção enquanto fossem necessárias 

para a realização da justa tributação, a fim de combater a desigualdade de gênero no 

mercado de trabalho e promover a justiça tributária, a justa tributação, a justiça 

social e a igualdade material de gênero na sociedade brasileira. 

Considerando a extensão do nosso país e as diferenças sociais e regionais, 

não definimos e nem acreditamos ser nosso papel definir quais os produtos são 

essenciais para a inserção e manutenção das mulheres no mercado de trabalho 

brasileiro, pois não podemos impor qualquer noção sem correr o risco de provocar 

ou manter qualquer injustiça. Por isso, para determinação dos bens que são de fato 

essências, aqui propõe-se que o Estado brasileiro utilize o sistema que tem a sua 

disposição para pesquisa populacional: o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e o instrumento que já acontece e está previsto no Brasil, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 

Uma pesquisa com as mulheres sobre suas necessidades, de forma 

abrangente, possibilita uma real acepção da essencialidade dos produtos e uma 

maior concretização da realidade quando listados os produtos. Dessa forma, tanto 

não existirão injustiças regionais, uma vez que cada região poderá selecionar os seus 
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produtos essenciais para essa política pública e constituir as listas desses produtos 

considerados essenciais em cada parte do país para análise mais fácil da União, 

quanto não existirá um gasto extravagante na fundamentação e coleta de dados para 

essa política pública. 

Assim, o diagnóstico de essencialidade de bens a fim de combater a 

desigualdade de gênero no mercado de trabalho é amplamente possível na realidade 

já existente no país, sem mostrar-se um gasto extraordinário e/ou exorbitante para 

os cofres públicos, pois apenas exigiria uma adequação de um serviço que já existe 

e já está previsto nos gastos públicos. Claro, alguns investimentos seriam 

necessários, como por exemplo um grupo de pessoas destacados para análise desse 

material de pesquisa, mas, isso seria uma questão de adequação. 

Essa é uma proposta e alternativa amplamente possível, e que traria os dados 

necessários para o Estado (enquanto União e que possui a competência para esse 

tributo específico) implantar suas políticas públicas de redução e isenção tributária 

com a finalidade de acabar com a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. 

Esse tipo de política pública é viável por todos os fundamentos jurídicos e fáticos 

aqui apresentados, por não ser eterna, mas sim temporária enquanto for necessária, 

e para o alcance dos objetivos do Estado Social e Democrático brasileiro. 

Importante mencionar que a proposta não viola os artigos 150, inciso II15 e 

152 16  da Constituição Federal, pois não institui tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, pois, como bem vimos, as 

mulheres sofrem uma maior tributação e não estão em situação de igualdade perante 

os homens na sociedade ou no mercado de trabalho, e, também, a diferença tributária 

de alíquotas não será por questão de procedência ou destino, mas sim em respeito e 

consumando o princípio da seletividade que é uma exigência constitucional ao IPI, 

como vimos. 

Considerando o exposto,   propõe-se   a   elaboração   de   leis   ordinárias   que 

                                                      
15 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; [...]. 
16 Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
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apresentem lista de produtos de consumo considerados essenciais para a inserção 

e manutenção das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, para redução de IPI 

em função da essencialidade do produto (Art. 153, §3º, I), criando uma distinção (não 

discriminação) com o objetivo de combater a desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho brasileiro e promover a igualdade (material) de gênero. 

 

CONCLUSÃO 

 

É possível perceber que a desigualdade de gênero no mercado de trabalho é 

um problema real e existente na sociedade brasileira que repercute muito além das 

realidades empresariais e somente quanto à desigualdade de cargos e salários 

especificamente. A desigualdade de gênero no mercado de trabalho transpassa 

essas considerações e chega até o âmago da dignidade humana, deixando de ser 

uma questão pontual sobre desigualdade trabalhista e chegando a ser uma 

desigualdade que amplia a injustiça social como um todo. 

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho alcança até a tributação, 

pois as exigências exclusivamente à coletividade feminina, como quanto as questões 

de aparência, que incluem a parte estética e de vestimenta, afetam a renda da mulher, 

uma vez que a tributação de produtos e bens de consumo voltados ao 

mercado/público feminino que possuem preços diferenciados apenas por conta de 

seu púbico alvo, na maioria das vezes tendo preços avultados. Assim, as mulheres 

sofrem maior tributação e a desigualdade de gênero e a injustiça social só 

aumentam. 

Por tudo isso, uma tributação igual entre os produtos voltados ao público 

feminino e masculino não demonstra o real atendimento da igualdade, mas sim um 

caso de discriminação, que só aumenta a desigualdade material existente entre os 

gêneros. 

Assim, quando o Estado, no exercício do seu poder de tributar, confere aos 

produtos essenciais (na categorização aqui definida de exigência social para o 

“aceite” dessas mulheres no mercado de trabalho) destinados às mulheres uma 

menor majoração de tributos ou uma isenção tributária baseando-se na 

desigualdade de gênero no mercado de trabalho, através da aplicação da 



 

166 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

essencialidade no IPI e da efetivação da justiça tributária e da justa tributação, ele 

está caminhando em direção à real igualdade, a igualdade material, em que a 

distinção é necessária para o alcance da equidade, possibilitando o alcance da 

justiça social. 

Considerando o exposto, através de pesquisa bibliográfica e pelo método de 

raciocínio dedutivo, propôs-se a elaboração de leis ordinárias que apresentem lista 

de produtos de consumo considerados essenciais para a inserção, manutenção e 

ascensão das mulheres no mercado de trabalho, para redução de IPI em função da 

essencialidade do produto (Art. 153, §3º, I), criando uma distinção (não 

discriminação) com o objetivo de combater a desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho brasileiro e promover a igualdade (material) de gênero. 
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Resumo 
 
O Regime Geral de Previdência Social compõe o tríduo da Seguridade Social ao lado 
da Saúde e Assistência Social. A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 estabeleceu um sistema de custeio apto à garantir condições mínimas de 
manutenção do sistema, mormente no que tange a Previdência Social. No início da 
Déc. de 1990 surgem autorizações para desvinculações orçamentárias que atingem 
consideravelmente as contas da Previdência Social. Instituiu-se a Desvinculação 
das Receitas Orçamentárias tempo depois. O presente estudo buscou apresentar 
uma análise crítica da Desvinculação das Receitas Orçamentárias da União, 
passando pela discussão da existência ou não do déficit previdenciário e sugerindo 
a cessação das desvinculações a fim de manter o sistema de seguridade apto à 
efetivação de direitos sociais. O estudo revelou ainda a possibilidade do emprego de 
recursos tecnológicos e utilização de inteligência artificial na seara previdenciária, 
mormente para levantamento e gerenciamento de recursos públicos. Assim, 
vislumbra-se que a seara previdenciária precisa avançar tanto nas questões de 
revisões orçamentarias quanto no que toca a utilização da inteligência artificial como 
mecanismo para melhorar a utilização dos serviços públicos. 
Palavras-Chave: Desvinculação. Receitas. Orçamento. Previdência. Social. 
 
Abstract 
 
The General Social Security Regime is part of the triduum of Social Security alongside 
Health and Social Assistance. The 1988 Constitution of the Federative Republic of 
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Brazil established a funding system capable of guaranteeing minimum conditions for 
the maintenance of the system, especially with regard to Social Security. At the 
beginning of Dec. of 1990, authorizations for budgetary untying appear that 
considerably affect the Social Security accounts. The Untying of Budget Revenues 
was instituted later. This study sought to present a critical analysis of the Untying of 
Budget Revenues from the Union, discussing the existence or not of the social 
security deficit and suggesting the cessation of untying in order to maintain the 
security system capable of enforcing social rights. The study also revealed the 
possibility of using technological resources and the use of artificial intelligence in the 
social security area, especially for surveying and managing public resources. Thus, it 
is clear that the social security sector needs to advance both in matters of budget 
revisions and in what concerns the use of artificial intelligence as a mechanism to 
improve the use of public services. 
Keyword: Untying. Revenues. Budget. Welfare. Social.   
 

INTRODUÇÃO 

          

A presente pesquisa, estruturada dentro dos padrões metodológicos de 

investigação científica abordará o tema “A Perversidade por Trás da Desvinculação 

das Receitas Orçamentárias: Uma Análise sob o viés da Previdência Social.”. 

Tem por objeto a análise da Desvinculação das Receitas Orçamentárias da 

União – DRU e o impacto dessas ações ao custeio do Sistema de Regime Geral da 

Previdência Social. A autorização do desvio da verba original causa resultados 

desastrosos no campo da efetivação dos direitos fundamentais prestacionais, 

levando inclusive a falsa ideia de déficit previdenciário, levando a adoção de medidas 

restritivas no campo nomativo.  

A primeira etapa do presente estudo tem por finalidade demonstrar a 

compreensão da DRU – Desvinculação das Receitas Orçamentárias da União, 

revelando seu nascimento e manutenção ao longo dos tempos no Brasil. Num 

segundo plano, o estudo reportar-se-á acerca do Regime Geral de Previdência Social 

abordando um contexto amplo, especialmente pós-reforma previdenciária, pois 

percebe-se que nem sempre nas tomadas de decisões em âmbito normativo, o fator 

econômico é analisado de acordo com o comportamento humano real ou ainda com 

a necessidade efetiva do indíviduo. A necessidade aqui pautada é a do Estado, ao 

menos no manuseio e emprego dos recursos; o que se comprova com a DRU. 

Por fim, o artigo proposto cuidou de analisar  o  desenrolar  da  DRU  ao  longo 
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dos tempos no Brasil, correlacionado-a aos discursos de déficit previdenciário. 

Destacando aspectos relativos à possibilidade de abandono da desvinculação das 

receitas a fim de preservação da rede de proteção social insculpida pela constituinte 

e a possibilidade de utilização de recursos tecnológicos e da inteligência artificial 

para melhoramento do manejo das contas públicas.   

 

1. A DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS. 

 

A Carta Constitucional de 1.988 revelou um novo cenário no Brasil. A abertura 

para a construção de uma nova Nação chegava com força total. A esperança da 

queda do antigo regime estampava de fato a era dos direitos e garantias 

fundamentais. É notório que o campo orçamentário e financeiro de um Estado-Nação 

precisa ser organizado sob o enfoque de várias premissas, especialmente 

objetivando o alcance de recursos suficientes à manutenção das principais políticas 

públicas instituídas no país. Assim, a Constituinte em sua forma Originária previu a 

criação de todo Sistema Nacional Orçamentário e Financeiro, trazendo também a 

organização do sistema de arrecadação voltado à Seguridade Social.  

É de destacar que o período que antecedeu a Constituição refletiu anos de 

ditadura mlitar, ocasião em que havia excessiva centralização dos gastos públicos 

no poder executivo federal e a fiscalização e controle pela sociedade eram 

inexistentes.3  

Com a chegada da nova carta, uma série de discussões no campo 

orçamentário e financeiro surgiram no país; assuntos estes ligados a economia e 

manutenção das contas públicas eclodiram, trazendo parcela da sociedade para 

atuação social novamente.  

O professor Marco Aurélio Serau Junior destaca quanto a natureza do 

orçamento público, que ele não se restringe a mero caráter jurídico, possuindo 

também natureza política, “entendida essa como a demonstração das diretrizes 

                                                      
3 MELO, Auricelia do Nascimento; MENDES, Gillian Santana de Carvalho. Ensaios e Reflexões sobre o 
Direito: volume 2.  (Orgs.) --Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2018, p. 27.  
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econômicas do país, enraizadas na Constituição como as opções econômicas 

adotadas por dada sociedade, em dado momento histórico.”.4   

Logo, denota-se que a previsão do financiamento da seguridade social, que 

por sua vez, alcança a dimensão da previdência social, foi arquitetado visando a 

efetivação de um sistema de proteção social. Para tanto, o sistema de custeio foi 

também projetado para esse fim, com destaque à dupla dimensão da Seguridade 

Social: fiscal e social.5 

Todavia, no início da Déc. de 1990 no decorrer da implementação do Plano 

Real surge o Fundo Social de Emergências (FSE), instrumento que nasce com a 

finalidade de tornar o orçamento público maleável, “permitindo que os governantes 

retirassem recursos, que segundo a constituição eram vinculados, ou seja, deviam 

ser utilizados em uma destinação específica, e realocá-los a onde julgassem haver 

maior necessidade durante a elaboração do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária 

Anual.”.6 

Assim, Emendas Constitucionais Revisionais passaram a estabelecer a 

retirada, em diferentes proporções, de determinados percentuais que a Carta Magna 

previa que orginalmente fossem destinados à fins específicos, mormente à 

seguridade social, saúde e educação.7  

A Desvinculação de Receitas da União (DRU), nasce com natureza provisória, 

mas torna-se ao longo dos anos definitiva, sob o argumento de alcance de maior 

governabilidade, desvinculando o gestor público das obrigações constituídas 

constitucionalmente. 8 

Para o professor Fernando Facury Scaff a “DRU quer dizer Desvinculação de 

Receitas da União. Trata-se de uma medida  que  desatrela  da  arrecadação  grande 

                                                      
4 JUNIOR. Marco Aurélio Serau. Economia e Seguridade Social. 2ª ed. Juruá. Curitiba. 2012.  
5 BELUZZO, 2003, p. 65 Apud JUNIOR, 2012, n. p. 
6 BELUZZO, 2003, p. 65. Apud JUNIOR, 2012, n.p. 
7  SCAFF. Fernando Facury. Direitos Humanos e a Desvinculação das Receitas da União – DRU. 
Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44670/44974> Acesso 
em 15 de fevereiro de 2021.  
8 ALVES. Raquel de Andrade Vieira. A “Nova” Desvinculação de Receitas da União e o pacto federativo. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-set-15/raquel-alves-dru-pacto-federativo Acesso 
em 16 de fevereiro de 2021.   
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parte dos recursos públicos que possuem destinação específica.”.9 

Sobre a evolução legislativa do instituto colhe-se: 

 

“Se formos olhar com lupa, essa sistemática foi iniciada no governo Itamar 

Franco, em março de 1994, através da Emenda Constitucional de Revisão número 

1, e vigorou durante os exercícios de 1994 e 1995, sob o nome de Fundo Social 

de Emergência (FSE). Posteriormente, já sob o governo Fernando Henrique 

Cardoso foi efetuada sua prorrogação através da Emenda Constitucional 10, de 

1996, sob o nome de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), o qual foi prorrogado 

pela Emenda Constitucional 17/97, com vigência até 1999. No ano 2000, ainda 

sob o governo de FHC, a sistemática foi aperfeiçoada, tendo sido criada a DRU, 

pela Emenda Constitucional 27/00, a qual vem sendo sucessivamente 

prorrogada pelas EC 42/03 e EC 56/07, ambas sob o governo Lula, e pela EC 

68/11, promulgada durante o governo Dilma, cujo prazo de vigência encerrar-se-

á no final de 2015. O Poder Executivo já enviou um Projeto de Emenda 

Constitucional — PEC para prorrogar a vigência da DRU até 31/12/2023. (   ).”.10 

  

Observa-se que o Fundo Social de Emergências (FSE) transforma-se na 

desvinculação das receitas orçamentárias depois (DRU).  

Tratar das questões orçamentárias são inquestionavelmente difíceis. O 

debate existente entre direito e economia é dilascerante. Mas, no que toca a 

desjunção dos discursos inerentes a cessação ou não das desvinculações das 

receitas orçamentárias a controvérsia se resolverá no campo do “político”, até 

mesmo porque elas persistem incansavelmente até os dias atuais.  

Na contemporaneidade torna-se um desafio relacionar de maneira adequada 

o Direito com a Economia, muito embora ambos caminhem na mesma direção. Nesse 

tocante imperioso trazer à baila os ensinamentos de Thiago Cardoso Araújo quando 

disserta sobre a Análise Econômica do Direito, aduzindo que o foco inicial do 

movimento do Direito e Economia tem como objeto a common law; destacando ainda 

a recepção do tema no cenário europeu, mas reconhecendo que a Análise Econômica 

                                                      
9 SCAFF, Fernando Facury. A DRU, os direitos sociais e o pagamento dos juros da dívida. Consultor 
Jurídico. 14 jul. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jul-14/contas-vista-dru-
direitos-sociais-pagamento-juros-divida> Acesso em: 14 fev. 2021. 
10 SCAFF, 2015, n.p. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1567815
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1567815
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do Direito fora de fato melhor recepcionada pelo EUA do que pela Europa.11  

É possível verificar que no Brasil a expressiva expansão do movimento aliando 

Direito e Economia se deu nos anos 2.000.12  

Após a crescente assertiva de que Direito e Economia podem ser analisados 

em conjunto, vale dizer que são muitos os temas na seara jurídica que poderão nos 

levar a tal análise, mormente quando o indicativo se refere as métricas orçamentárias 

no campo da previdência social.  

No tocante a economia, Amartya Sen leciona que esta possui duas origens, as 

quais ambas são políticas. De um lado tem-se a ética, e de outro a engenharia, sendo 

que ética está ligada a questão da ética propriamente dita, bem como da ética 

política, e a segunda está ligada a questões logísticas.13 

Nesse sentido, Amartya Sen, destaca que: 

 

Evidentemente, nenhum dos gêneros é puro em sentido algum: é uma questão de 

equilíbrio das suas abordagens da economia. De fato, muitos expoentes da 

abordagem ética, de Aristóteles a Adam Smith, também se ocuparam 

intensamente das questões de engenharia, dentro do enfoque direcional ético. 

Pode-se dizer que a importância da abordagem ética diminuiu substantivamente 

com a evolução da economia moderna. A metodologia da chamada “economia 

positiva” não apenas se esquivou da análise econômica normativa como 

também teve o efeito de deixar de lado uma variedade de considerações éticas 

complexas que afetam o comportamento humano real e que, do ponto de vista 

dos economistas que estudam esse comportamento, são primordialmente fatos 

e não juízos normativos. Examinando as proporções das ênfases nas 

publicações da economia moderna, é  difícil  não  notar  a  aversão  às   análises 

                                                      
11 ARAÚJO, Thiago Cardoso. Análise Econômica do Direito no Brasil. Uma leitura à luz da Teoria dos 
Sistemas. ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2017. p. 133-134.  
12 “De se destacar ainda a criação da Associação Brasileira de Direito e Economia, em 2007, realizando, 
desde então, Congressos Anuais de forma contínua, privilegiando a apresentação de artigos 
submetidos. Mais: em 2007 e 2013, o Brasil sediou Conferências Anuais da Associação Latino 
Americana e Ibérica de Direito e Economia – ALACDE. Por fim, encerrando esse breve excurso de 
natureza histórica, indica-se que em 2010 foi criado o primeiro período totalmente dedicado á 
abordagem – o Economic Analysis of Law Review, atualmente em sua nona edição, contemplando 
uma ampla gama de artigos, nas mais variadas áreas, o que ilustra o crescimento da produção de 
artigos e livros sobre Direito e Economia ou que se valem da abordagem. ARAÚJO, 2017. p. 139-140. 
13 SEN, Amartya. Sobre Ética e Economia. São Paulo: Companhia das Letras. 1999, p.12-13 
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 normativas profundas do comportamento humano real.14 

 

Partindo dessa premissa, percebe-se que nem sempre nas tomadas de 

decisões em âmbito normativo, o fator econômico é analisado de acordo com o 

comportamento humano real ou ainda com a necessidade efetiva do indíviduo. A 

necessidade aqui pautada é a do Estado, ao menos no manuseio e emprego dos 

recursos; o que se comprova com a DRU.  

Muitas vezes, analisando as decisões normativas de um modo geral, pode se 

afirmar que no binômio “Direito-Economia”, tem-se que a economia é utilizada como 

fator “engenharia” e não “ético”, ao passo que leva-se em consideração o impacto 

econômico aos recursos públicos ao invés do direito propriamente dito, invertendo o 

impacto econômico que o reconhecimento de um determinado direito causaria aos 

cofres públicos, numa privação a direitos fundamentais, na maioria das vezes. 

A questão econômica está intimamente ligada ao desenvolvimento de cada 

país, é nesse aspecto que se destaca a teoria de Amartya Sen, para o qual  

desenvolvimento não está somente ligado a fatores como crescimento do produto 

nacional bruto, aumento de renda das pessoas, industrialização, avanço tecnológico, 

ou modernização social, existem também, outros fatores, pelos quais é possível se 

obter o desenvolvimento numa concepção de liberdade, propriamente dita.15  

No campo da Previdência Social tem-se que o panorama traçado pela análise 

da desvinculação das receitas orçamentárias alcança o desvio dos recursos da 

Seguridade Social. O problema concernente a identificação das corretas métricas 

inerentes ao sistema de seguridade no país tornou-se uma discussão latente, 

mormente em tempos de reformas e de proliferação do discurso de escassez de 

recursos, cada vez mais presentes em terras brazilis. Fato é que a Constituinte em 

seu texto original organizou um sistema previdenciário dotado de regras específicas 

e, contou com a projeção de um orçamento diferente daquele que vem sendo 

utilizado hodiernamente para manutenção do sistema previdenciário brasileiro.  

Por certo que não se tem a possibilidade de utilização do modelo orçamentário  

                                                      
14 SEN, 1999, p. 15 
15 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 17 
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de arrecadação de recursos financeiros projetados pela Carta Constitucional de 

1988. Longe disto! 

As constantes desvinculações das receitas destinadas à seguridade social ao 

longo dos anos a levou ao panorama de constantes reformas, a discursos 

corriqueiros sobre os parcos recursos do sistema bem como a possível quebra ou 

falta de dinheiro para manutenção dos benefícios já mantidos pelo sistema.  

Nesse tocante, dois pontos exsurgem com força no presente estudo: a) a 

necessidade de cessação da autorização para desvinculação do orçamento e o 

correto manejo das informações atinentes à arrecadação e alocação dos recursos, 

que poderá se dar através do emprego de recursos tecnológicos e da inteligência 

artificial.  

 

2. O DIREITO PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO – UM SISTEMA EM CONSTANTE 

REFORMA 

 

O caminho histórico percorrido até a chegada de indicativos de Direitos 

Sociais no Brasil demandou a espera pela eclosão mundial da proteção social. Nesse 

tocante o país levou muitos anos até que pudesse definir em paramêtros legais uma 

rede de proteção social. Ocasião em que foi promulgada a Constituição da República 

Federativa do Brasil em 1988. Todo esforço social e político envolvido reflete 

consubstancialmente na escolha pela proteção de certos direitos sociais, sobretudo 

àqueles destinados à salvaguarda dos infortúnios da vida. 

O rompimento de um ciclo e o vislumbre de um novo horizonte à época são 

examinados através das palavras de Elías Díaz citado por José Afonso da Silva, nas 

quais demonstra a tentativa de derrocada de um sistema individualista: 

“Transforma-se em estado social de direito, onde o qualitativo social refere-se à 

correção do individualismo clássico liberal pela afirmação dos chamados direitos 

sociais e realização de objetivos de justiça social.”16 

A nova Constituição estabelece, por conseguinte, a Seguridade Social. 

Promulgada em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição brasileira tratou da 

                                                      
16 Cf. Elías Díaz, op. cit. p. 96; Verdú, op. cit., p. 95 e ss. apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 41.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2017. p. 117. 
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Seguridade Social em sua totalidade e a sedimentou em seu Título VIII, denominado 

“Da ordem social”.17 

É latente a evolução e preservação de determinados direitos sociais pela Carta 

Constitucional de 1988, sendo nessa abordagem, portanto, muito mais rica que suas 

antecessoras, eis que inovou com previsões específicas o amparo social.18 

Nesse sentido ao definirem a seguridade social, Marcos Orione Gonçalves 

Correia e Érica Paula Barcha Correia, lecionam que “O direito da seguridade social 

deve ser entendido como o ramo do direito que se ocupa da análise do conjunto de 

normas jurídicas concernentes à saúde, à assistência e à previdência social”. 19 

Destarte, verifica-se que a forma de organização da Seguridade Social no Brasil 

requer estreita relação entre esses três ramos, ademais de incursões profundas que 

exigem análise em diferentes âmbitos, a exemplo de demandas orçamentárias e 

prestacionais.  

Arraigada em legislação própria que define de maneira particular seu 

funcionamento e alcance, a seguridade social ganha destaque após a edição da Lei 

n.º 8.029, de 12/04/1990 que criara o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)20, 

concomitantemente com a entrada em vigor da Lei n.º 8.212, que dispõe sobre a 

organização e custeio da seguridade social. 

É a Lei n.º 8.212/91 que arrola os princípios aplicáveis à seguridade social, e 

o faz já no parágrafo único do art. 1º de aludido regulamento. Constituí, então, um 

primado de proteção social baseado nos seguintes preceitos: universalidade da 

cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de 

                                                      
17 Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 
justiça social. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 28 mai. 
2018 
18 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; 
STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/ Almedina, 
2013. 2.380 pg. p. 1893. 
19 CORREIA. Èrica Paula Barcha; CORREIA. Marcus Orione Gonçalves. Curso de Direito da Seguridade 
Social. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 36. 
20 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 5.ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 
51. 
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participação no custeio; diversidade da base de financiamento e caráter democrático 

e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em 

especial de trabalhadores, empresários e aposentados.21 

A previdência social foi estabelecida constitucionalmente por critérios de 

contributividade, mas não abandona a proteção social, fazendo das contingências 

da vida humana seu propósito de existir.22 Está, ainda, regulamentada de forma geral 

nos artigos 201 e 202 da Carta Magna, e encontra diretrizes específicas em diversas 

legislações infraconstitucionais.  

Como forma de organização, sua estruturação foi alinhada através de regimes 

e sistemas previdenciários. No tocante aos regimes, foram divididos em regime 

público 23  e regime privado 24 . Do ponto de vista financeiro, está estruturada em 

modalidade de capitalização25 e repartição simples26.  

A constituição de 1988 consagrou o estado de bem-estar social voltando-se 

a atender o contexto de proteção social, nessa conformidade isso ocorre pela 

efetividade das normas traçadas pela previdência. Nesse âmbito, a segurança social 

surge como norte à efetivação de grande parte dos direitos básicos tidos como 

prestacionais.  

As reformas previdenciárias pós-constituinte consistiram em um abarcado de 

legislações esparsas que modificaram consubstancialmente o modelo criado 

originariamente. De todas as reformas sofridas, destaque para as seguintes: a) 

Emenda Constitucional n.º 3 de 1993, que modificou os art. 40 e 42 da Constituição 

Federal que tratavam das pensões dos servidores públicos; b) Emenda 

Constitucional n.º 20 de 1998, que demudou a idade mínima para aposentadoria, 

extinguiu a aposentadoria proporcional e fixou regras de transição; c) Emenda 

                                                      
21 Os princípios estão enumerados no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.212/1991.  
22 CANOTILHO, J. J. Gomes; et al., op. cit., p. 1948 
23 A previdência pública é um sistema de repartição, cuja característica básica é a existência da 
solidariedade. Neste caso, solidariedade entre gerações, ou seja, quem paga hoje está custeando os 
atuais benefícios previdenciários. CLEMENT. Felipe. RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Prática 
Previdenciária para Empresas. Quartien Latin. São Paulo. 2015. p. 23.  
24 É regime privado a previdência complementar, prevista no art. 202 da CF. É regime de caráter 
facultativo, no qual se ingressa por manifestação expressa da vontade do interessado. SANTOS, 
Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário Esquematizado. Saraiva. São Paulo: 2014. p.147. 
25 No regime de capitalização adotam-se técnicas financeiras de seguro e poupança. loc. cit. 
26 No regime de repartição simples, baseado na solidariedade entre indivíduos e entre gerações, as 
contribuições dos que podem trabalhar são imediatamente empregadas no pagamento das 
prestações dos que não podem exercer atividade laboral. loc. cit. 
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Constitucional n.º 41 de 2003, que trouxe mudanças relativas ao cálculo das 

aposentadorias e pensões de servidores públicos com base na média de todas as 

remunerações, instituindo ainda a alíquota de 11% para contribuição previdenciária 

das pessoas já aposentadas; d) Em 2012, foi editada a emenda n.º 70, que alterou as 

aposentadorias por invalidez no serviço público; e) a Emenda Constitucional n.º 88 

de 2015, que ampliou para 75 anos a idade estabelecida para aposentadoria 

compulsória. 27 

Além das remodelações mencionadas, temos, por fim, a mais recente e mais 

complexa modificação pós-constituinte: a Emenda Constitucional n.º 103 de 2019. 

As novas regras estabelecidas impactam diretamente nos benefícios de natureza 

previdenciária e assistencial que alcançam os funcionários do setor privado e 

público, excetuando-se servidores estaduais e municipais que não foram abrangidos 

pela reforma.28 

Dentre as principais mudanças trazidas, tidas como emblemáticas, estão: a 

extinção da aposentadoria por tempo de contribuição; fixação de idade mínima para 

aposentadoria; escalonamento de tempo de contribuição para impacto no valor 

percebido; decréscimo nos valores pagos aos benefícios em espécie; alterações nos 

requisitos para concessão do benefício de pensão por morte; redução do montante 

pago a título de pensão por morte, oito diferentes regras de transição, entre outras 

coisas mais.29 

Acerca da aprovação da EC n.º 103/2019 o Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário lançou nota lamentando a aprovação da reforma previdenciária, 

especialmente, baseando-se no entendimento de que antes desta deveria preceder 

a reforma tributária e administrativa, por inferir que o maior déficit orçamentário não 

se encontra na previdência social. Paralelamente, evidenciou a existência  de normas 

                                                      
27  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Emendas 
Constitucionais. Portal da Legislação. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm> Acesso em: 14 
de jan. de 2020. 
28 Não obstante, no Senado, há em tramitação a PEC Paralela da Previdência n.º 133/2019, cuja possui 
como finalidade a inclusão de Estados e Municípios na Nova Previdência juntamente com a União. 
BRASIL. NOVA PREVIDÊNCIA. É para todos. É melhor para o Brasil. Disponível em: 
<https://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/> Acesso em: 20 jan. 2020. 
29 A Emenda Constitucional n.º 103 de Novembro de 2019 pode ser consultada na íntegra pelo link: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm>  
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inconstitucionais aprovadas no texto.30 

Inevitável não se estabelecer um comparativo do modelo de seguridade social 

arquitetado pela constituinte e aquele posto em vigência hodiernamente. A redução 

de benesses e o aumento de critérios objetivos para recebimento de prestações 

estatais, contributivas e não contributivas resta consideravelmente transposta. O 

abandono de análises sérias, pautadas em métricas verdadeiras; a desatenção para 

com a peculiaridade das mais diversas regiões brasileiras; a indiferença com o 

panorama de desigualdade social e com a pobreza são alíneas nas quais a reforma 

previdenciária brasileira mais significativa parece ter sido fundamentada.  

Logo, suscitar questões como a desvinculação das receitas da união como 

meio impeditivo para alcance dos fundos necessários ao financiamento da 

Seguridade Social e por conseguinte a previdência social se desvendam imperativos.  

 

3 ABANDONANDO A DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E 

ENFRENTANDO O PROBLEMA DAS MÉTRICAS.  

 

Inferimos através da série de alterações legislativas sofridas no previdenciário 

brasileiro que sua essência como instrumento de redução de desigualdades sociais 

foi revertida, tendo impactos significativos ao bem-estar social. Pelo que se faz 

inevitável estabelecer um comparativo do modelo de seguridade social arquitetado 

pela constituinte e aquele posto em vigência na época atual. 

A partir da aprovação da Emenda Constitucional n.º 103/2019, Reforma da 

Previdência mais recente, o modelo previdenciário de proteção social arquitetado 

pelo Constituinte Originário foi excessivamente modificado. Apesar da discordância 

entre maior parcela da população, evidenciada inclusive através da nota de 

lamentação do IBDP sobre a aprovação de aludida emenda constitucional, não há 

uma preocupação real por parte das autoridades em atender as demandas cívicas. 

Conhecendo a história da previdência social, a redução de benesses e o aumento de 

critérios  objetivos  para  recebimento  de  prestações  estatais,  contributivas  e  não  

                                                      
30  IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Nota Pública: Aprovação da Reforma da 
Previdência Social (EC 103/19). 2019. Disponível em: <https://www.ibdp.org.br/?page_id=1351> 
Acesso em 25 jan. 2020. 
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contributivas é indubitavelmente obsoleta.  

Assim, considerando todo orçamento já desvinculado do sistema de 

Seguridade Social e por consequência da Previdência Social, tem-se que as 

constantes alterações se deram pautadas em um discurso de déficit falso.  

Ao que demonstra o estudo de Denise Lobato Gentil31 a Previdência Social é 

em verdade superavitária. Há nas palavras da autora, uma falsa crise do sistema de 

Seguridade Social instalada no Brasil.  

Colhe-se na íntegra: 

 

“Diante dessa avalanche de avaliações sombrias massificadas pela mídia, não é 

de se estranhar que pessoas comuns, políticos e até pessoas respeitáveis no 

mundo acadêmico acreditem que é preciso, urgentemente, fazer a reforma da 

previdência para resolver um problema financeiro gravíssimo. O déficit, no 

entanto, não existe. (…).”. (grifei). 32 

 

Ademir Alves da Silva33 também alerta para o conceito de déficit utilizado pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social, deixando claro que as métricas 

variam de acordo com a metodologia empregada. 

SILVA citando MARQUES deixa claro que não se desvenda correto o cálculo 

das contas públicas que levam em consideração apenas as contas da previdência 

social, ao passo que estas dependendo da movimentação do mercado de trabalho 

poderá se revelar superavitária. O correto seria então, que o cálculo fosse 

estabelecido a partir dos critérios das contas da seguridade social e não da 

previdência social, isoladamente.34  

 Para o jurista SILVA: “quando a seguridade social é colocada como  oposição 

                                                      
31  A Professora Denise Lobato Gentil é Doutora em Economia pelo Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É professora e pesquisadora do Instituto de Economia 
da UFRJ nas disciplinas de Macroeconomia e Economia do Setor Pública. Sua pesquisa se concentra 
nas areas de Política Fiscal e Seguridade Social.  
32 GENTIL. Denise Lobato. A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira. Uma 
história de desconstrução e de saques. 1. Ed. Rio de Janeiro. 2019.  
33  SILVA, Ademir Alves da. A reforma da previdência social brasileira: entre o direito social e o 
mercado. São Paulo Perspec. [online]. 2004, vol.18, n.3, pp.16-32. p. 21 ISSN 1806-9452. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1590/S0102-88392004000300003> Acesso em 16 jan. 2021.  
34 SILVA, 2004, p. 21.  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+ADEMIR+ALVES+DA
https://doi.org/10.1590/S0102-88392004000300003
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entre competitividade e bem-estar social, a seguridade social tende, sem dúvida, a 

sucumbir sob a ditadura do mercado.”.35  

Imperioso ressaltar que as discussões sobre déficit envoltas as contas da 

seguridade social, especialmente no que tocam a previdência social, continuam em 

evidência. Discussões concernentes a necessidade de economia, redução de gastos 

públicos e diminuição de gastos inerentes a direitos prestacionais são pautadas 

constantemente às discussões públicas. O Presidente da República Jair Messias 

Bolsonaro deixou claro sua intenção na colocação em vigência do sistema de 

capitalização36 de previdência como uma das metas a serem alcançadas por seu 

governo.37 

Evidente, no entanto, que o país já enfrentou inúmeras reformas 

previdenciárias e não se vislumbra o modelo previdenciário criado em sua forma 

original há muito tempo. Em todas as suas dimensões houveram reduções de 

direitos prestacionais, especialmente na última reforma (EC n. 103/2019). A nova 

cartada que surge agora é a discussão sobre a implementação do sistema de 

capitalização, que retirará do setor público a manutenção, gerenciamento e 

pagamento  dos  benefícios  de   natureza   previdenciária,   conduzindo-os  ao  setor 

                                                      
35 SILVA, 2004, p. 17.  
36 Sobre o sistema de capitalização é importante destacar: As afrontas aos cidadãos brasileiros não 
acabam aqui. Resta saber se depois de tanto sacrifício social o resultado fiscal dos experimentos de 
privatização da Previdênciapelo mundo seriam favoráveis. Supostamente, os regimes de 
capitalização seriam sustentáveis e trariam um alívio aos cofres públicos, afinal, esse é oobjetivo 
central da reforma. O referido estudo da OIT, entretanto, relataum cenário oposto. Asfinanças públicas 
se deterioraram significativamente como resultado dos altos custos de transiçãodos regimes de 
repartição para a capitalização. Estes custos, sempre subestimados pelos tecnocratas dos vários 
governos que empreenderam as reformas, são provenientes de duas fontes. Em primeiro lugar, os 
governos têm que reconhecer os direitos às contribuições efetuadas pelos segurados ao anterior 
sistema de repartição. Em segundo lugar, a transferência dascontribuições para o novo sistema 
privado de capitalização gera um déficit no sistema de repartiçãoantigo, uma vez que este ainda tem 
que continuar cumprindo com o pagamento de benefícios para os aposentados.Não houve o equilíbrio 
fiscal anunciado pelas reformas. Ao contrário, devido aesseselevados custos houvenecessidade de 
emitir títulos para os Estados se financiarem. Ea maioria dos governos exigia que os fundos privados 
de previdência investissem suas reservas em títulosdo Tesouro, o que criou uma dinâmica circular e 
custosa. Os únicos beneficiários eram as administradoras privadas de fundos de previdência, que 
lucravam com as taxas administrativas e comissões que cobravam. GENTIL. Denise Lobato. O que se 
quer com a reforma da Previdência? Comentários sobre o regime de capitalização e o avanço das 
finanças. 2019. Disponível em: 
<https://www.ie.ufrj.br/images/IE/grupos/finsoc/Artigos/Gentil%20(2019).%20O%20que%20se%20q
uer%20com%20a%20reforma%20da%20Previd%C3%AAncia..pdf> Acesso em 14 fev. 2021.  
37  Capitalização prevista na reforma da Previdência provoca incertezas. Senado. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/14/capitalizacao-prevista-na-reforma-
da-previdencia-provoca-incertezas> Acesso em 16 fev.2021.  
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privado.  

Nesse sentido, convém a ressalva feita por Denise Lobato Gentil acerca do 

tema: O país caminha na contramão da experiência internacional, ao passo que “a 

reforma do governo Bolsonaro nos empurra para o aprofundamento da 

financeirização da previdência como se oferecesse a última descoberta evolutiva da 

humanidade.”.38 

Logo, nesse panorama o futuro da previdência social no Brasil deveras 

perverso. Pois, retira do setor público a manutenção, gerenciamento e pagamento 

dos benefícios em espécie, além de empurrar ao acaso milhões de brasileiros que 

dependem do sistema previdenciário para sobrevivência em meio aos infortúnios da 

vida.  

A ausência de transparência no que tange a arrecadação e gastos com a 

seguridade social também se revela problemática. Não se tem possibilidade de 

chegar ao correto levantamento de dados a partir das informações disponibilizadas 

atualmente pelo Governo Federal. Esse diagnóstico, no entanto, poderia ser outro, 

levando em consideração a possibilidade de utilização da Inteligência Artificial na 

coleta, seleção e disponibilização dos dados. 

É admirável imaginar que em decorrência de uma conferência acadêmica 

organizada por John McCarthy em 1956, a Inteligência Artificial resumida à época 

como ciência e engenharia de máquinas inteligentes, especialmente programas de 

computador e sistemas de computadores inteligentes que se assemelhariam as 

capacidades humanas, realmente conduziria a humanidade a novos e intrigantes 

experimentos.39 Nessa levada, a inteligência artificial é um campo que usa técnicas 

de programação que pretendem resolver problemas como o ser humano os 

resolveria.40 Seria, portanto, a instauração do intelecto humano conduzido através 

                                                      
38 GENTIL, 2019, p. 01.  
39 HAMET, P.; TREMBLAY, J. Artificial intelligence in medicine. Metabolism, [S. l.], v. 69, p. 36-40, 2017, 
apud WELCHEN, Vandoir; TRES, Renata Chaielen; MOLLE Franciele Dalle; FACHINELLI, Ana Cristina. 
Inteligência Artificial e a Tomada de Decisão na Saúde: Estudos a Nível de Stricto Sensu no Brasil. XIX 
Mostra de Iniciação Científica, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão Programa de Pós-Graduação em 
Administração. Universidade de Caxias do Sul – UCS. 23 E 24 de agosto de 2019. p. 1 
40 ARARIBOIA, G. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1988, apud SELLITTO, Miguel Afonso. 
Inteligência Artificial: Uma aplicação em uma indústria de processo contínuo. Gestão e Produção. v.9, 
n.3, p. 363-376, dez. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/gp/v9n3/14574.pdf> Acesso 
em: 09 ago. 2020 
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de máquinas. Muito embora, na visão de Marvin Minsky, essa inteligência artificial 

além de atingir as capacidades humanas, com o decorrer do tempo, poderia 

ultrapassá-las, pois “cérebros são computadores formados de carne”. 41 

O universo trazido pela inteligência artificial desvenda-se, imensurável. No 

entanto, concepções tecnológicas são mais palpáveis, dadas a sua pronta 

disponibilidade no mundo real. Assim, recursos tecnológicos como o BIG DATA42 que 

se constitui no “conjunto de dados extremamente amplos, que necessitam de 

ferramentas preparadas para lidar com grandes volumes de dados, de forma que 

toda e qualquer informação nesses meios possa ser encontrada, analisada e 

aproveitada em tempo hábil”,43 revela-se útil e necessário.  

É preciso levar em consideração que o big data estabelecerá desde a coleta 

de dados, armazenamento e a correta utilização das informações coletadas, 

possuindo a finalidade de organização das informações extraídas, de maneira a 

auxiliar futuras deliberações.44 

Pois bem. Alguns exemplos deste rápido avanço e da aplicação de formas de 

inteligência artificial à seguridade social são: a) o desenvolvimento do Chatbot45 pela 

                                                      
41 MINSKY, M. Semantic Information Processing. Cambrige; Ttie MIT Press, 1968, apud WELCHEN, 
Vandoir; et al., op. cit., 2019, p. 1. 
42  As tecnologias que sustentam a aplicação de Big Data podem ser categorizadas sob duas 
perspectivas, as ferramentas de análise (analytics) e as tecnologias de infraestrutura, que servem 
para processar e armazenar os grandes volumes de dados. Big Data não se resume somente a um 
grande volume de dados não estruturados, como também inclui as tecnologias que possibilitam o 
processamento e a análise desses dados. A tecnologia associada a Big Data possibilita a criação de 
modelos estatísticos que servem para otimizá-los, e prever dados futuros. A seguir, temos uma 
relação de algumas tecnologias referentes a Big Data: Hadoop: plataforma de software em Java de 
computação distribuída voltada para clusters e processamento de grandes volumes de dados, com 
suporte a tolerância a falhas. Map Reduce: é um framework desenvolvido pela Google para suportar 
computações paralelas em grandes coleções de dados em clusters de computadores. Linguagens de 
script: linguagens de programação adequadas a Big Data, como Python. Visual Analytics: método de 
análises em grandes volumes de dados com saída em formato visual ou gráfico. Processamento de 
linguagem natural (PLN): conceito aplicado à inteligência artificial permitindo a análise de textos. In-
memory analytics: processamento de Big Data realizado na memória do computador com o objetivo 
de aumentar a velocidade das análises. 
43  MORAIS, Izzabelly Soares. GONÇALVES, Priscila de Fátima. LEDUR, Cleverson Lopes. JUNIOR, 
Ramiro Sebastião Córdova. SARAIVA, Maurício de Oliveira. FRIGERI, Sandra Rovena. Introdução a Big 
Data e Internet das Coisas (IoT). Porto Alegre: SAGAH, 2018, p. 14 Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027640/.> Acesso em: 09 ago. 2020 
44 MORAIS, et. al., 2018, p. 15. 
45 Chatbots são softwares de comunicação automática que oferecem assistência pela internet ao 
conduzir diálogos com os usuários, sendo capazes de determinar suas necessidades e oferecer os 
serviços comumente mais solicitados através da interpretação de comandos e envio de respostas.  
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previdência social, oportunidade em que colocou o chatbot chamado de Heloísa46 

como assistente virtual do MEU INSS, buscando propiciar a facilitação do 

atendimento à população em meio à pandemia. A assistente “Helô” responde às 

perguntas e dúvidas mais simples feitas através da plataforma virtual pelos 

segurados enquanto se mantém em processo de coleta de dados constante quanto 

as dúvidas mais frequentes; b) Diante do risco perdurável de contágio pelo covid-19 

e a necessidade de distanciamento social, recursos de sistema inteligente mostram-

se mais eficazes no controle e monitoramento do estado de saúde de pacientes 

infectados. Na Capital Catarinense, Florianópolis, um sistema de inteligência artificial 

denominado “Laura” foi desenvolvido em parceria com uma startup. O sistema está 

programado para acompanhar o estado de saúde dos pacientes, inicialmente 

atenderá 17 (dezessete) municípios.  

Todavia, NETO e MORAIS fazem o seguinte alerta sobre o tema: 

 

Não obstante, deve ter ficado claro até o momento que a Internet não é, 

exclusivamente, um instrumento emancipatório. Muito pelo contrário: a 

apropriação técnica pela iniciativa privada e a proteção dos algoritmos de 

classificação como propriedade privada tendem a diminuir os traços 

democratizantes da tecnologia da informação. Considerando que as interações 

sociais ocorrem dentro de uma estrutura privada (como é o caso do Facebook e 

do WhatsApp, por exemplo), cujo objetivo é a coleta e a monetização das 

informações dos seus usuários, as capacidades democráticas da Internet devem 

ser vi stas com certo ceticismo.47  

 

                                                      
46 O nome Heloísa Miranda Chaves, ou simplesmente Helô, foi escolhido por lembrar foneticamente o 
nome Elóy Chaves, uma das personalidades mais importantes na criação do sistema previdenciário. 
Ao utilizar como referência um nome tão significativo, espera-se que a assistente também seja um 
marco na história moderna do sistema brasileiro de previdência. Outra curiosidade é que a data de 
nascimento da personagem é a mesma de criação do INSS: 27 de junho de 1990. INSS – INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Nova assistente social esclarece dúvidas do cidadão, 07 mai. 2020, 
Disponível em: <https://www.inss.gov.br/nova-assistente-virtual-do-inss-esclarece-duvidas-do-
cidadao/> Acesso em 12 ago.2020. 
47  MORAIS. Jose Luis Bolzan. NETO. Elias Jaco de Menezes. A fragilização do Estado-Nação na 
Proteção dos direitos humanos violados pelas tecnologias da informação e comunicação. Revista 
direitos fundamentais & democracia (Uni-Brasil), v. 23, n. 3. p. 231-257, 2018. 
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Ainda assim, verifica-se plenamente possível a ingerência de recursos 

tecnológicos para o melhoramento da gestão, funcionamento, compilamento e 

manutenção sustentável do sistema previdenciário no Brasil.  

Colhe-se sobre o tema: 

 

A digitalização mudou a forma de fazer negócios, bem assim de criar, circular e 

gerir riquezas. Deu ensejo a modelos empresariais até recentemente 

desconhecidos, novas formas de comércio e de relacionamento entre empresas 

e consumidores, ao tempo em que paulatinamente tornou obsoletos modelos 

tradicionais. Está alterando também a natureza do trabalho e a maneira como 

Poder Público e sociedade comunicam-se. Governo e instituições jurídicas 

precisam adaptar-se aos tempos atuais para lidar com necessidades e 

demandas emergentes (e.g. acesso à internet) e administrar canais e 

instrumentos sem precedentes.48 

 

Ademais, o destaque para o gerenciamento administrativo dos recursos 

públicos, revela-se mais do que necessário atualmente. Uma administração 

gerencial, pautada na transparência da arrecadação e alocação dos recursos 

também se revela necessária.  

É o que extrai dos ensinamentos de Marcos Abraham sobre o tema: 

 

Dentro do atual contexto de globalização, de avanço tecnológico e de amplo 

acesso às informações, as sociedades contemporâneas e os seus cidadãos 

exigem cada vez mais transparência nas atividades realizadas pelos 

governantes, obrigando o administrador público a adotar gestões mais 

democráticas e participativas, inclusive nas finanças públicas (…). 49 

 

Possibilitar o desenvolvimento e utilização de tecnologias como a destacada 

no presente artigo, visando minimizar o impacto negativo da atuação estatal, são 

                                                      
48 A Tributação na Era Digital e os Desafios do Sistema Tributário no Brasil. Revista Brasileira de 
Direito, v. 15, n. 1, 2019. 
49 ABRAHAM, Marcus. ORÇAMENTO PÚBLICO COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA FISCAL. Revista 
de Direitos Fundamentais, Curitiba, v.17, n.17, p.188-209, janeiro/junho 2015. Disponível em: 
<https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/596/421> Acesso em 25 
mar. 2021.  
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alternativas que se mostram válidas à efetivação de direitos fundamentais. Por certo 

que há muito o que se discutir sobre a temática, especialmente no desenvolvimento 

e recepção da IA pela administração pública. Todavia, o reconhecimento dos 

avanços tecnológicos e sua contribuição para a humanidade são inquestionáveis.  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo apresentado cuidou de trazer à baila a necessidade de cessação da 

autorização para desvinculação do orçamento e o correto manejo das informações 

atinentes à arrecadação e alocação dos recursos, demonstrando que o emprego de 

recursos tecnológicos e da inteligência artificial se revela uma excelente alternativa 

para manejo e transparência das questões fiscais, mormente quando há dúvidas 

sobre as métricas empregadas.  

Pressupondo que os parâmetros éticos previstos na economia devam ser 

respeitados, tem-se que o orçamento inicial da seguridade social não pode ser 

desvinculado, ainda que a justificativa do Estado seja a manutenção de outros 

setores do governo. Mesmo sob o crivo da legalidade a DRU deve ser questionada. 

No panorama de uma interpretação teleológica, em que se busca a efetivação da 

vontade do legislador, tem-se que a intenção da previsão orçamentária inicial não 

comportaria a desvinculação das receitas. A escolha do constituinte foi justamente 

a escolha de enviar parcela orçamentária maior à seguridade social, almejando a 

efetivação de direitos sociais. É chegada a hora de equilibrar a balança ética a 

respeito do emprego da inteligência artificial e utilizá-la como instrumento para 

efetivação de direitos fundamentais, neste caso, direitos fundamentais de natureza 

prestacional.  

Por certo que o alcance da cessação das desvinculações das receitas e o 

emprego adequado de recursos tecnólogicos e de inteligência artificial no manuseio 

dos orçamentos públicos nos conduzirá a um modelo sustentável de previdência 

social.  
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 10.  O MONOPÓLIO COMO FATOR DE RISCO AO DIREITO FUNDAMENTAL À 

DEMOCRACIA 

 

THE MONOPOLY AS A RISK FACTOR TO THE FUNDAMENTAL RIGHT TO 

DEMOCRACY 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110475-10  

Rafael Cruz1  

Resumo 
 
O presente estudo investiga a atuação de uma falha de mercado, o monopólio, como 
um possível instrumento de risco ao direito fundamental à democracia. Os 
monopólios modernos tiveram sua origem no século XIX e mostraram seus vínculos 
com regimes totalitários. Essas falhas de mercado são vistas na ciência econômica 
como um distorção, que em regra deve ser evitada, pois cria um ambiente 
desfavorável para a sociedade. Nossa pesquisa irá observar se a criação e atuação 
de monopólio como um instrumento de risco ao regime democrático moderno e seus 
vínculos com regimes totalitários como expõem Franz Neumann. O presente estudo 
tem por objetivo observar e apontar como o regime democrático pode evitar os 
monopólios. 
Palavras-Chave: Monopólio. Risco. Direito fundamental à democracia. Vínculo com 
regime totalitários. Medidas antitruste.  

 
Abstract 
 
This study investigates the role of a market failure, the monopoly, as a possible risk 
instrument to the fundamental right to democracy. Modern monopolies had their 
origins in the 19th century and showed their links with totalitarian regimes. These 
market failures are seen in economics as a distortion, which as a rule should be 
avoided, as it creates an unfavorable environment for society. Our research will 
observe whether the creation and performance of monopoly as an instrument of risk 
to the modern democratic regime and its links with totalitarian regimes as exposed 
by Franz Neumann. This study aims to observe and point out how the democratic 
regime can avoid monopolies. 
Keywords: Monopoly. Risk. Fundamental right to democracyBond with totalitarian 
regime. Antitrust measures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objeto uma  pesquisa  sobre  o  monopólio  como  

um fator de risco ao Direito Fundamental à Democracia. A percepção da democracia 

segundo o sentir de Abraham Lincoln seria um governo do povo, pelo povo e para o 

povo. Em certas situações, interesses privados de certos grupos econômicos podem 

se opor ao interesse público do povo. 

Nessa perspectiva, busca-se problematizar que o monopólio desde sua 

origem tende a se revelar como um elemento desfavorável à sociedade, bem como a 

construção democrática de uma nação. Historicamente essa falha de mercado tem 

sido não só desfavorável ao regime democrático, mas sinaliza fortes vínculos com 

regimes totalitários, em especial com o regime nazista, como se perceberá na obra 

de Franz Neumann. Isso pode gerar danos à sociedade não somente no âmbito 

econômico, mas também na experiência democrática. 

Faz-se necessário antes de adentrar na problemática uma breve percepção 

sobre a conceituação da democracia. Apesar dessa conceituação não ter uma 

unanimidade, tendo em vista que no período pós guerras, boa parte das nações 

querem ser identificadas como democráticas. Isso passaria uma imagem positiva e 

favorável daquela nação no cenário internacional. Não obstante as experiências 

democráticas dessas nações serem as mais divergentes possíveis (SARTORI, 1994). 

Será observado que a experiência democrática é muito associada ao processo 

eleitoral de escolha dos dirigentes e a possibilidade de participar dessa competição 

como trata Robert Dahl. Contudo, há fatores de risco que podem limitar essa 

competição. 

Entre esses fatores se estuda, o nascimento dos monopólios e os grandes 

conglomerados econômicos, que são criados a partir de uma falha de mercado. Que 

distorcendo sua atuação naquele mercado, podem alongar seus tentáculos para a 

seara política no intuito de dar continuidade aquela exploração conquistada no 

mercado. Criando influências limitativas da intensidade democrática naquele país ou 

até mesmo sendo instrumento de controle das experiências totalitárias. 
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O trabalho teria como objetivo apontar medidas necessárias para se afastar 

essa experiência monopolista do regime democrático. Evita-se que seja usado como 

um instrumento desvirtuador na sociedade. 

Assim se aborda as distorções que o monopólio pode causar na área 

econômica e política de uma nação. Analisa-se as grandes perdas sofridas pela 

sociedade nesses casos. Objetivo do trabalho é indicar instrumentos para o combate 

das falhas de mercados os monopólios e dessa forma resguardar também a vontade 

geral, bem comum e a própria democracia.  

 

2 MONOPÓLIO COMO FATOR DE RISCO AO REGIME DEMOCRÁTICO.  

 

A investigação sobre o tema incita o passeio por alguns tópicos conceituais 

sobre o objeto de estudo. Poder-se-ia iniciar com alguns conceitos de Democracia 

direta, Democracia indireta, soberania popular e poliarquia.  Para isso vamos citar 

alguns autores que foram essenciais para a compreensão do tema. 

A origem da democracia, quase sempre é remetida ao tempo grego antigo, que 

na verdade tem sido idealizado no decorrer dos séculos, chamada de uma velha 

infância idealizada. Não obstante os gregos se reunissem na ágora para debater 

sobre os temas da polis, a condição de cidadão era bem limitada. Participavam 

apenas um diminuto grupo da sociedade tais como: escravos, mulheres, estrangeiros 

entre outros eram afastados desse processo.  

Não obstante, o percentual da população que detinha o status de cidadão era 

bem reduzido, isso já foi um grande avanço para a época. Nesse período, a história 

vinha de uma marcha de impérios, assírios, babilônios e medo-persas. Esses 

impérios eram governados  muitas vezes por líderes considerados divindades que 

não precisavam ouvir as opiniões de mortais. Quando muito se ouvia generais para 

estratégias militares e profetas para discernir os presságios. Então, nesse contexto, 

a democracia direta grega foi um grande avanço. 

Rousseau muitos séculos depois levantou, novamente, o estandarte de uma 

nova democracia direta, com características representativas em alguns aspectos, 

mas como uma finalidade maior de alcançar o bem comum e os direitos de cada 

cidadão (ROUSSEAU, 1997).   
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Apesar do apelo a uma reconstrução de uma democracia direta, o Estado teve 

seus alicerces desde Platão até Maquiavel uma predisposição para a condução por 

meio de  poder de elites. O que na visão de Michel Foucault seria um Estado 

conduzido por um príncipe e que se esperaria uma postura de passividade do povo. 

Nesse diapasão, a Democracia indireta teria uma funcionalidade para a 

aristocracia. Seria assim uma forma de legitimar o poder para aqueles que já o detém 

em outras searas (BREUER, 1999). Seja por meio da detenção da terra no passado ou 

por meio da detenção do controle de corporações, que produzem e fornecem as 

necessidades e superficialidades  do novo modelo de vida moderno.  

Assim a preocupação desenvolvida de despotismo por Tocqueville em sua 

obra Democracia na América é razoável. Indica o autor que o caminho adequado para 

evitar o despotismo em sociedades democráticas seria o equilíbrio entre igualdade e 

liberdade política. A aplicação da soberania popular construir esse equilíbrio, o povo 

participando da composição das leis e da escolha dos legisladores é a forma 

americana de se esquivar do despotismo.  

Rousseau também se preocupa com os excessos, para o autor francês a 

concepção de soberania deveria ficar vinculada à vontade geral, sendo um elemento 

principal para a liberdade no pacto social. Nessa concepção, diferentemente de 

Hobbes a soberania não poderia ser atribuída a um representante. O autor de Leviatã 

entendia que a unidade de uma multidão só pode ser concebida por meio de um 

representante e cada um dessa multidão daria seu consentimento ao representante.  

Nesse ponto, a ideia de Hobbes é próxima do discurso de Abraham Lincoln 

que nenhum homem deve se sujeitar a outro a não ser pelo seu consentimento. O 

modelo da democracia indireta caminha por essa representatividade que foi 

consentida pelos demais. 

Embora esses termos de Democracia abordados nos auxiliam na 

compreensão do tema. A conceituação exata de democracia não é uma tarefa fácil 

como ensina Giovanni Sartori. O jurista italiano ensina que qualquer tentativa de 

conceituar unanimemente a democracia é rechaçada por todos os lados. 

A ideia de democracia na grande maioria das nações atuais é vista como um 

adjetivo positivo. A maioria desses governos querem ser vistos como democráticos, 
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apesar das experiências serem bem distintas e até divergentes do que se esperaria 

de uma democracia ideal (SARTORI, 1994). 

Sartori leciona que democracia, portanto, tem um conceito ideal próximo do 

discurso proferido por Abraham Lincoln em Pittsburgh, um governo do povo, pelo 

povo e para o povo. No entanto, o autor italiano nos esclarece que essa é uma 

conceituação ideal. A várias perspectivas para democracia, como a democracia 

industrial, democracia macro e democracia micro entre outras. O processo eleitoral 

ou democrático procedimental é uma das formas mais lembradas e sentidas de 

democracia. 

O critério utilizado pelo cientista político Robert Dahl é interessante, pois trata 

do critério participativo e da contestação como condições para a democracia das 

nações desenvolvidas ocidentais. 

 O cientista político americano nos indica o conceito de poliarquia, bem como 

outros conceitos como hegemonia fechada, oligarquia competitiva, hegemonia 

inclusiva e poliarquia plena. Conforme seja a intensidade da experiência democrática 

naquele país, observando a intensidade da competição pelo poder e as condições de 

igualdade para essa disputa (DAHL, 1997). 

Certamente, a sensação da democracia pelo processo eleitoral é muito 

marcante e carrega um senso comum. Logo, o processo eleitoral da democracia é 

um critério para ser observado e se mensurar o quão democrático aquela nação pode 

ser. Nas perspectiva de Robert Dahl se verifica o quão ampla é essa participação e 

se há condições de igualdade nessas disputas. 

Esse processo eleitoral pode ter internamente características específicas 

como competição pelo poder e possibilidade de participar. Nesse ponto, deve-se 

observar com cuidado, pois uma nação pode ser considerada democrática, 

entretanto a possibilidade de participação e a competição são significativamente 

limitadas. As limitações podem ocorrer por que há a exclusão da grande parte da 

população ou porque não haveria uma competição justa. 

Essas limitações podem decorrer de uma série de fatores ou cenários. Entre 

elas de uma construção intencional criada por detentores do poder político e 

econômico naquele quartil de tempo, que acredita que não haveria necessidade de 

uma ampliação da competição para toda população ou mesmo que não  é  desejável 
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construir condições de igualdade para uma eventual competição (DAHL, 1997). 

Nas sociedades do capital financeiro em que grande corporações detêm 

grandes fatias do mercado ou mesmo têm o monopólio de um mercado. Esse 

monopólio pode se utilizar dessas limitações no processo eleitoral democrática para 

criar um ambiente de continuidade para sua exploração no mercado. 

Haveria democracia naquele país, contudo ela teria uma intensidade menor. 

Grupos econômicos poderiam conduzir esse processo democrático como forma de 

atender a interesses privados de grupos específicos.  

Grupos econômicos poderiam fazer o que Robert Dahl denomina de criar 

oligarquias competitivas. Em que um alguns pequenos grupos iriam disputar o poder 

excluindo grande parte da população.   

Percebe-se que a tentativa de conceituação de democracia sempre caminha 

para uma tentativa de se buscar uma vontade geral e atingir um bem comum, 

oferecendo oportunidade para uma grande parcela da população direta ou 

indiretamente concretizar essa vontade geral bem comum. 

Destarte, na perspectiva de direito fundamental é observado como um direito 

de terceira geração, assim não apenas um regime político, mas um direito na classe 

do direito difuso. Assim, seria um direito que cria um melhor ambiente para 

efetivação dos demais direitos fundamentais e para implantação do mínimo 

existência do ser humano. Logo, a democracia seria o regime guardião dos direitos 

fundamentais (MACHADO, 2016). 

Sem embargo, Paulo Bonavides observa o direito fundamental à democracia 

como um objeto da quarta geração ao lado do direito à informação e direito ao 

pluralismo. Desses direitos depende a concretização da sociedade aberta para o 

futuro, em sua dimensão de máxima universalidade (BONAVIDES, 2020). 

Não obstante, o debate em qual a geração o direito fundamental à democracia 

estaria inserido, pode ser visto que há aceitação da democracia é um ambiente 

propício aos demais direitos fundamentais e também é em si um direito fundamental.  

Dessa forma, examinada a importância da democracia, devem ser observados  

alguns instrumentos, que podem ser maléficos para essa construção. Poder-se-ia 

citar os monopólios. Como se verá no próximo capítulo, desde sua origem essa falha 

de mercado tem um pequeno grupo  de  agentes  econômicos  que  sobrepõem  seus 
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interesses particulares aos interesses gerais do bem comum. 

Agindo assim como um instrumento que buscará conduzir ou se deixar 

conduzir para um governo que atenda mais interesses de poucos do que da vontade 

geral e do bem comum. Nisso o regime democrático pode se transformar num 

obstáculo que deve ser desviado ou mesmo retirado do caminho. Pois regimes 

totalitários tendem a ser mais convenientes ao monopólio. 

Portanto, a manutenção do seu território econômico cativo serve aos seus 

próprios interesses ou a interesses de governos totalitários desde que seu afã 

dominador seja saciado.  

 

3 MONOPÓLIO MODERNO SEU NASCIMENTO NO REGIME DEMOCRÁTICO E SUA 

EXPERIÊNCIA COM REGIMES TOTALITÁRIOS 

 

Após a revolução industrial se observaram grandes mudanças no mundo. Um 

modo de produção em larga escala de forma eficiente e com custo reduzido, uma 

migração da zona rural para os grandes centros urbanos, um exército de operários 

nesses centros urbanos e uma sociedade de consumo de massa. 

O livro Os Magnatas do autor Charles R. Morris descortina a história dos 

primeiros grandes industriais americanos no final do século XIX e início do Século 

XX, a saber: John D. Rockefeller no setor de petróleo; Andrew Carnegie no setor de 

aço; Vanderbilt no segmento de ferrovias e J. P. Morgan no setor de finanças. 

Esses agentes econômicos emblemáticos forjaram o modelo de indústria 

americana que iria se tornar o maior poderio econômico e depois militar da história. 

Dentro de um limiar já descrito por Abraham Lincoln como um profeta anunciando 

aquele tempo e defendendo na guerra civil esse modo de produção e vida. Disse o 

presidente americano que um homem que com esforço, dedicação e persistência 

poderia contratar pessoas e ser digno de amealhar bens (GUELZO, 2010). A referida 

frase do presidente da guerra civil americana foi aplicada de forma exponencial pelos 

citados industriais. 

Dessa maneira, esses referidos magnatas conseguiram com eficiência cada 

um em sua respectiva área conquistar seus setores e construir os primeiros 

monopólios industriais da américa. Houve a ampliação das operações, forte redução 
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de custos e aquisição de adversários ineficientes. Em determinado momento, houve 

a consolidação de sua dominação do mercado relevante em suas respectivas áreas 

de atuação. 

Convém mencionar que essa imagem do monopólio privado ainda não tinha 

sido vista nessa magnitude na idade moderna, iniciaram as percepções políticas de 

que o monopólio eram na verdade falhas no mercado, criava, em regra, uma situação 

desfavorável e de sujeição de toda a população, que no ambiente urbano necessitava 

de certos recursos. Isso despertou sentimentos populares e políticos de uma 

sujeição econômica indevida. 

So final do século XIX, muitas vozes políticas se dirigiam contras os magnatas 

no Estados Unidos houve um político chamado Benjamin Harrison, que tinha uma 

sensação de ampla vantagem para conquistar, novamente, os votos da maioria da 

população tinha como que em seu discurso eleitoral defendia a extinção desses 

monopólios e o resgate da sociedade dessa situação de refém (MORRIS, 2010).  

Nessas eleições segundo historiador os magnatas ou barões da indústria 

como ficaram conhecidos, se sentiram ameaçados e financiaram a campanha do 

candidato Grover Cleveland, sendo considerada a campanha mais cara até aquele 

momento. O resultado foi a vitória do candidato Grover Cleveland a presidente dos 

Estados Unidos. E o início de uma aliança econômica e política até a morte do 

Presidente William McKinley. 

Percebe-se que junto com o nascimento da revolução industrial nasceu o 

monopólio moderno, um instrumento de risco ao regime democrático. Uma espécie 

de Ortro um ser mitológico grego que tinha duas cabeças, uma cabeça económica e 

ou cabeça política usadas para guardar o seu território. Mesmo que nessa defesa se 

atinja o próprio regime democrático. Assim os monopólios nasceram e tiveram que 

ter uma cabeça com poder econômica e uma cabeça com poder político para que 

dessa forma o seu território de exploração ficasse guardado. 

Os monopólios, portanto, como nos ensina Krugman, nobel de economia, são 

espécie de tipos de estrutura de mercado ao lado competição perfeita, oligopólio e 

competição monopolistas. Para a análise de cada um são observados duas 

dimensões: o número de produtores no mercado e se os bens são idênticos.  
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No monopólio um único produtor vende um produto único, sem diferenciação. 

falhas do mercado que o agente econômico, por ter domínio de determinada área 

consegue aumentar os preços de forma inelástica. Conseguindo criar valores 

artificiais e que se esquivam do equilíbrio da oferta e da procura. 

O referido nobel de economia nos dá o exemplo do monopólio estabelecido 

por Cecil Rhodes na criação De Beers em 1880 sobre produção de diamantes da 

África do Sul, que se tornou o maior produtor mundial em pouco tempo por meio da 

aquisição das concorrentes. Esse monopólio mudou o comportamento da indústria, 

a quantidade ofertada caiu e o preço do mercado subiu. Tornando a  maximização 

de lucros uma decisão arbitrária. O monopólio global da De Beers global durou muito 

tempo (KRUGMAN, 2014).  

Diferentemente, do monopólio, um mercado em perfeita competição qualquer 

produtor individual que arbitrariamente aumente seu preço acima do preço do 

mercado, irá perder suas vendas. Ao passo que no mercado monopolista, um único 

fornecedor do bem poderá com tranquilidade decidir reduzir a produção para 

comodamente aumentar os preços da forma que seja mais lucrativa. Sendo uma 

falha no mercado, criando um ambiente desfavorável para aquele mercado. 

No ambiente econômico normal e regulado corretamente pelo governo o longo 

prazo desse monopolista está ameaçado, outros investidores podem desejar esse 

mercado monopolista lucrativo. Entretanto, se forem criadas barreiras de entrada 

como controle de concessão de exploração de recursos naturais e minerais ou 

restrições legais impostas pelo governo a entrada de novos agentes econômicos. 

Esse mercado monopolista estaria garantido ao longo prazo.   

A postura governamental é fundamental para a criação ou extinção de 

ambientes monopolistas. O governo pode ter um postura antitruste ou pode criar as 

restrições legais ideais de proteção do mercado monopolista. Essa bifurcação de 

caminho pode ser um convite a grupos económicos monopolistas buscarem 

alcançar seus interesses no poder político. Como disse Breuer, uma forma de 

legitimar seu poder e seus controles já existentes. 

O poder de mercado pode atingir áreas de commodities, medicamentos (caso 

da Valeant), tecnologia de informação entre outras. Após a instalação de um 
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monopólio a postura do governo será fundamental para seu crescimento ou sua 

extinção. 

Como vimos no início da história monopolista da revolução industrial. O 

monopólio não é apenas um indesejado agente econômico é um Ortro que por meio 

de poder econômico buscará defender seu território mesmo que tenha que usar o 

poder político. 

Assim, com essa imagem da mitologia grega e observando a gênese do 

monopólio moderno, conseguimos visualizar a força que esses agentes econômicos 

podem fazer e se perpetuaram no tempo. 

Mesmo nos monopólios naturais como sempre foi o setor elétrico, a 

regulamentação do governo é primordial para que não haja multiplicação arbitrária 

na tarifa de energia. O monopólio, segundo Krugman, causa, inevitavelmente, uma 

perda líquida para a economia. 

A perda para a democracia é notável. Muitos setores monopolistas têm fortes 

vínculos com governos ou grupos políticos. Essa aliança causa uma perda líquida 

ainda maior para a soberania popular e a busca do bem comum (Rousseau, 1997). 

O Monopólio não tem que necessariamente acontecer, mas se já foram 

criados deveriam ser rompidos podem medidas governamentais. O referido caso do 

monopólio da John D. Rockfeller, a Standard Oil, fundada em 1870, em apenas 8 anos 

em 1878 já controlava quase todo o refino de petróleo nos Estados Unidos. 

Rockefeller se tornaria o segundo homem mais ricos da América, apenas atrás de 

Andrew Carnegie, que detinha o monopólio do aço e este vendeu suas operações 

para o magnata da finanças J. P. Morgan. 

Em uma guinada política da época, decorrente não de uma nova eleição, mas 

do falecimento do Presidente William McKinley apoiado pelos magnatas. O vice-

presidente Theodore Roosevelt, que assumiu o cargo, era um árduo defensor do 

antitruste. Buscando a aplicação de uma lei elaborada pelo Senador Sherman, uma 

lei contra os grupos monopolistas da época. Pois o receio não era somente do 

território econômico cativo, mas de se cativeiro do próprio poder político e do 

processo eleitoral democrático.  

 Assim conseguiram aplicar a Lei antitruste em 1911 na gigante do petróleo, 

Standard Oil, desmembrando em muitas empresas, entre elas a Exxon e Mobil, que 
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recentemente se fundiram para formar a ExxonMobil. Sendo a segunda maior 

empresa  segundo a Fortune 500 em 2019. 

Esses grandes conglomerados tiveram um forte vínculo e sentiram um 

ambiente mais amistoso em regimes totalitários. Franz Neumann em sua obra 

Behemoth (animal mitológico citado no antigo testamento) revela os vincos que o 

estado nazista de Hitler tinha com o capitalismo e em especial com os grande 

conglomerados. 

A Alemanha havia sido destruída pela primeira grande guerra com limitações 

impostas por tratados internacionais e uma economia em frangalhos. Uma taxa de 

desemprego de aproximadamente 30%, uma hiperinflação que chegou a atingir 20% 

ao dia, um produto interno bruto em larga depressão e sua infraestrutura destruída.  

Nesse cenário, surgiu um “salvador” do partido nacional-socialista dos 

trabalhadores alemães, Adolf Hitler. Com uma retórica de renascimento a um novo 

grande momento e reconstrução de uma nação “eleita”. Por meio do ministro da 

economia, Dr. Hjalmar Schacht até conseguiu naquele início uma rápida recuperação 

econômica. Expandindo obras públicas, estimulando grupos privados, fornecendo 

crédito, aumentando sua dívida pública, conseguiu reduzir o número de 

desempregados, aumentando a produção nacional, refazendo a infraestrutura e 

reconstruindo o seu poder militar. 

As grandes corporações capitalistas e os grupos monopolistas encontraram 

um solo fértil para um crescimento avassalador, um PIB que cresceu 9% em média 

chegando em a 11% em 1939, o aumento salário líquido foi de mais de 10%  tendo 

como base principal dessa recuperação alemã o rearmamento (LEE, 1996). Alf Ross 

em sua obra direito e justiça defende que o estado nazista não teria perpetrado as 

barbaridades que fez se não tivesse pelo menos o apoio de parte de sua população. 

Em boa medida os agentes econômicos beneficiados com a maior recepção europeia 

pós primeira guerra estavam entre os que apoiavam esse regime. 

Esse apoio não foi pelo simples consentimento, grandes corporações 

monopolistas de seu mercado usavam mão de obra escrava trazidas de outros 

países. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas foram levadas para Alemanha 

e usadas como mão de obra escrava nos grandes conglomerados econômicos, 

desses apenas 200 mil foram por vontade própria (LEE, 1996). 
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Esse trabalho escravo foi expandido durante toda a guerra, composto por 

prisioneiros e detentos dos campos de concentração. Serviram aos interesses 

econômicos de um pequeno grupo que deslizava de forma satisfeita durante esse 

regime totalitário. O conglomerado econômico que busca uma exploração 

econômica pode se mover contra um regime democrático e pode conviver de forma 

muito conveniente em um regime totalitário, utilizando mão de obra escrava daquele 

regime como foi no caso nazista. 

Ainda nesse regime totalitário muitas privatizações foram feitas, foram 

retirados bancos, estaleiros, ferrovia entre outros empreendimentos e foram 

entregues a empresas privadas. Muitas conseguiram fatias relevantes de mercado 

(BUCHHEIM, 2006). O governo nazistas que os serviços públicos deveriam ser 

privatizados que a atuação deveria ser das empresa privadas, foi um período 

efervescente para os investidores e industriais naquele tempo.  

O crescimento econômico, a expansão militar teve apoio do setor econômico, 

em especial dos grandes conglomerados e dos monopolistas. O historiador Adam 

Tooze escreveu que os empresários foram parceiros na destruição do pluralismo, 

sendo evidente que os conglomerados foram um instrumento de destruição do 

regime democrático. Encontrando um ambiente de proliferação de lucros sem uma 

consciência social e democrática. 

O que se mostra perceptível que essa manobra não foi para uma livre iniciativa 

e empresários em geral, mas foram para um grupo menor de agentes econômicos 

que visavam o oligopólio e o monopólio. Tendo em vista que o Governo de Hitler em 

15  de julho de 1933 obrigava a adesão de cartéis aprovados e em outubro de 1937 

decretou uma política que extinguiu corporações com capital inferior a $40.000. 

Proibindo a criação de novos empreendimentos cujo capital fosse menor que 

$200.000 (SHIRER, 1960).  

Percebe-se que havia uma tendência de concentração do mercado. Os 

conglomerados econômicos com características para o oligopólio e o monopólio, 

que atendem há um pequeno grupo que apoiam o Estado e são financiadores da 

manutenção daquela ordem. 

Conclui-se, principalmente, o monopólio e conglomerado concentrado que 

não compromisso social e democrático devem ser evitados. Caso se perceba que há 
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uma falha no mercado e ocorreu um nascimento de um deve, em regra, buscar seu 

desmembramento. Esse pensamento é retratado em nossa Constituição Federal em 

seu art. 220, § 5º em que veda o monopólio e oligopólio  nos meios de comunicação. 

Sendo um retrato constitucional de um receio de desvirtuamento da economia  e  da 

democracia. 

 

4 MEDIDAS PARA EVITAR O NASCIMENTO OU CRESCIMENTO DO MONOPÓLIO  

 

O monopólio já era observado com muita cautela pelas nações desenvolvidas. 

O capitalismo financeiro tende a formar muitos conglomerados econômicos, que 

buscam domínio em mercados relevantes para criar valor no longo prazo. Se 

propagando em diversos regimes, principalmente nos totalitários. 

Nessa trilha de construção de valor de longo prazo, aumentam preços de 

forma arbitrária e causando grandes perdas para toda a sociedade. Em poucas 

ocasiões na tentativa de defender seu mercado, se utiliza do poder político por meio 

de indução de eleições. Diminuindo a participação popular na competição pelo poder 

ou financiando diretamente campanhas, deixando a competição desigual. 

Nessa perspectiva de grandes perdas econômicas e políticas para toda 

sociedade, houve um despertar das nações para coibir por meio da legislação e de 

medidas antitruste. Evitando esse tipo de falha de mercado. 

A partir do Sherman Act nos Estados Unidos, houve um incentivo para uma 

legislação antitruste nas nações modernas do ocidente. Em diversos ordenamentos 

jurídicos nasceram atos normativos para coibir ou extinguir grupos monopolistas.  

No Brasil, houve início dessa legislação em 1945 conhecida como Lei Malaia, 

Decreto-Lei 7.666 de 22 de junho de 1945. Antes havia alguns atos normativos 

pontuais e sancionadores de comportamentos anticompetitivos como o Decreto-Lei 

869. Atualmente, o sistema de defesa de concorrência é previsto na Lei n.º 12.529, 

em que tem o  CADE como autarquia federal com competência para analisar os casos 

de abuso de poder econômico. 

O abuso de poder econômico é uma preocupação não apenas do mercado 

econômico para um ambiente de competição perfeita, mas é uma preocupação no 

processo eleitoral. Há fundados receios que o capital possa induzir os resultados 
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finais deste evento democrático. Essa indução pode ocorrer por meio de uma 

redução na participação dos competidores do poder, excluindo a grande parte da 

população ou pelo condições se tornarem desiguais entre os competidores (ROBERT 

DAHL, 1997) 

O custo das campanhas eleitorais tem se tornado cada dia mais alto. Essa 

circunstância, por si, já tende a afastar a vitória de competidores que não tenham 

grandes financiadores privados. Preocupa-se que esse grande capital investido nas 

campanhas se tornem exigências no futuro que tragam retornos desse capital 

investido na campanha. Assim se quebraria a lisura, imparcialidade e a busca de um 

bem comum desejado numa democracia (Rousseau, 1997) .   

A figura do monopólio desde sua criação americana se revela como um agente 

econômico que buscará se manter vivo e com seu mercado cativo (MORRIS, 2010). 

A democracia não seria um obstáculo para isso, mas se induzida pelos interesses 

dos grupos monopolistas pode ser um instrumento de manutenção desse mercado. 

Pois um Estado que inclinado a manutenção de certos grupos monopolistas 

podem garantir que vantagens competitivas sejam mantidas em seu território 

interno, ou  muralhas alfandegárias que protejam de novos players internacionais. 

Os interesses de poucos iriam se sobrepor ao interesse da população. 

Como foi tratado, os Estados totalitários são favoráveis ao ambiente 

concentrado de mercado. Fazendo uma vinculação preocupante com corporações 

monopolistas com meio de benefício mútuo. 

Dessa forma, um Estado favorável a certos grupos monopolistas pode ser um 

grande aliado estratégico para a manutenção de uma escalada de criação de riqueza 

para monopólios. Criando um ambiente desfavorável não só na economia, mas na 

democracia. 

Com isso, a defesa da concorrência deve ser uma prioridade numa democracia 

saudável para que não se permita a instalação de nascidos de monopólios danosos, 

que poderiam ser evitados. 

Com fundamento em uma lei antitruste, deve haver em cada nação uma 

instituição com corpo técnico adequado para a verificação constante do mercado. 

Que analise os procedimentos de situações desfavoráveis à concorrência e a livre 



 
Rafael Cruz | 205 

 

 

iniciativa. Esse órgão deve analisar, cuidadosamente, os processos de aquisição e 

fusão em mercados concentrados.  

Há diversos instrumentos para se combater a falha de mercado. A 

concentração de mercado é avaliada por um índice chamado de Herfindahl–

Hirschman, há números que analisam se a participação daquela empresa no 

mercado é relevante ou se pode haver um aumento mesmo por novas aquisições e 

fusões sem comprometer a dinâmica do mercado. 

O financiamento de campanha eleitoral tem tido alterações nos últimos 

tempos. Tem se restringindo o financiamento de valores ilimitados por pessoas 

jurídicas. Tem se discutido sobre o tamanho da participação do próprio Estado no 

financiamento das campanhas. 

Acredita-se que mesmo em ordenamento jurídicos que aceitem o 

financiamento de pessoas jurídicas, deveria haver um critério que limitasse o valor 

doado por grandes corporações, em especial por monopólio ou oligopólios. Pois 

como foi demonstrado o seu controle sobre a economia é incontestável e sua 

indução do processo eleitoral é historicamente observável.  

Dessa forma, se poderia utilizar o índice HHI como um critério objetivo para 

restringir as doações oficiais com finalidade eleitoral de agentes econômicos que 

detenham monopólio ou mesmos oligopólios que tenham fatias de mercado 

relevante. Agentes de mercado concentrados deveriam ser vistos com cautela para 

que não haja uma inclinação ao abuso do poder econômico. Desestimulando a 

desconcentração de mercado e preservando a intensidade democrática naquela 

nação.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A democracia não pode ser conceituada com toda exatidão ou exaustão como 

diz Sartori. Contudo, muitos termos são tangíveis para sentirmos a intensidade 

democrática em uma nação. O processo eleitoral na democracia indireta, certamente 

é uma percepção indissociável em nossos tempos.  

Pode esse processo eleitoral democrático ser avaliado por critério como 

contestação e participação como defende Robert Dahl. Quando se haveria uma 
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ampla participação pela disputa do poder político e que haveria igualdade de 

condições entre os participantes. O cientista político fez referência a intensidade e 

interação dessas condições. Podendo haver uma variação de uma hegemonia 

fechada até uma poliarquia plena. Este ocorreria num cenário de ampla competição 

pelo poder com condições equilibradas e iguais entre aqueles que disputam o poder. 

Essa variação de intensidade pode ser influenciada por alguns fatores 

limitativos. Neste trabalho, pesquisamos a influência que os monopólios tendem a 

ter no mercado e no regime democrático em que estão inseridos. Bem como o 

monopólio transita com naturalidade nos regimes totalitários, o poder político pode 

ser um caminho para a manutenção de mercados cativos acarreta uma grande perda  

para toda a sociedade. 

Este trabalho faz uma breve pesquisa histórica para apontar que o nascimento 

do monopólio nas sociedades industriais, em especial, na sociedade americana entre 

os séculos XIX e XX é marcada por perigos ao regime democrático e que alguns 

séculos depois o monopólio se associou muito bem com regimes totalitários. Criou-

se um ser mitológico, um Orgro, que tinha duas cabeças para proteger seu território 

e seus bens valiosos. Assim como os monopólios nasceram e se consolidaram com 

duas cabeças: uma cabeça com o poder econômico e  outra cabeça com o poder 

político. O poder usado para proteger um precioso mercado que construiu as maiores 

fortunas já vistas até aquele momento na iniciativa privada. 

Foi tratado também da perniciosa relação dos monopólios e oligopólios com 

regime totalitário. Não somente o monopólio passeava com muito naturalidade pelo 

estado nazista como era alimentado por esse regime totalitário. A concentração de 

riqueza deve ser evitada no regime democrático pelas razões já indicadas. 

Apontamos fundamentos que indicam que a postura governamental diante de 

uma falha de mercado é fundamental para proteger ou extinguir o monopólio. A 

restrição legal pode ser uma forma de criar uma vantagem competitiva que servirá 

como barreira de entrada para concorrentes daquele monopólio.  

Os regime totalitário protegem e fomentam essa concentração de mercado. 

Seja no cenário interno ou mesmo no cenário externo com barreiras alfandegárias, 

defendendo produtos estrangeiro. Ou pode ser uma legislação antitruste, que seja 



 
Rafael Cruz | 207 

 

 

vigilante com toda concentração de mercado ou aquisições e fusões que possam 

causar falhas de mercado. 

Essa postura governamental é que faz com que o monopólio tente se 

aproximar do processo eleitoral para induzir e conduzi-lo por um caminho que se 

afaste da vontade geral e do bem caminho e atenda aos interesses de determinado 

grupo econômico. A inteligência do art. 220, § 5º  da  Constituição  Federal  deve  ser 

alargada para outras áreas da economia. 

Conclui-se com as medidas específicas que podem ser adotadas não somente 

para defender a economia, mas o processo eleitoral democrático e a própria essência 

da democracia. Apontando as dificuldades de se extinguir os monopólios como o 

exemplo citado da gigante de petróleo fundada por Rockfeller, que 100 anos após 

seu desmembramento por atos antitrustes, foi, recentemente, reunida por meio de 

uma fusão, a ExxonMobil. Sendo a segunda maior empresa do mundo segundo a 

Fortune 500. Assim se percebe que o tema é muito atual e que as medidas devem ser 

constantemente aperfeiçoadas para proteger a economia e a democracia. Evitando 

que regime totalitários alimentem e sejam alimentados por esse tipo de 

conglomerado econômico. 
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11. A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA (ARTIGO 138 DO CTN) 

AOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

THE APPLICATION OF THE EFFECTS OF THE INSTITUTE OF SPONTANEOUS 

DENUNCIATION (ARTICLE 138 OF THE NATIONAL TAX CODE) TO THE TURN 

STATE’S EVIDENCE 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110475-11  

 
     Tâmera Padoin Marques Marin1 

 

O trabalho investiga a aplicação dos efeitos do instituto da denúncia espontânea, 
previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, à colaboração premiada, 
regulamentada na Lei n. 12.850/13, especificamente quanto às autuações tributárias 
decorrentes dos ilícitos tributários elucidados a partir de acordos firmados com as 
autoridades criminais. A realização de acordos na esfera criminal se alinha à uma 
tendência de justiça negociada, onde o colaborador fornece informações relevantes 
ao Estado em troca de benefícios legais. Em razão da cláusula de repercussão dos 
ilícitos penais nas esferas cível, administrativa, tributária e disciplinar, a Receita 
Federal do Brasil pode acessar as informações confidenciais contidas nos acordos 
em relação aos crimes delatados, como, por exemplo, produto dos delitos de lavagem 
de dinheiro e corrupção, e, consequentemente, realizar autuações fiscais, onde 
incidem multas e juros. Não raro, tais ações fiscais chegam a montantes superiores 
ao que foi fixado a título de reparação do ilícito no acordo de colaboração, revelando 
aspectos de insegurança jurídica ao colaborador e alto risco de inadimplemento do 
que apurado pelo fisco, dada a possibilidade de os efeitos do acordo serem muito 
maiores do que o avençado com as autoridades criminais. Propõe-se a aplicação, 
nesses casos, dos benefícios da denúncia espontânea à colaboração premiada, 
excluindo-se, do montante da autuação, o valor da multa em relação ao débito, como 
forma de estimular a consensualidade, a reparação de danos causados por crimes 
do colarinho branco, a previsibilidade dos efeitos dos acordos e a garantia de 
recuperação do tributo sonegado. 
 
 
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ATUAÇAO 

 
The work investigates the application of the effects of the institute of spontaneous 
denunciation, provided for in Article 138 of the National Tax Code, to the turn state’s 
evidence, regulated in Law n. 12.850/13, specifically regarding tax assessments 
arising from tax offenses elucidated from agreements signed with criminal 
authorities. The realization of agreements in the criminal sphere aligns with a trend 

                                                      
1 Doutoranda em Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
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of negotiated justice, where the investigated provides relevant information to the 
State in exchange for legal benefits. Due to the agreement of repercussion of criminal 
offenses in the civil, administrative, tax and disciplinary spheres, the Federal Revenue 
Service of Brazil can access the confidential information contained in the agreements 
in relation to the crimes committed, such as, for example, the proceeds of money 
laundering and corruption  offenses, and, consequently,  tax assessments. Often, 
such tax actions amount to amounts higher than that set in reparation for the illicit 
in the turn state’s evidence, revealing aspects of legal uncertainty to the investigated 
and high risk of default than determined by the tax authorities, given the possibility 
that the effects of the agreement are much greater than that agreed with the criminal 
authorities. It is proposed to apply, in these cases, the benefits of spontaneous 
denunciation to the turn state’s evide, excluding, the amount of the action, the 
amount of the fine in relation to the debt, as a way to stimulate consensus, the 
reparation of damages caused by white collar crimes, the predictability of the effects 
of the agreements and the guarantee of recovery of the tax evader. 
SPONTANEOUS DENUNCIATION. TURN STATE’S EVIDE. ACTUATO. 

 

Introdução  

 

Por conta do aperfeiçoamento da legislação e das técnicas de investigação 

em relação aos crimes do colarinho branco, observam-se pontos de convergência 

entre ramos do direito até então bastante distantes. Nesse trabalho, investiga-se a 

possibilidade de aplicação dos efeitos da denúncia espontânea, instituto previsto no 

artigo 138 do Código Tributário Nacional, aos acordos de colaboração premiada, 

especificamente no que diz respeito aos créditos tributários constituídos a partir das 

informações apresentadas pelo colaborador. 

Para tanto, será discorrido a respeito do acordo de colaboração, abordando 

conceito e principais características, bem como a possibilidade ou não de incidência 

tributária sobre o produto de crime (notadamente crimes do colarinho branco). A 

partir dessa análise, será feito um paralelo sobre os requisitos da denúncia 

espontânea frente à possibilidade de extensão de seus efeitos ao acordo criminal à 

seara tributária. 

Na pesquisa, foi utilizado o método indutivo, por meio de análise bibliográfica, 

que corresponde à extração discursiva do conhecimento a partir de evidências 

concretas que possam ser generalizadas. 
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1. A colaboração premiada: antecedentes e previsão legal 

 

A realização de acordos na esfera criminal se alinha à uma tendência de justiça 

negociada, onde o colaborador fornece informações relevantes ao Estado em troca 

de benefícios legais. A resolução negociada no Direito Penal não é novidade, e está 

prevista há algumas décadas no ordenamento jurídico, embora fosse com menor 

amplitude.  

A primeira norma dispondo a respeito do tema, foi a Lei nº. 7.492/86, que trata 

da aplicação da justiça penal premial aos crimes contra a Sistema Financeiro 

Nacional (artigo 25, §2º). A lei mais recente, é a Lei nº 12.850/13, que define 

organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, e os meios de 

obtenção da prova, em especial, disciplina a colaboração premiada no âmbito de 

investigações (artigo 3º, inciso I, artigos 4º, 5º, 6º e 7º). 

Não pode deixar de mencionar outros antecedentes normativos relevantes, 

como a Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9099/95), a Lei dos Crimes 

Hediondos (Lei n º 8.072/90), a Lei de Proteção à Testemunhas (Lei nº 9.807/99), a 

Lei de Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98) e; a Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06). 

Todos esses diplomar normativos estabelecem condições para aquele que praticou 

um crime, ofereça ao Estado provas contra si e recebe, em permuta à essa 

voluntariedade, benesses que consistem desde a diminuição de sanções até a 

isenção de penalidades. 

A origem da colaboração premiada é noticiada na Idade Média, em razão do 

elevado valor da confissão naquele período, contudo, essa prova era obtida, 

notadamente, pelo emprego de técnicas de tortura. Foi no período iluminista que o 

Estado se distanciou da influência eclesiástica na produção da prova, porém, apenas 

no limiar do século XX, a “colaboração premiada passa a constituir uma das 

engrenagens do moderno e complexo sistema da ‘justiça negociada’”2, em especial 

durante a conhecida Operação Mãos Limpas, na Itália.  

                                                      
2 DINO, Nicolao. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e repercussão 
probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. A prova no enfrentamento à 
macrocriminalidade. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015, p. 440.  
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A colaboração premiada pode ser conceituada como “uma técnica especial de 

investigação que estimula a contribuição feita por um coautor ou partícipe de crime 

em relação aos demais, mediante o benefício, em regra, de imunidade ou garantia de 

redução da pena”3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a colaboração premiada 

possui natureza de negócio jurídico processual personalíssimo com efeitos no 

direito material4. 

Ela tem função, igualmente, de desbaratamento de grupos estruturados na 

prática de crimes, tendo em vista que “funciona como estímulo para que o agente 

que integra a ORCRIM, hermeticamente fechada, deixe suas atividades delitivas, 

como uma força centrífuga”5. 

A estruturação e ampla utilização da colaboração premiada se deu nos países 

de origem common law, especialmente nos Estados Unidos, por meio da utilização 

do plea bargaining6. No processo penal americano, apenas 10% dos casos chegam à 

julgamento pós jury trial, sendo que a maioria advém de acordos entre acusação e 

defesa (plea of guilty)7. 

Na Europa o instrumento tem sido utilizado, sendo que, na Itália, a partir da 

década de 70, foi muito aplicado no combate ao terrorismo, posteriormente, na 

apuração de condutas ligadas às organizações criminosas de tipo mafioso e, 

atualmente, é previsto para alguns crimes comuns, como extorsão mediante 

sequestro8. 

Além dos benefícios de ressarcimento célere ao erário, é importante destacar o 

caráter dissuatório do uso desse instrumento, posto que contribui para o 

                                                      
3  FONSECA, Cibele Benevides Guedes da. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 86. 
4  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 127.483, relator ministro Dias Toffoli. Tribunal 
Pleno. Julgado em 27/8/2015. 
5  MENDONÇA, Andrey. A colaboração Premiada e criminalidade organizada: a confiabilidade das 
declarações. p. 319 in SALGADO, Daniel; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. A Prova no Enfrentamento da 
Macrocriminalidade. 3. edição. 2019. Salvador: editora Juspodivm 
6 DINO, Nicolao. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e repercussão 
probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. A prova no enfrentamento à 
macrocriminalidade. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015, p. 441.  
7 PEREIRA, Valdez Frederico. Delação premiada. Legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá editora, 
2016, p. 46. 
8 DINO, Nicolao. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e repercussão 
probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. A prova no enfrentamento à 
macrocriminalidade. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015, p. 441.  
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desbaratamento da organização criminosa 9 . No Brasil, ao firmar o acordo de 

colaboração premiada, poderá obter o perdão judicial, a redução em até 2/3 (dois 

terços) da pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos desde 

que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o 

processo criminal (artigo 3º da Lei nº. 12.850)10. 

Em investigações envolvendo a prática de atos de corrupção por meio de 

organizações criminais, a colaboração premiada teve o uso ampliado no país, 

conforme notícias da mídia nacional, e, notadamente, no caso Lava-Jato, onde foram 

firmados 163 acordos de colaboração premiada com pessoas físicas, tendo obtido 

R$11,5 bilhões de ressarcimento ao erário, conforme informações constantes em 

site do Ministério Público Federal11. 

Com relação aos efeitos da colaboração premiada, aponta-se que “as benesses 

contratadas constituem direito subjetivo do colaborador, caso sua colaboração seja 

efetiva e produza os efeitos esperados, com a incidência dos princípios da segurança 

jurídica e da proteção da confiança”12.  

Esse aspecto de segurança jurídica e de, portanto, previsibilidade das 

consequências do acordo é interessante sob o prisma do que se pesquisa nesse 

trabalho, considerando a possibilidade de que, em sendo realizado acordo na esfera 

criminal, o levantamento do sigilo gere a autuação tributária sobre o produto do ilícito. 

 

2. Incidência tributária sobre o produto do ilícito e os casos de repercussão 

noticiados envolvendo a Receita Federal do Brasil 

 

É comum que, nos acordos de colaboração premiada, haja  cláusula  prevendo  

                                                      
9 FONSECA, Cibele Benevides Guedes da. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 215. 
10BRASIL. Lei nº. 12.850, de 02 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 
9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 
21/09/2021. 
11 BRASIL. Ministério Público Federal. A Lava Jato em números no Paraná. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-
instancia/parana/resultado>. Acesso em: 26/06/2018. 
12 DA ROSA, Alexandre. Delação Premiada como negócio jurídico. Florianópolis/SC. Emais Editora e 
Livraria Jurídica. 2019. p. 55. 



 

216 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

a repercussão dos ilícitos penais nas esferas cível, administrativa, tributária e 

disciplinar, já que, após a fase da homologação judicial, tal documento seja 

compartilhado com diversas esferas de atuação estatal, dentre elas, a Receita 

Federal.  

A Receita Federal do Brasil acessa as informações confidenciais contidas nos 

acordos sobre operações decorrentes de crimes delatados, como por exemplo, 

produto dos delitos de lavagem de dinheiro e corrupção. Isso porque, conforma 

previsão da Lei nº. 12.850/2013, após a homologação judicial, o sigilo do conteúdo 

dos acordos é levantado, podendo ser compartilhado entre diversas organizações 

estatais, bem como ser acessada pelos corréus. 

Com base nessas informações compartilhadas, a Receita Federal poderá, com 

base nas informações prestadas pelo colaborador, realizar atuações relativamente 

aos tributos sonegados, notadamente, imposto de renda decorrente da 

disponibilidade fática ou jurídica de renda ou patrimônio amealhado em razão dos 

crimes trazidos à lume a partir do acordo na esfera criminal. 

A partir disso, a primeira questão a ser enfrentada é aquela referente à 

possibilidade (ou não) de incidência de tributo sobre produto de crime. Segundo 

dicção do artigo 3º do Código Tributário Nacional, “tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. 

Há vozes no sentido contrário à tributação de rendas ilícitas, como Misabel de 

Abreu Machado Derzi, sob o fundamento de que “não seria ético, conhecendo o 

Estado a origem criminosa dos bens e direitos, que legitimasse a ilicitude, 

associando-se ao delinqu ̈ente e dele cobrando uma quota, a título de tributo”13. 

Por outro lado, Ricardo Lobo Torres sustenta que, com base no princípio da 

isonomia tributária, que a tributação do lucro obtido a partir da realização de 

atividades ilícitas seria medida de justiça e juridicamente possível: 

 

"...se  o  cidadão  pratica atividades  ilícitas  com  consistência  econômica,  deve 

                                                      
13 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 2. ed. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2007. 
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pagar o tributo sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com tratamento 

desigual frente às pessoas que sofrem a incidência tributária sobre os ganhos 

provenientes do trabalho honesto ou da propriedade legítima”14. 

 

Tomando como referência o adágio pecunia non olet, é de se concluir que a 

ilicitude originária não exclui dos fatos econômicos a revelação da capacidade 

jurídica tributável15. 

O Superior Tribunal de Justiça, desde a década de 90 tem admitido a 

incidência tributária sobre patrimônio obtido com o tráfico de drogas, restando 

decidido pela possibilidade de incidência de tributos sobre rendimentos auferidos 

com atividade ilícita, independentemente da natureza civil ou penal, tendo em vista 

que “o pagamento de tributo não é uma sanção, mas uma arrecadação, decorrente 

de renda ou lucro percebidos, mesmo que obtidos de forma ilícita”16. 

Nos parece claro que, a partir do posicionamento acima comentado, o Superior 

Tribunal de Justiça ressalta que não importa a origem da renda ou dos lucros obtidos 

do contribuindo, sendo relevante para fins de autuação fiscal a sonegação das 

informações ao fisco.  

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que “a exoneração tributária dos 

resultados econômicos de fato criminoso – antes de ser corolário do princípio da 

moralidade – constitui violação do princípio de isonomia fiscal, de manifesta 

inspiração ética”17. 

Outros países aplicam esse mesmo entendimento, conforme se observa em 

pesquisa realizada por Myrian Santiago (apud MARTINS)18, onde explica que, nos 

Estados Unidos, desde a apreciação do caso paradigmático James v. United States 

                                                      
14 Ricardo Torres. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário. 2. Rio de Janeiro: Renovar. 
2005. p. 372 
15 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário completo. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. p. 109. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594706/. Acesso em: 
01/09/2021. 
16  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Habeas Corpus 7.444 – RS. Relator Ministro Edison 
Vidigal.Julgado em 23/06/1998. 
17 STF, Primeira Turma, HC 77.530, 1998, in Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário completo. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2021. p. 109. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594706/. Acesso em: 01/09/2021. 
18  MARTINS, Natanael. Limites à aplicação do princípio do non olet. Disponível em: 
<https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Natanael-Martins.pdf>. Acesso em: 
30/08/2021.  

https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Natanael-Martins.pdf
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de 1961, “a tributação de atividades ilícitas é admitida, a exemplo de decisões de 

Tribunais alemães e italianos”. 

Quanto ao Direito Comunitário, essa mesma autora pontua que o Tribunal de 

Justiça Europeu, em várias oportunidades, tem se posicionado contrário à sujeição 

do tráfico ilegal de determinadas mercadorias à tributação aduaneira e ao IVA. 

 No Brasil, em relação aos recentes acordos realizados no âmbito da Operação 

Lava Jato, a Receita Federal entendeu por tributar os colaboradores, mesmo após 

ponderações no sentido de que tal forma de autuação poderia desestimular a 

realização de acordos futuros19. 

 Isso ocorreu no acordo de colaboração premiada firmado pelo Ministério 

Público Federal com o doleiro Alberto Youssef, onde foi pactuada a devolução de R$ 

50 milhões de reais ao erário. Entretanto, posteriormente, com o compartilhamento 

de informações com a Receita Federal teve uma autuação fiscal de 

aproximadamente R$ 1 bilhão reais20. 

 Outro ponto que suscita discussão a respeito da incidência tributária após a 

realização de acordos de colaboração premiada diz respeito aos casos em que, na 

avença, ficar disposto o perdimento integral dos bens ilicitamente adquiridos. Esse 

raciocínio surge porque, a partir de então, seria perdido (“confiscado”) o patrimônio 

oriundo do lucro da prática ilícita, conforme explica FISCHER: 

 

Não poderá haver tributação sobre os valores, pois em tais casos não houve o 

incremento patrimonial injustificável, na medida em que, de fato, a 

disponibilidade dos valores nem fática nem juridicamente existiu com a perda 

decretada. Nessa situação, realmente, significaria cominar uma dupla imposição 

sobre o mesmo fato, violando-se, aí sim os princípios da igualdade, justiça fiscal 

e da moralidade21. 

                                                      
19  TORRES, ANDRÉ. Receita decide tributar dinheiro devolvido por delatores da Lava-Jato.   
<https://www.andretorres.adv.br/receita-decide-tributar-dinheiro-devolvido-por-delatores-da-lava-
jato/ > Acesso em: 30/08/2021.  
20 DAYAN, Thiago. Delação premiada e as atuações tributárias em face dos delatores. Disponível 
em:<https://www.olharjuridico.com.br/artigos/exibir.asp?id=881&artigo=delacao-premiada-e-as-
atuacoes-tributarias-em-face-dos-delatores>. Acesso em: 30/08/2021. 
21 FISCHER, Douglas. A possibilidade de tributac ̧ão de valores auferidos de forma ilícita, inclusive com 
repercussão na esfera penal-tributária. In: ADAMY, Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur M. (Org.). 
Tributação do ilícito: estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos Tributários - IET. 
1 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 264. 

https://www.andretorres.adv.br/receita-decide-tributar-dinheiro-devolvido-por-delatores-da-lava-jato/
https://www.andretorres.adv.br/receita-decide-tributar-dinheiro-devolvido-por-delatores-da-lava-jato/
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 Contudo, ao contrário do que o sustentado acima, há posicionamento no 

sentido de que seria irrelevante a ilicitude subjacente ao proveito do crime, tendo em 

vista que o perdimento de bens ocorreu após sua movimentação e utilização, após a 

efetiva ocorrência de fatos gerados que não podem ser restituídos ao estágio 

anterior, já que tais bens foram dispostos pelo autor do crime22. 

É de se constatar que o efeito da decisão que determina a autuação tributária 

é declaratório e não desconstitutivo, de forma que, mesmo que haja o perdimento de 

bens a partir do acordo de colaboração premiada, a ação fiscal terá efeitos anterior 

ao confisco, restando, portanto, válida, conforme adverte PAULSEN23. 

 A matéria é objeto do tema nº 0863, do Supremo Tribunal Federal, que terá 

efeito de repercussão geral, onde no Recurso Extraordinário nº 736.090/SC se 

discute os limites da multa fiscal qualificada aplicada nos casos de sonegação 

tributária, fraude ou conluio, conforme previsão do art. 44, I, §1o, da Lei no 

9.430/199624. 

 Essa situação apresentada revela que há pontos complexos no tocante aos 

efeitos da colaboração premiada. Sob a perspectiva do Direito Tributário, as 

consequências podem levar à dupla penalização do contribuinte (ne bis in idem), bem 

como revela que os acordos possuem custos elevados (compromissos firmados no 

ajuste e aqueles decorrentes da ação fiscal). Além disso, há aspectos de insegurança 

jurídica para aquele que colabora, em razão da multiplicidade de instâncias estatais 

atuando no momento posterior à realização do acordo em menção. 

 Apesar da incidência tributária ser legítima, considerando o caráter 

declaratório da decisão do fisco, soa razoável que haja algum benefício para aquele 

que voluntariamente confessa a prática ilícita perante as autoridades. Isto é, a 

                                                      
22 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário completo. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. p. 111. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594706/. Acesso em: 
01/09/2021. 
23  PAULSEN, Leandro. Intersec ̧ões do processo penal com o processo fiscal: circularidade, 
representac ̧ão penal para fins fiscais, compartilhamento de provas sob sigilo, arresto e sequestro, 
perdimento de bens, Súmula Vinculante n. 24 e representac ̧ão fiscal para fins penais. In: ADAMY, 
Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur M. (Org.). Tributação do ilícito: estudos em comemoração 
aos 25 anos do Instituto de Estudos Tributários - IET. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 310. 
24 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tema de Repercussão Geral 0863. Disponível em: 
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748634742>. Acesso em: 
30/08/2021. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748634742


 

220 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

exclusão da multa se apresenta como ponto de estímulo para que os acordos sejam 

firmados e se garanta o recolhimento do tributo sonegado. 

 Diante disso, há quem defenda “a inserção de cláusulas de paraquedas 

dourado nos contratos penais que envolvem a delação premiada, para assegurar um 

‘pouso suave’ às partes envolvidas, trará mais segurança jurídica ao instituto da 

colaboração”25. No caso, o “paraquedas dourado” seria a aplicação do instituto da 

denúncia espontânea, por analogia, aos acordos de colaboração premiada. 

 A denúncia espontânea está prevista no artigo 138 do Código Tributário 

Nacional e prevê que: 

 

A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 

acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, 

ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando 

o montante do tributo dependa de apuração. 

 

Na denúncia espontânea, o contribuinte “espontaneamente se apresenta à 

administração tributária como devedor de um tributo não informado”, sendo ato 

praticado na ausência de qualquer ato fiscalizatório26. Pode ser definida como “uma 

modalidade de procedimento administrativo preventivo, através do qual o 

contribuinte informa à autoridade fazendária o cometimento de infração de natureza 

fiscal, se autodenunciando, excluindo sua responsabilidade tributária com o 

pagamento”27.  

Por conta dessas semelhanças entre os institutos colaboração premiada (do 

Direito Penal) e da denúncia espontânea (do Direito Tributário), tendo em vista que, 

em ambos, aquele que violou a legalidade, por vontade própria, confessa e busca 

reparar o ilícito e, em troca recebe diminuição de penas, tem sido apontada a 

possibilidade de aplicação dos efeitos previstos no artigo 138 do  CTN  aos  acordos 

                                                      
25LOPES JR, Aury. ROSA, Alexandre Morais. SILVA, PHIlipe Benoni Melo e. A noção de "paraquedas 
dourado" deve ser inserida nas delações premiadas. Disponível em: https://www.conjur.com.b2018-
jun- Acesso em: 30/08/2021. 
26 CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. 3. edição.  São Paulo: Saraiva, 2020. p. 600. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616305/. Acesso em: 01/09/2021. 
27  CASTRO, Alexandre Barros. Teoria e prática do Direito processual tributário. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 149 

https://www.conjur.com.b2018-jun-/
https://www.conjur.com.b2018-jun-/
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firmados com base no artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas. 

Seguindo esse entendimento, o colaborador, embora não fique dispensado de 

pagar o tributo devido, não seria autuado no montante referente à multa fiscal, 

considerando a voluntariedade em confessar a prática delituosa. Além disso, ao 

aplicar os institutos de forma interligada, não haveria controvérsia quanto à 

existência do débito tributário, restando apenas a obrigação quanto ao pagamento. 

Há quem defenda a realização de uma interpretação conforme a Constituição 

e permitir que a colaboração premiada “seja instrumento funcionalmente equivalente 

à denúncia espontânea junto ao fisco, nos casos em que se confessa sonegação sem 

que esta esteja relacionada a um objeto direto de um outro crime, por si só, 

redimido”28.  

MARRAFON e DAYAN dizem que essa questão se relaciona com a redução da 

carga tributária do contribuinte, na medida em que recompensa e incentiva para 

obter o máximo de colaboração, considerando que “o objetivo final seria alcançar a 

devida elucidação de ilícitos graves, tanto na esfera criminal quanto na esfera 

tributária”29. 

 

Considerações finais 

 

Esse cenário apresentado revela os desafios da justiça negociada, num 

contexto de expansão das práticas consensuais, em várias áreas do direito, e a 

necessidade de se equacionar a atuação das diversas instituições de controle 

estatal. Com efeito, tais medidas visam a garantia de eficácia e a eficiência dos 

acordos firmados com o Estado, além de constituírem mecanismos de estímulo para 

aquele que feriu a legalidade, que pretende confessar condutas e reparar danos. 

Não se pode perder de vista que trata de matéria em estágio de construção no 

ordenamento pátrio, porquanto não é comum a junção de dois institutos de universos 

tão distintos como o Direito Penal e o Direito Tributário. A temática do enfrentamento 

                                                      
28  MARRAFON, Marco Aurélio; DAYAN, Thiago. Aplicac ̧ão dos efeitos tributários da denúncia 
esponta ̂nea na delac ̧ão premiada. In Revista Consultor Jurídico, 13 mar 2019. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2019-mar-13/opiniao-efeitos-tributarios-denuncia-espontanea-
delacao> Acesso em: 12/11/2019. 
29 Op. cit. 
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dos crimes de colarinho branco, notadamente os delitos tributários, com certeza 

compelirá os Tribunais à apreciação dos raciocínios ora expostos ante à aplicação 

de princípios constitucionais, em especial, o da segurança jurídica. 
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Resumo 
 
O ensaio de forma superficial pontua a evolução do Estado de Direito e as 
ferramentas doutrinárias que visam a proteção dos direitos fundamentais como  
metas do novo constitucionalismo. Concebe como metáfora a ilação da 
Constituição-Sol, onde todo ordenamento orbitaria e dependeria desta, em um 
círculo virtuoso de aperfeiçoamento e complementação desse sistema com a 
incorporação e superação de princípios, obedecendo a critérios de argumentação 
pública que tendem ao consenso. Destaca-se ainda a intenção legislativa do novo  
Código de Processo Civil e a paradoxal imposição de um “sistema de precedentes” 
judiciais (principalmente pelo artigo 489, §1º. e pelo artigo 926, do Código de 
Processo Civil)  onde procurou o legislador encontrar uma alternativa 
contemporânea para a pacificação dos conflitos,  transportando para a legislação, 
conceitos doutrinários consagrados na common law e no constitucionalismo 
moderno, que exigem do magistrado, quando da fundamentação de suas decisões, 
atenção a princípios de racionalidade jurídica, o que impõe a observância de um ônus 
argumentativo, o qual é necessário a explicar ao jurisdicionado as razões de decidir 
que formaram seu convencimento., atendendo ao ideal democrático legitimador das 
decisões judiciais. 
Palavras-Chave: Constitucionalismo. Direitos Fundamentais. Justificação. 
Segurança Jurídica. Ônus argumentativo.  
 
Abstract 
 
The essay in a superficial way punctuates the evolution of the Rule of Law and the 
doctrinal tools that aim to protect fundamental rights as goals of the new 
constitutionalism. It conceives as a metaphor the inference of the Constitution-Sun, 

                                                      
1 Advogado na empresa Gomes & Teixeira Advogados Associados. Doutorando (2019). Mestre em 
Direitos Fundamentais e Democracia - UNIBRASIL (2016), Graduação em Direito pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (1995).  Membro do Núcleo de Pesquisas Jurisdição e Democracia (CNPq) 
no projeto Jurisdição constitucional e dimensões da legitimidade. Bolsista pela CAPES no programa 
de Doutorado em Direitos Fundamentais e Democracia UNIBRASIL. 
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where every order would orbit and would depend on it, in a virtuous circle of 
improvement and complementation of this system with the incorporation and 
overcoming of principles, obeying criteria of public argument that tend to consensus. 
The legislative intention of the new Code of Civil Procedure and the paradoxical 
imposition of a judicial "system of precedents" (mainly by article 489, §1 and by 
article 926, of the Code of Civil Procedure) is also noteworthy, where the legislator 
sought to find a contemporary alternative for the pacification of conflicts, bringing to 
the legislation, doctrinal concepts enshrined in common law and in modern 
constitutionalism, which require the magistrate, when justifying their decisions, to 
pay attention to principles of legal rationality, which requires the observance of an 
argumentative burden, which is necessary to explain to the judge the reasons for 
deciding that formed his conviction, given the democratic ideal that legitimizes 
judicial decisions. 
Keywords: Constitutionalism. Fundamental rights. Justification. Legal Security. 
Argumentative burden. 
 

INTRODUÇÃO  

 

As inevitáveis transformações que ocorrem no Direito, acelerada pelo 

fenômeno da  globalização 2  e pela dinâmica evolutiva da própria sociedade 

fomentaram a contemplação de “novos direitos”, passando Estado Contemporâneo 

por crises institucional, política, conceitual, estrutural e crise da legalidade, exigindo 

dos legisladores e aplicadores do Direito novas reflexões cada vez mais complexas 

para solução institucional dos problemas plurais3 sociais e jurisdicionais, solução 

esta que ultrapassa os padrões clássicos, colocando sob questionamento os 

conceitos tradicionais de Direito e os pressupostos dos estudos até então existentes. 

A tese inicial de KELSEN4 de uma teoria pura do direito, sem ingerência de 

outras ciências5, onde interpretar o direito seria transcrever o que se pudesse extrair 

do texto normativo, por exemplo, vem sendo ao longo dos anos aperfeiçoada, em que 

                                                      
2 Para ZOLO no contexto de progressivo aumento de complexidade das relações entre os atores 
envolvidos no processo de globalização, os problemas a serem enfrentado podem ser unificados sob 
o título de “crise do Estado de Direito”. Para o autor, “as razões da crise podem ser catalogadas em 
dois registros distintos: o dos fenômenos de complexificação social dentro da área das sociedades 
industriais avançadas, investidas pela revolução tecnológico-informática; os dos processos de 
integração em escala regional [...] e em nível global”. ZOLO, Danilo. “Teoria e crítica do Estado de 
direito” in COSTA, Pietro e ZOLO, Danilo, (orgs) O Estado de Direito - História, teoria, crítica Martins 
Fontes, São Paulo, 2006 p. 70-1. 
3  ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Trad. Maria Gascón. Editorial 
Trotta. 1999. p. 11 
4 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. J. B. Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 1 
5 KELSEN p. 393-394.  
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pese ainda enraizada no conceito tradicional de Direito dada sua construção teórica 

precisa e lógica de conjunto hierarquizado de normas jurídicas estruturantes, o 

conceito de norma fundamental e o entendimento de “Direito6” como ordem coativa 

da conduta humana e não apenas norma7. 

Atualmente a interpretação do Direito para além da Constituição com revisão 

de conceitos de soberania nacional, com propostas de um modelo de argumentação 

racional global, fato impensado a poucos anos, ganha fôlego na doutrina sendo que 

a constitucionalização democrática do Estado tende a incentivar a relação dialógica 

pós-moderna 8  da sociedade otimizando a integridade do ordenamento 

simultaneamente ao desenvolvimento constitucional provocado pela racionalização 

dos princípios de direito, visando a promoção e efetivação dos direitos fundamentais. 

Será abordado nesse ensaio, mesmo que de forma superficial, a evolução do 

Estado de Direito, as ferramentas doutrinárias que aparelham a proteção dos direitos 

fundamentais e as principais idéiais desse “novo constitucionalismo”. 

 

1. O CAMINHO PARA A CONSTITUIÇÃO-SOL 

 

Sem a pretensão de demonstrar de forma categórica a evolução do Estado de 

Direito9 serão relembradas brevemente situações históricas que contribuíram para o 

entendimento da constitucionalização do ordenamento jurídico10 e seus objetivos de 

                                                      
6 Para ZAGREBELSKI:  “[...] os juristas saber que a raiz de suas certezas e crenças comuns, bem como 
suas dúvidas e polêmicas encontram-se em outro patamar e que, assim, para se descobrir o que de 
fato os une e também os divide é preciso efetuar uma pesquisa mais a fundo, transpassando o que 
está expressamente mostrado”. ZAGREBELSKY, 1999, p. 9. 
7 PEREIRA, Ana Lúcia Pretto. “O conteúdo e alcance do artigo 5o. §1o. da Constituição Federal de 
1988” in CLÈVE. Clemerson M. Direito Constitucional Brasileiro. T. 1 (Teoria da Constituição e Direitos 
Fundamentais).  São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014. p. 370 
8 SANTOS, Boaventura de Souza. Uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. Lua Nova – 
Revista de Cultura e Política, n. 39.  
9 Para ZAGREBELSKI: “a idéia de direito a partir de uma visão de Estado constitucional hoje, não entrou 
plenamente no ar que os juristas respiram”. (ZAGREBELSKI, 1999, p. 10). 
10 Para SARMENTO a “constitucionalização do ordenamento jurídico tem provocado a alteração em 
todos os ramos do direito com repercussão para além dos Tribunais, fatos representados na máxima: 
“A Constituição tornou-se ubíqua”. SARMENTO, Daniel. “Ubiqüidade constitucional: os dois lados da 
moeda” in: SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de direito constitucional. Imprenta: Rio de 
Janeiro, Lúmen Juris, 2006, p. 113. 
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limitação do exercício do poder e dos excessos da maioria11. 

A legitimidade divina e/ou hereditária12 do poder soberano em criar e revogar 

regras e muitas vezes sua capacidade de dizer o direito quando confrontado, foi 

gradualmente restringido, resultando nas “revoluções burguesas” do Século XVIII13, 

que se originaram com a finalidade de legitimar uma nova idéia de Estado, erigindo 

os direitos fundamentais como instrumentos de formação e limitação do poder14. 

Temos a superação do império do rei pelo império da lei15. Nesse momento o 

positivismo jurídico está em plena ascensão, sendo a expressão do juiz “boca da lei” 

uma máxima representativa do poder concedido ao parlamento, que subjugaria a 

própria função jurisdicional, enquadrada na repetição da vontade do legislador, sem 

necessidade de recorrer à interpretação ou à justificação das decisões.  

Dada a origem burguesa do constitucionalismo, o êxito liberal inicial da 

preponderância da individualidade dos cidadãos contra o Estado, seguiu sendo 

questionada na seara jurídico-política onde a concentração de renda dos 

proprietários de bens de produção influenciavam a confecção de leis, em detrimento 

                                                      
11  O constitucionalismo, como doutrina preconiza a limitação jurídica do exercício do poder, 
estabelece freios e barreiras para o exercício da soberania popular. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; 
SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: 
Fórum, 2012. 1. ed p. 15-epub.  
12  As revoluções (francesa e americana) derrubaram o poder estatal monárquico, tradicional e 
autolegitimado e objetivavam erigir um poder novo e legítimo em substituição ao enfraquecido 
modelo religioso de legitimação, por um novo poder baseado no consentimento dos súditos. Para 
GRIMM:  “O direito deixa ser validado de forma etérea, convertendo-se em um produto contingente da 
vontade política”. GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2006, 
p. 28 e 30. 
13 Para GRIMM: A burguesia culta e proprietária foi o germe da dissolução da ordem tradicional. 
(GRIMM, 2006, p. 53.). 
14 Para GRIMM: Os direitos fundamentais limitavam o poder do Estado com a proteção e o equilíbrio 
da liberdade individual sendo que a divisão de poderes prevenia o perigo de abusos. Essa nuclearidade 
dos direitos fundamentais teriam a função fundadora e limitadora do poder. GRIMM, 2006, p. 29. 
15  Nesse momento o constitucionalismo liberal-burguês entendia que os direitos fundamentais 
repousavam basicamente na defesa contra os excessos do Estado, haja vista a prenoção do regime 
absolutista anterior. Em SOUZA NETO e SARMENTO: “O constitucionalismo moderno se assenta em 
três pilares: a contenção do poder dos governantes, por meio da separação de poderes; a garantia de 
direitos individuais, concebidos como direitos negativos oponíveis ao Estado; e a necessidade de 
legitimação do governo pelo consentimento dos governados, pela via da democracia representativa” 
SOUZA NETO, SARMENTO, 2012, p. 60. 
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dos demais cidadãos excluídos social e representativamente 16 , exigindo a 

intervenção dirigente do Estado em favor daqueles não contemplados, uma vez que 

restaram prejudicados os ideais de igualdade e imparcialidade perseguidos. 

O pós primeira guerra mundial é marcado por alterações importantes que 

consagram outros direitos de cunho econômico-social (welfare state17 ), direitos 

ampliados no constitucionalismo pós segunda guerra 18 , onde os direitos 

transindividuais de terceira geração passam a ser enumerados e de forma analítica 

incorporam o texto constitucional. 

O pós segunda guerra provoca a transformação institucional que altera o 

protagonismo parlamentar para uma ascensão contínua do Judiciário, centralizando 

o direito constitucional como fator de irradiação e preservação dos direitos 

fundamentais19.  

A alteração do império da lei é gradativamente adaptada a idéia do império do 

direito20, com a forte incorporação de princípios21 e conceitos morais, sempre na 

tentativa de contenção da discricionariedade, quer de um soberano, quer de um 

                                                      
16 Sobre o momento social e o novo modelo de constitucionalismo da época: “A progressiva extensão 
do direito de voto a parcelas da população até então excluídas do sufrágio também contribuiu para a 
mudança de cenário, ao permitir que demandas voltadas à alteração do status quo penetrassem nos 
órgãos do Estado. A democratização política, ao romper a hegemonia absoluta da burguesia no 
Parlamento, abrira espaço também para a democratização social” (SOUZA NETO, SARMENTO, 2012, 
p. 65. 
17 Divergência sobre o welfare state e o declínio do rule of law com a ascensão dos regimes totalitários 
do Século XX, e o agigantamento dos Estados Previdenciários fizeram que a liberdade individual foi 
substituída pelo ideal da segurança económica”. RAMOS, Renata Rodrigues. O Império da Lei como 
fundamento da civilização livre na perspectiva de F. A. HAYEK. Economic Analisys of Law Review, v. 
9, nº 1, p. 347-367, Jan-Abr, 2018. Disponível em: 
 <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/8849/5677>. Acesso em: 26 fev. 2020.  
18  POZZOLO indica o período do pós-guerra como fator determinante para o avanço do 
constitucionalismo e o controle de constitucionalidade da legislação ocidental, sendo que a 
contemplação de novos princípios de justiça e de direitos fundamentais, limitaram a intervenção dos 
Estados na vida privada, obrigando a este o fomento de políticas públicas garantistas. POZZOLO, 
Susanna. “Un constitucionalismo ambíguo” in: CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). 
Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 190.  
19 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. V. A. Silva, Trad. São Paulo: Malheiros. 2008. 
p.524. 
20 ZAGREBELSKI afirma que o século XX foi o século do Estado de Direito e que essa expressão – 
Estado de Direito – é uma das mais afortunadas da ciência jurídica. Isso porque o Estado de Direito 
indica um valor e mostra uma das vertentes de desenvolvimento da organização do Estado. Esse valor 
diz respeito à eliminação da arbitrariedade no âmbito da atividade estatal que afeta os cidadãos. 
(ZAGREBELSKI, 1999, p. 21-2).  
21 Para DWORKIN, os princípios seriam: “um padrão que deve ser observado[...] e uma exigência de 
justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade” DWORKIN, Ronald. Levando os direitos 
a sério. Trad. Nelson Boeira. 1 ed . São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 36. 
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julgador, quer de uma classe social ou maioria democrática22 e sempre atento a 

otimização dos direitos fundamentais em um contexto de diversidade e pluralismo 

que caracteriza as sociedades contemporâneas. 

Esse Estado de Direito passa a atrair conceitos cada vez mais complexos que 

culminam com a atual concepção de Estado Democrático de Direito23 (no campo 

político), ou de Estado Constitucional Contemporâneo24 (na teoria dos direitos). 

Entendido o atual constitucionalismo como o instrumento para 

perfectibilização da democracia 25  e todas suas nuances, decorrente da intenção 

deliberada da sociedade em limitar os poderes, ceifar a arbitrariedade, ordenando a 

transparência e moralidade administrativas, buscando por finalidade a consolidação 

da plenitude dos direitos fundamentais, já contagiados com novos elementos de 

solidariedade entre povos, cooperativismo, desenvolvimento, somada a vontade de 

obter maior participação social e consensualidade, com a salvaguarda da dignidade 

da pessoa humana, da  justiça social e a eliminação da fome e das discriminações, o 

que podemos concluir é que estamos apenas engatinhando nessa longa estrada26. 

Surge a teoria substancialista do neoconstitucionalismo27 que, mesmo sem 

                                                      
22 Neste sentido: “há também uma tensão potencial entre a jurisdição constitucional e a democracia. 
Se a imposição de limites para a decisão das maiorias pode ser justificada em nome da democracia, 
o exagero revela-se antidemocrático, por cercear em demasia a possibilidade do povo de se 
autogovernar” SOUZA NETO, SARMENTO, 2012, p. 23.  
23 NOVAIS: “[...] Estado de Direito (direitos fundamentais) exige a democracia, como consequência 
imposta pelo reconhecimento do princípio da igual dignidade de todas as pessoas que estrutura o 
edifício do moderno Estado de Direito”. NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais: trunfos contra a 
maioria. Coimbra editora. 2006. p.19. 
24  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La universalidade de los derechos humanos y el Estado 
constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 60 e 61, para o qual houve a 
superação do ‘Estado de direito’ para o ‘Estado constitucional’ em razão de três situações: a mudança 
da primazia da lei para a primazia da Constituição, a alteração da reserva de lei para a reserva da 
Constituição e do controle judicial de legalidade para o controle judicial de constitucionalidade. 
25 Para SEN as eleições abertas, livres e justas são a essência da democracia, o inevitável sine qua 
non. A.  “Com efeito, a própria eficácia das votações depende fundamentalmente do que as 
acompanha como a liberdade de expressão, o acesso à informação e a liberdade de discordância” .... 
Na verdade, um grande número de ditadores no mundo tem conseguido gigantescas vitórias 
eleitorais, mesmo sem coerção evidente sobre o processo de votação, principalmente suprimindo a 
discussão pública e a liberdade de informação, e gerando um clima de apreensão e ansiedade. SEN, 
Amartya. A idéia de Justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 361. 
26 SEN, 2009, p. 369-389 
27 ROSSI, Amélia do Carmo. Neoconstitucionalismo e a superação da perspectiva positivista do direito. 
2011. 212 f. Tese. (Doutorado em Direito) - Universidade Federal do Paraná. Curitiba, out. 2011.  
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unicidade de aceitação,28 pretende  a análise dos ordenamentos constitucionais e 

democráticos ocidentais atuais, pregando o rearranjo institucional que determina o 

protagonismo do papel do Poder Judiciário no Estado contemporâneo 29 , 

fortalecendo os direitos fundamentais30. 

Mas o avanço não para nessa ou naquela doutrina (nem poderia). SEN31, já 

profetiza um transconstitucionalismo 32 . NEVES fala em constituição 

supranacional33, fato também problematizado por SANCHIS34, com direitos humanos 

havidos como imperativos globais. 

Muito está por vir. Entretanto bruscas rupturas do sistema não são aceitas 

sendo que o aperfeiçoamento do constitucionalismo, atrelado ao ideal democrático 

e a preservação dos direitos fundamentais, com novos institutos como a justificação 

das decisões judiciais e a interpretação argumentativa como método adequado à 

solução dos problemas jurídicos da modernidade, provocam a profícua integridade 

do sistema, através de (re)leituras contínuas, ponderadas, coerentes e equilibradas 

por parte dos aplicadores do Direito.35 

A evolução do constitucionalismo contemplou a elaboração de normas de 

                                                      
28 Para STRECK o neoconstitucionalista não contribui de forma significativa para a superação do 
protagonismo judicial [...] representando apenas a superação do positivismo primitivo." STRECK, 
Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 
10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 65. 
29 Para RAWLS, O papel do tribunal não é meramente defensivo, mas também o de dar uma existência 
apropriada e contínua à razão pública, ao servir de exemplo institucional. A razão pública é a única 
razão que o tribunal exerce. RAWLS, John, O liberalismo político, Editora Ática. Vol. 73 2ª. Ed.  2000, 
p. 286. 
30  Sobre a maleabilidade dos direitos fundamentais, seu cunho principiológico e a mutação 
constitucional ver:  DIAS, Eduardo Rocha;ROCHA, Ronald Fontenele. A Constituição líquida: Mutação 
Constitucional e expansão de direitos fundamentais na hipermodernidade. Revista Direitos 
Fundamentais e Democracia. v. 24, n. 1, p. 143-160, Curitiba. jan./abr. 2019. DOI: 10.25192/issn.1982-
0496.rdfd.v24i11423. 
31 SEM, 2009, p. 362  
32 CARVALHO, Alexandre Douglas Zaidan. Transconstitucionalismo ou cosmopolitismo: perspectivas 
para uma semântica dialógica no constitucionalismo contemporâneo. Direito, Estado e Sociedade 
n.46 p.10-37 jan/jun 2015 
33 Sobre modelos de Constituição “supranacional” ver: NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. p. 85. 
34  SANCHIS, Luiz Prieto. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. in CARBONELL, Miguel, 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta. 2003. (pp. 123-142) p. 131. 
35 DWORKIN, Ronald. O império do direito. (J. L. Camargo, Trad.) São Paulo: Martins Fontes.1999, p. 
276 
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textura aberta36 no corpo das Constituições modernas, provocando uma indesejada 

insegurança jurídica que permite a construção e complementação de conceitos de 

Direito, provocando críticas e elogios da doutrina37, a qual buscando limitar essa 

criação traçaram critérios e métodos interpretativos que objetivam a segurança, 

limitação e coerência das decisões judiciais. 

 

2. A FORÇA DA GRAVIDADE: Regras, Princípios, Ponderação e Argumentação 

 

A metáfora de uma “Constituição-sol” 38  onde toda a legislação infra-

constitucional orbita em torno desse astro e dele é dependente, como o Direito Civil39, 

Administrativo40 e Processual41, por exemplo, não parece tão absurda. 

O reconhecimento da força normativa da Constituição42 e seu efeito expansivo 

aquece todo ordenamento jurídico que sofre a influência gravitacional tanto de suas 

normas, quanto de seus princípios 43  que aderem, revisam e revitalizam todo o 

sistema jurídico, em um círculo virtuoso de aprimoramento da jurisdição 

constitucional. 

Pressupondo a necessidade de um modelo de racionalidade jurídica44 e sendo 

impossível descrever a racionalidade da jurisdição apenas com o uso da 

                                                      
36 Hart foi o primeiro a utilizar a expressão, sendo que para o autor o termo textura aberta trata-se da 
faculdade legislativa que permite a imprecisão existente no conteúdo das Leis. HART, Herbert L.A. O 
Conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 3ª ed., 1994, p. 141 
37 RAWLS. 2000, p.282. 
38 Sobre a constituição como metáfora: (NEVES, 2009, p. 1-6) extraindo-se da obra as expressões 
“pergaminho mágico”, “Bíblia política do Estado”, “suporte de esperança”. A ideia de se encarar a 
Constituição como um “centro onde tudo deve convergir”. No mesmo sentido, ZAGREBELSKY, 1999, 
p. 14. 
39 Cf. TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. 
40 Cf. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006 
S Sobre um modelo constitucional do processo ANDOLINA, Italo; VIGNERA, Giuseppe. Il modello 
costituzionale del processo civile italiano: corso di lezioni. Turim: G. Giapicchelli, 1990, 231 p 
42 Sobre a força normativa da constituição e a questão de determinação do conteúdo dos direitos 
fundamentais ver: MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 3ª. ed. rev, e 
ampliada. Rio de Janeiro. Renovar. 2005. 220p. p. 78-9 
43  “Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm - a dimensão do peso ou 
importância”. DWORKIN, 2002, p. 42. 
44 Para RODRIGUEZ seria “o conjunto de raciocínios utilizados para resolver casos concretos a partir 
do direito posto, i.e, do material jurídico à disposição do juízo”. RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como 
decidem as cortes? Para uma crítica do direito brasileiro. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, v. 1. 252p, 2013, 
p. 65 p. 65. 
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subsunção45, exige-se do intérprete a utilização de novos critérios interpretativos 

objetivos46, fato sobre o qual a doutrina se prosterna, tendo as teorias íntima relação 

com a evolução dos conceitos de Estado de Direito.47 

SARMENTO, analisando a dimensão objetiva e irradiante dos direitos 

fundamentais coloca que os juízes seriam mais do que “servos autômatos da lei” 

principalmente nas cortes constitucionais, tornando-se os efetivos “guardiões dos 

direitos fundamentais” e partícipes, no processo de criação do Direito48. 

Entretanto, a migração de um império do direito para um governo de juizes49 

ainda formenta intermináveis discussão 50  quanto a legitimidade democrática do 

Judiciário. A exigência de uma sempre atualizada dogmática de interpretação 

constitucional é inexorável51, mormente se considerarmos a inclusão e valorização 

dos princípios nesse modelo institucional e a abertura de espaço à 

discricionariedade. 

A constatação de que os princípios e valores da Constituição permeiam todo 

o ordenamento jurídico, exigem uma “filtragem” constitucional permanente do 

direito52, que deve reconhecer, a partir desses valores53, quais são as prioridades a 

                                                      
45  Cf. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schid Silva. Belo 
Horizonte:Lamy, 2005, p. 33-34. No mesmo sentido: RODRIGUEZ, 2013, p. 128. 
46 Para ALEXY a mais importante diferenciação para a teoria dos direitos fundamentais é a distinção 
entre regras e princípios, sendo a base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos 
fundamentais. ALEXY, 2005, p. 85. 
47 PEREIRA. 2014, p. 22.) 
48 SARMENTO, 2014, n. p. 
49 Sobre o termo: BARBOSA, Claudia Maria. “A legitimidade do exercício da jurisdição constitucional 
no contexto da judicialização da política” In: BARRETO, Vicente de Paulo; DUARTE, Franisco Carlos;  
SCHWARTZ, Germano. Direito da sociedade policontextural. Curitiba: Appris, 2013, p. 184.  Sobre a 
crítica à Juristocracia ver: HIRSCHL, Ran. Juristocracy – political, not juridical. The good society, v. 
13, n. 3, 2004 
50 BICKEL, Alexander M. The least dangerous branch: the supreme court at the bar of politics. 2 ed. 
New Haven, USA e Londres, England: Yale University Press, 1986. 
51 ZAGREBELSKI disserta sobre a possibilidade de uma dogmática jurídica liquida e fluida que possa 
conter os elementos do direito constitucional contemporâneo, agrupando-os de forma heterogênea 
em uma construção necessariamente não rígida, “dúctil” que dê espaço para combinações que não 
derivem somente do direito constitucional, mais também da política constitucional. (ZAGREBELSKI, 
1999, p. 17.) 
52 Para SCHIER os princípios caracterizam o “coração das Constituições” necessitando as questões 
dessa nova dogmática jurídica, passar pelo necessário processo da filtragem constitucional 
axiológica. SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da filtragem constitucional no momento do 
neoconstitucionalismo. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 5, 
n.20, p.145-165, abr./jun.2005 p. 154.  
53  O impacto dessa filtragem constitucional no direito civil reconhece a prioridade dos valores 
existenciais sobre os valores meramente patrimoniais no tráfico jurídico-privado, a partir dos valores 
e princípios constitucionais. SARMENTO. 2006,  p. 137. Sobre o “excesso de democracia 
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serem confirmadas ou excluídas no caso concreto.54 O agente dessa conformação 

ou irradiação é o juiz55, que não foi eleito democraticamente e tampouco responde 

politicamente.56 

Em uma sociedade onde a diversidade e o pluralismo colorem a 

modernidade57, o Estado Constitucional e o entendimento dos direitos fundamentais 

como trunfos são as ferramentas que aparelham a defesa desses direitos quer 

contra o excesso contramajoritário, quer contra o abuso do Poder.  

Os estímulos evolutivos da sociedade alteram a formar de criar e aplicar o 

Direito. Se antes pensávamos em uma lei que conformasse atos futuros (KELSEN), a 

evolução legislativa contemporânea segue a reboque dos fatos sociais58.  Essa 

crise na teoria positivista do Direito demonstra a necessidade de se buscar uma nova 

teoria do direito, uma renovação, que vem sendo impulsionada pelo 

constitucionalismo.  

Como corolário do que até aqui visto, SANCHIS resume em cinco pontos 

específicos a problemática: 

 

a) a existência de mais princípios do que regras; b) mais ponderação que 

subsunção; c) uma onipresença da Constituição em todas as áreas jurídicas e 

em todos os conflitos que sejam minimamente relevantes; d) uma onipotência 

judicial no lugar da autonomia do legislador; e d) a coexistência da pluralidade 

de valores no lugar da homogeneidade ideológica das opções legislativas59 

 

                                                      
enfraquecendo o Estado de direito” e o papel de “filtragem seletiva de influências e irritações” dos 
tribunais constitucionais que serviriam como “pontes de transição” entre diferentes racionalidades 
ver: NEVES, 2009, p. 76-7. 
54 SCHIER, 2005, p. 146. 
55 Para SANCHIS, o Estado constitucional contempla uma Constituição transformadora que pretende 
condicionar de forma importante as decisões da maioria, mas que o protagonismo fundamental não 
pertence mais aos legisladores e sim aos juízes. SANCHÍS, Luis Prieto. Justicia Constitucional y 
derechos fundamentales. Trotta: Madrid, 2003. p. 109-10. 
56 SARMENTO, 2006, p. 138. 
57 ZAGREBELSKI, 1999, p.13) 
58 Para MÜLLER: “em nenhum sistema jurídico o escopo das normas jurídicas se vê limitado pelo leque 
de situações concretas que os legisladores tinham em mente, ou que se acreditava que tivessem, esta 
é, de fato, uma das diferenças importantes entre uma regra jurídica e um comando”. (MÜLLER, 2005, 
p. 92) 
59 SANCHÍS, 2003, p. 117. 
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O que o conhecimento dessas diferenciações visam, é “aliviar”60 o aplicador 

do Direito do ônus argumentativo, atendendo o anseio democrático de justificação 

das decisões61, que cada vez mais se alheia do poder personalista e irracional da 

jurisdição.62 

Essa evolução do constitucionalismo, o ocaso do positivismo e a própria 

forma de entender e interpretar o direito é resumida por SCHIER: 

 

“Viveu-se no Direito, por longos e longos anos, sob o quarto escuro e empoeirado 

do positivismo jurídico. Sob a ditadura dos esquemas lógico subsuntivos de 

interpretação, da separação quase absoluta entre direito e moral, da idéia do juiz 

neutro e passivo, da redução do direito a enunciados lingüísticos, da repulsa aos 

fatos e à vida em relação a tudo que se dissesse jurídico, da separação 

metodológica e cognitiva entre sujeito e objeto de interpretação, da prevalência 

sempre inafastável das opções do legislador em detrimento das opções da 

constituição e da criatividade hermenêutica do juiz, da negação de normatividade 

aos princípios e, assim, em grande parte, à própria Constituição.”63  

 

Entretanto só a constatação da força normativa da Constituição não basta 

para assegurar a legitimidade do Judiciário, tampouco para salvaguardar, por si, os 

direitos fundamentais. A análise da sociedade contemporânea é feita por BARROSO: 

 

“A sociedade contemporânea tem a marca da complexidade. Fenômenos 

positivos e negativos se entrelaçam, produzindo globalização a um tempo do 

bem e do mal. De um lado, há a rede mundial de computadores, o aumento do 

comércio internacional e o maior acesso aos meios de transporte 

intercontinentais, potencializando as relações entre pessoas, empresas e países. 

De outro, mazelas como o tráfico de drogas e de armas, o terrorismo e a 

                                                      
60 AVILA, Humberto Bergmann, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação de princípios jurídicos. 
São Paulo: Malheiros.2008. p. 65  
61 Para GARGARELA os juízes “são forçados a desenvolver uma concepção de política da justiça à luz 
da qual da qual interpretar a constituição vigente”. GARGARELLA, Roberto, As teorias da justiça depois 
de Rawls: Um breve manual de filosofia política, São Paulo. WMF Martins Fontes, 2008, p. 235 
62 Neste sentido: RODRIGUEZ, 2013, p. 106. 
63 SCHIER, 2005, p. 148. 
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multiplicação de conflitos internos e regionais, consumindo vidas, sonhos e pro-

jetos de um mundo melhor. Uma era desencantada, em que a civilização do 

desperdício, do imediatismo e da superficialidade convive com outra, feita de 

bolsões de pobreza, fome e violência. Paradoxalmente, houve avanço da 

democracia e dos direitos humanos em muitas partes do globo, com redução da 

mortalidade infantil e aumento significativo da expectativa de vida. Um mundo 

fragmentado e heterogêneo, com dificuldade de compartilhar valores 

unificadores. Os próprios organismos internacionais multilaterais, surgidos após 

a Segunda Guerra Mundial, já não conseguem produzir consensos relevantes e 

impedir conflitos que proliferam pelas causas mais diversas, do expansionismo 

ao sectarismo religioso64”. 

 

Cientes da pluralidade dessa nova sociedade houve a necessidade da criação 

de um arcabouço doutrinário que permitisse a flexibilização da rigidez positivista, 

permitindo alguma liberdade moderada concedida ao julgador quando do 

julgamento, com o acréscimo de um ferramental principiológico e de valores que 

exigem regras de interpretação, ponderação e argumentação jurídica que evoluem 

ao mesmo tempo que a sociedade, e permitem  a “filtragem65” do direito por um 

Tribunal Constitucional, inclusive para coibir o próprio abuso possível quando dos 

julgamentos. 

Coincide com o momento pós-constituinte a influência crescente de teóricos 

do direito como Ronald DWORKIN 66  e Robert ALEXY sobre temas relevantes a 

capacidade normativa dos princípios 67  no julgamento de casos (principalmente 

difíceis), o caráter interpretativo do direito e o desenvolvimento  técnica de 

                                                      
64 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015 p. 23-50 p. 30 
65  Sobre as duas formas de constitucionalização do Direito: a constitucionalização pela direta 
regulação constitucional de matéria outrora confiada à discrição do legislador, e a 
constitucionalização pela filtragem constitucional do ordenamento jurídico. SARMENTO, 2006, p. 123-
27  
66 DWORKIN, 2002, p. 46 
67 Em ALEXY: “Regras e princípios serão reunidos sob o conceito de norma. Tanto regras quanto 
princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio 
das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto 
as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção 
entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de norma”. ALEXY, 2005, p. 
85). 
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sopesamento 68  necessária a solução dos conflitos, sendo que a justificação de 

decisões passa a ser requisito fundamental para a legitimação do Judiciário 

funcionando como agente limitador da discricionariedade judicial. 

DWORKIN nos traz o entendimento de direito como integridade69 como teoria 

para legitimar a decisão judicial. A figura do onipresente Juiz Hércules propõe um 

modelo construído através da utilização de um sistema de precedentes70, onde o 

poder criativo do juiz é formada através da análise de princípios coerentes que 

consigam dar uma solução mais adequada para um determinado caso concreto, 

sempre preocupado com a manutenção da integridade 71  do julgamento com 

observação do que sendo decidido em casos parecidos com o caso em exame, a fim 

de que se chegue a uma única resposta, através do silogismo romance em cadeia 

(romance escrito a várias mãos, onde ao mesmo tempo, os intérpretes são autores e 

críticos de suas obras)72. 

Para ALEXY tem como contribuição a distinção das regras e princípios, os 

quais (princípios) são entendidos como normas que ordenam que algo seja realizado 

na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, 

criando o entendimento que princípios são mandamentos de otimização73, sendo 

que o conflito deve ser resolvido através da lei de colisão74. 

                                                      
68 Em ALEXY, princípios são mandamentos de otimização. Assim, a máxima da proporcionalidade em 
sentido estrito, ou seja, a necessidade de sopesamento decorre da relativização em face das 
possibilidades jurídicas. A colisão entre princípios antagônicos precisa de sopesamento. ALEXY, 
2005, p. 117. Ver também: SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, 220 p.  
69 “O direito como integridade pede que os juízes admitam, na medida do possível, que o direito é 
estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a eqüidade e o devido processo 
legal adjetivo, e pede-lhes'que os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, de tal modo que 
a situação de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mesmas normas.” (DWORKIN. 2002, p. 
291). 
70 Neste sentido: “[...]a sequência de precedentes, práticas e costumes conformam um encadeamento 
de sentidos para Dworkin, os quais conectam justamente as decisões anteriores dos tribunais com 
as decisões presentes. Cabe ao intérprete considerar não apenas as origens das normas, mas, 
também, sua vida e suas transformações”. CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, Bruno Meneses. 
Interpretação Constitucional: entre dinâmica e integridade. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, 
Florianópolis, v. 37, n. 72, p. 67-92, abr. 2016. p. 85. 
71 Para DWORKIN a integridade assume, pois, a ambição de ser uma comunidade de princípios que 
permitem uma melhor interpretação do ordenamento e por esse motivo, combinam elementos que se 
voltam tanto para o passado quanto para o futuro; interpretam a prática jurídica contemporânea como 
uma política em processo de desenvolvimento. DWORIN, 1999, p. 271.  
72 DWORIN, 1999, p. 276. 
73 ALEXY, 2005, p. 90 
74 ALEXY, 2005, p. 94. 
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Ainda entendendo ALEXY que os princípios são espécie de normas jurídicas 

pelos quais são estabelecidos deveres de otimização a função de ponderação75 entre 

princípios colidentes em circunstâncias concretas recebe prevalência, sendo que 

esse modelo de ponderação seria o método capaz de resolver os problemas da 

decisão judicial criativa entendendo que as normas de direito fundamental têm uma 

característica principiológica. 

A adaptação de toda estrutura que orbita em torno da estrela guia 

Constitucional é otimizada pelo incremento de princípios que exigem do intérprete, 

principalmente nos casos difíceis, a utilização da técnica de ponderação, da regra de 

proporcionalidade76 e a obrigatória justificação77, que por sua vez são interligados a 

um processo argumentativo democrático legitimador78 de todo sistema. 

Longe de ser uma ao panprincipiologismo essa nova forma de rever o 

constitucionalismo exige a consolidação de um aparato doutrinário e conceitual79 

que á semelhança da enumeração de SANCHIS 80  permita conceder segurança 

jurídica ao jurisdicionado, possibilitando entre outros: a) a aplicação justificada de 

princípios e normas; b) a priorização de um método teórico da ponderação de 

princípios quando em colisão, preferencialmente ao método subsuntivo das regras; 

c) a consagração do entendimento da força normativa da Constituição e a dimensão 

objetiva dos princípios e valores que a compõe que permitem a filtragem 

constitucional do ordenamento quando do julgamento do caso concreto; d) A correta 

interpretação do pluralismo e o entendimento da necessidade contramajoritária do 

Poder Judiciário81. e) a existência de um Tribunal Constitucional e a possibilidade do 

                                                      
75 GORZONI, Paula Fernanda Alves da Cunha. Ponderações e critérios de decidibilidade na 
argumentação judicial Dissertação de Metrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
São Paulo – 2011 
76 Sobre a subdivisão da regra da proporcionalidade em três sub-regras, adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito e sua aplicabilidade ver: SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional 
e o razoável.  Revista dos Tribunais 798. 2002, p. 23-50.  
77 Em RAWLS se entende que “a razão pública é a razão de cidadãos iguais”. RAWLS, 2000, p. 263 
78 Para SEN: “O governo por meio de ‘debate’ é crucial para corroborar a justiça, pois as pessoas 
tendem a chegar a conclusões arrazoadas sobre determinadas questões SEN, 2009, p. 362. 
79 POZZOLLO alerta que “a constitucionalização de tais princípios e direitos foram positivados com 
expressões não raras vezes vagas, elásticas ou imprecisas, por exemplo, de tal sorte que a sua 
aplicação dependeria, invariavelmente, de uma interpretação moral destinada a dar-lhes concretude” 
POZZOLLO, 2003, p. 189. 
80 SANCHIS, 2003, p. 117 
81 Para NOVAIS o Poder Judiciário quando da proteção aos direitos fundamentais seria a “contestação 
institucional ao princípio da maioria”. NOVAIS, 2006, p. 22 
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judicial review82. f) O aprimoramento e formação de uma “cultura precedentalista” 

 

3. LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA, DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO TRUNFOS, 

SEGURANÇA JURÍDICA, COERÊNCIA, JUSTIFICAÇÃO, RACIONALIDADE JURÍDICA E 

O ÔNUS ARGUMENTATIVO 

  

Como já visto, o constitucionalismo, ou melhor, a Constituição deve ser fruto 

de consenso. O embate entre democracia e o Estado de Direito83  é comum, sendo o 

debate o núcleo da democracia 84 , onde a argumentação pública em toda sua 

dimensão é primordial para conferir verificação da legitimidade democrática85. 

Para SEN: “A questão mais difícil que a democracia tem de enfrentar é o 

reconhecimento de que ela tem de se preocupar com a regra da maioria e com os 

direitos das minorias86”, sendo a salvaguarda dos direitos fundamentais nucleares 

em uma Constituição uma trincheira que limita a própria democracia87.  

Assim, a obtenção e manutenção do ideal democrático dentro do Estado 

constitucional exige a capacidade de obtenção de consenso por meio de um 

discurso 88 , onde a razão pública é obtida por pessoas em condições ideais de 

igualdade e capacidade. Mesmo assim a fim de evitar a sobreposição da maioria em 

uma sociedade plural 89 , os direitos fundamentais são entendidos como a carta 

coringa a justificar a opção contramajoritária, necessitando, entretanto, essa 

                                                      
82 Para RAWLS, em um regime constitucional com judicial review a razão pública é a razão de seu 
Tribunal Constitucional sendo este seu intérprete judicial supremo, (que não se confunde com o 
intérprete ultimo da Constituição). RAWLS. 2000, p. 281.) 
83 NOVAIS afirma que os princípios do Estado de Direito e democracia não se encontram sempre em 
paz, havendo sempre uma tensão entre esses institutos. Tensão essa que se mostra a partir da 
verificação de que uma maioria no poder (democracia) pode trazer ameaças aos direitos 
fundamentais. (NOVAIS, 2006, p.19-21). 
84 A idéia de justiça em SEN está correlacionada à argumentação pública e consequentemente à 
democracia. (SEN, 2009, p. 363). 
85 Nesse sentido SARMENTO: “Na verdade, a fundamentação das decisões judiciais, muito mais do 
que um requisito formal da sua validade, é um pressuposto da sua legitimidade no âmbito do Estado 
Democrático de Direito. ” (SARMENTO, 2006, p. 37). 
86 SEN, 2009, p.382). 
87. Para RAWLS “A teoria da justiça como equidade busca precisar o núcleo central de um consenso 
por justaposição, isto é, ideias intuitivas comuns que, coordenadas numa concepção política da 
justiça, se revelarão suficientes para garantir um regime constitucional justo” RAWLS, John, Justiça e 
democracia. Trad. Irene A. Patemot : São Paulo : Martins Fontes, 2000. ISBN 85-336-1207-9 p. 206. 
88  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
89 NOVAIS. 2006, p. 30). 
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possibilidade moderada de discricionariedade ser contida. 

Aparelhando ainda mais o intérprete, para além da interpretação dos 

princípios e normas como ferramentas metodológicas utilizáveis na solução de 

conflito, o que se extrai é que toda uma teoria da argumentação jurídica passa a fazer 

parte da rotina jurídica 90 ,  conformada na obrigatoriedade de justificação das 

decisões judiciais, exigindo do intérprete novos métodos racionais de aplicação do 

direito, que excluam o discurso metafísico91 ou pessoal da justificação, em benefício 

da razão pública.  

Esses limites até aqui tratados tendem a facilitar à sociedade a análise crítica 

do método utilizado pelo julgador na análise, interpretação e decisão dos casos, 

possibilitando acompanhar o raciocínio argumentativo que levou à decisão 92 ,  

afastando o subjetivismo e determinando a adoção de critérios e parâmetros 

prévios93 que confiram inteligibilidade da decisão judicial.  

O Código de Processo Civil inovou ao exigir coerência e argumentação jurídica 

nas razões que motivam qualquer decisão judicial ao considerar no artigo 489, §1º e 

seus incisos,  sem fundamentação94 qualquer decisão judicial, que (I) não explique a 

relação do ato normativo com a causa ou a questão decidida; (II) aplique conceitos 

jurídicos indeterminados; (III), se utilize de despachos ou sentenças genéricas sem 

relação com a causa; (V) não precise os fundamentos determinantes de seu 

julgamento que se ajustem ao precedente; (VI), ou não aplique o precedente invocado 

pela parte sem justificar a distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. 

Passam as decisões judiciais a serem havidas como fundamentadas apenas 

se forem coerentes com a integridade do ordenamento (e efeitos constitucionais 

dessa integridade) e com os precedentes judiciais. A nosso ver, houve a coesão da 

intenção do legislador em agregar os ensinamentos de DWORKIN, ao adotar um 

                                                      
90 SARMENTO, 2006, p. 35. 
91 SOUZA NETO, 2012, p. 121. 
92 MÜLLER, 2005, p. 37-38 
93 AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable: un tratado sobre la justificación jurídica. Madrid: Centro 
de estúdios constitucionales, 1991. p. 247 
94 CLÈVE, LORENZETTO, 2016 p. 69 
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sistema específico de coerência e integração de precedentes95 para solução das 

questões judiciais, conferindo estabilidade 96  jurídica aos cidadãos é o que se 

confirma com uma interpretação sistemática entre os arts 489 e 926 do CPC. 

A salutar inovação legislativa quebra o paradigma de decisões habitualmente 

incoerentes e alheios a qualquer racionalidade jurídica, que passa a ser exigida. A 

necessidade de coerência das decisões vem de encontro à  proposta de DWORKIN 

não se limitando apenas em relação às normas do sistema jurídico, mas 

essencialmente em relação a análise dos princípios erigidos pela comunidade 

política97. 

Assim, a obrigatoriedade de coerência nas decisões apresenta-se positivada 

(art. 926, CPC), caminhando nossos Tribunais para a necessidade de um sistema de 

precedentes estável e íntegro, sendo que a doutrina já aparelha esse sistema de 

precedentes ao exigir racionalidade jurídica na confecção dos precedentes e 

impondo um maior ônus argumentativo para desconstrução destes. 

Descomplica-se a materialização do princípio da segurança jurídica ao 

utilizarmos ferramentas úteis de interpretação como o princípio da integridade98, 

mitigando a desconfiança coletiva ao exigir das decisões judiciais além de sua 

motivação, que a fundamentação apresente coerência com os precedentes similares 

que a originam, bem como que seja conforme e adequada ao ordenamento jurídico a 

fim de conseguir cumprir com os ideais pretendidos de segurança, igualdade e 

justiça na aplicação do direito. 

Passa-se então a entender o sistema jurídico de forma íntegra99, ou seja, para 

além do direito positivado, existem princípios que incorporam as exigências de 

justiça e dos valores éticos. Esses princípios constituem o suporte axiológico que 

                                                      
95 Antes da inovação trazida com o novo CPC, RODRIGUEZ demonstrava a inadequação do sistema de 
precedentes em razão da ausência de construção argumentativa organizada: [...]. RODRIGUEZ, 2013, 
p. 7).  
96  Para ÀVILA, idéias de estabilidade e previsibilidade estão atreladas ao princípio da segurança 
jurídica, devendo o intérprete buscar na CF/88 as normas jurídicas que prevejam diretamente os meios 
para alcançar esse estado de confiabilidade e de calculabilidade (regras) ou que apontem para esses 
estados, deixando para o aplicador escolher os meios dentre aqueles necessários à sua realização 
(princípios). ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização do 
direito tributário. São Paulo: Malheiros. 2012. pp. 197-198. 
97 DWORKIN, 1999, p. 305. 
98 CLÈVE; LORENZETTO, 2016, p. 79. 
99CLÈVE; LORENZETTO, 2016, p. 79. 
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confere coerência interna e estrutura harmônica a todo sistema jurídico conferindo 

uma tripla dimensão (ordenadora, fundamentadora e crítica) aos valores 

constitucionais preservados. 

O direito como integridade permite ao cidadão uma posição ativa frente ao 

direito 100 .  O direito passa a ser tratado como um dado interpretativo onde os 

indivíduos colaboram com a construção de uma tarefa coletiva de justificação e 

crítica das decisões públicas101.  

A constatação atende aos anseios por segurança jurídica conferindo 

intelegibilidade, confiabilidade e calculabilidade do Direito dentro de uma perspectiva 

democrática. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em época de modernidade líquida e sociedades altamente complexas e 

imediatistas, o descrédito nas Instituições e a crise do Direito repercutidos 

diariamente na mídia desafiam os profissionais da área, a acreditar em suas 

atividades e na possibilidade de mudança estrutural e cultural que permita a 

obtenção da cobiçada paz social e a efetividade dos direitos fundamentais102. 

O constitucionalismo aparece como a última trincheira nessa guerra 

aparentemente interminável. A expressão trincheira, aparentemente clichê é utilizada 

exatamente para demonstrar o entendimento dessa posição, onde, em época de 

mísseis nucleares, armas químicas, nanotecnologias e drones, se não nos 

encontramos desarmados, portamos baionetas para a defesa de nossos direitos. 

Nesse caos institucionalizado não é surpresa a oportunidade do 

constitucionalismo. Esperança-se a evolução do constitucionalismo rígido, 

entrincheirado e mau armado, permitindo a mudança para um constitucionalismo 

plural103, moderno, flexível, equipado, ubíquo, dúctil e determinado a salvaguardar os 

                                                      
100 A integridade insiste em que cada cidadão deve aceitar as exigências que lhe são feitas e pode 
fazer exigências aos outros, que compartilham e ampliam a dimensão moral de quaisquer decisões 
políticas explícitas (DWORKIN, 1999, p. 215). 
101 CLÈVE; LORENZETTO, 2016, p. 77). 
102 SOUZA NETO, 2012, p. 128. 
103 Neste sentido: SOUZA NETO, 2012, p. 130. 
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direitos fundamentais. No caos a oportunidade. 

Nosso inicial temor reverencial pelo ativismo judicial (e nunca 

desacompanhado do ativismo ideológico judicial) pode ser arrefecido com o 

conhecimento, não apenas superficial das novas correntes jurídicas. O estudo 

evolutivo da interpretação jurídica, a forma de criação do direito e os limites a criação, 

argumentação, justificação e sua interpretação vem sendo estudados, não de hoje, 

demonstrando com clareza essa renovação do pensamento jurídico, que servem 

para limitar eventual discricionariedade. 

Quando o ativismo jurídico avança sobre a efetividade dos direitos 

fundamentais 104 , nenhum desconforto nos causa, ao passo que, quando esse 

ativismo se ativa em questões políticas e ideológicas, com ingerência nos outros 

poderes, repelimos quase que de imediato o procedimento, sempre preocupados 

com o exemplo que as Cortes darão aos julgadores de primeiro grau e a insegurança 

decorrente desta forma de agir. 

Sem um Modelo de Racionalidade Jurídica (seja qual for) e um projeto de 

formação que priorize as razões de decidir, ensinem a justificação como um direito 

do cidadão e um dever do julgador105, forme precedentes coerentes e estáveis que 

permitam a intelegibilidade do decidido, a confiabilidade na decisão, sem esquecer 

da calculabilidade do risco de submeter ou manter um processo para ser decidido 

judicialmente não evoluiremos. 

A base doutrinária que compõe o presente ensaio já analisou a problemática 

apontada e sugeriram as soluções. O novo Código de Processo Civil positivou a 

coerência, a necessidade de justificação, a necessidade de ônus argumentativo, 

iniciando a cultura de precedentes estáveis e uniformes.  

Já temos melhores armas. Sair das trincheiras torna-se uma opção. 

 

 

                                                      
104 “O tribunal constitucional é o guardião da democracia deliberativa e os Direitos Fundamentais são 
as condições necessárias no processo democrático, onde nem mesmo a vontade da maioria pode 
violá-los. (SOUZA NETO, 2012,  p. 155). 
105 “há relevante dúvida quanto à capacidade do juiz de oferecer respostas consistentes a todos os 
desafios interpretativos da Constituição.” MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição constitucional como 
democracia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 204. 
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13. A ATIVIDADE DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

THE ACTIVITY OF NOTARIES AND REGISTERS IN LIGHT OF THE PUBLIC SERVICE 

USER DEFENSE CODE 
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Edgard Fernando Barbosa1 

Resumo 
 
O artigo analisa a relação do usuário do serviço público no âmbito do foro 
extrajudicial e a confiabilidade desse serviço, centrando-se na atividade delegada 
dos notários e dos registradores, como típicos prestadores de serviço e, como tal, 
dotados de fé pública. Assim procedeu-se para vincular os princípios fundamentais 
da boa administração pública, destacadamente o princípio da eficiência, com as 
premissas do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público (CDU). Para tanto, o 
texto apresenta um recorte das competências daqueles prestadores de serviço 
dispostas na Constituição Federal, na Lei dos Servidores Públicos Federais, na Lei 
Cartórios e, por amostragem, em legislação interna de Tribunal estadual para, na 
sequência, correlacioná-las com as especificidades ditadas pelo CDU com vistas a 
um mais adequado atendimento aos usuários no contexto do foro extrajudicial. O 
propósito é, pois, demonstrar, mediante o método dedutivo e a pesquisa bibliográfica, 
a importância de serem observados, também pelos servidores do foro extrajudicial, 
os princípios que regem a Administração Pública em geral, reconhecendo-se e 
reafirmando-se a confiabilidade e segurança jurídica deferida às atividades notariais 
e registrais no Estado Democrático de Direito.  
Palavras-chave: Foro extrajudicial; Notários e registradores; Boa administração 
pública; Código de Defesa do Usuário do Serviço Público; Princípio da eficiência. 
 
Abstract 
 
The article analyzes the relationship of the public service user within the extrajudicial 
forum and the reliability of this service, focusing on the delegated activity of notaries 
and registrars, as typical service providers and, as such, endowed with public faith. 
This was done to link the fundamental principles of good public administration, 
especially the principle of efficiency, with the premises of the Public Service User 
Defense Code (CDU). For this purpose, the text presents an excerpt of the 
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competences of those service providers enrolled in the Federal Constitution, in the 
Federal Civil Servants Law, in the Notary Public Law and, by sampling, in the internal 
legislation of a state Court, in order to then correlate them with the specificities 
dictated by the CDU with a view to a more adequate service to users in the context of 
the extrajudicial forum. The purpose is, therefore, to demonstrate, through the 
deductive method and bibliographical research, the importance of observing, also by 
the extrajudicial forum, the principles that govern Public Administration in general, 
recognizing and reaffirming the reliability and legal security granted to notarial and 
registry activities in the Democratic State of Law. 
Keywords: Extrajudicial forum; Notaries and registrars; Good Public Administration; 
Defense Code for Public Service Users; Principle of efficiency. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa objetiva investigar a atividade do servidor do foro extrajudicial, 

especificamente aquela exercida pelos notários e registradores, que se apresentam 

como agentes delegatórios do serviço público e que, como tal, atuam sob 

regramentos específicos estabelecidos para o cumprimento de suas funções, 

estando, pois, obrigados a realizá-las pelo modo mais adequado e eficiente, ou seja, 

mediante os princípios que regem a boa administração pública. 

A presente análise procura correlacionar a Lei 8.935/1994, conhecida como a 

Lei dos Cartórios, com a Lei 13.460/2017, denominada Código de Defesa do Usuário 

do Serviço Público (CDU)2, coligindo, para tal desiderato, a contribuição doutrinária 

de Luiz Guilherme Loureiro sobre a atividade notarial e registral e suas 

correspondentes especificidades, bem como a construção doutrinária de Marçal 

Justen Filho, sobretudo no que concerne aos fundamentos da Administração 

Pública. Buscou-se, ainda, e dentre outros autores, colacionar a perspectiva de 

Juarez Freitas sobre as regulações dos atos administrativos e os princípios 

fundamentais que circunscrevem a noção de boa administração e de administração 

não adversarial. 

Com efeito, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público suscita o 

relevante debate a respeito de sua eventual aplicação no âmbito do foro extrajudicial 

e, pois, do modo de atuação e de comprometimento dos servidores que executam 

                                                      
2 O Código de Defesa do Usuário do Serviço Público também será aqui referido simplesmente com a 
abreviatura CDU. 
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suas funções nesse seguimento. Partindo-se, pois, do pressuposto de que o CDU 

incide sobre as atividades delegadas ao foro extrajudicial, a presente investigação 

visa salientar a relevância dessas atividades e, exatamente por isso, a premência de 

que esse setor preste um serviço público de qualidade, confiável e estimulado para 

a uma permanente busca por otimização, o que só é pensável a partir da observância 

dos fundamentos éticos que regem sua execução, a saber, os princípios que 

norteiam a administração pública.  

Desse modo, a ética, regente da atuação dos servidores públicos, está inserida 

na gênese dos atos praticados pelos servidores do foro extrajudicial, devendo ser 

aferida a partir da confiabilidade e eficiência dos serviços, justamente para que não 

incorra em questionamentos e descrédito por parte da sociedade, dele usuária.  

Assim, este trabalho almeja demonstrar que o serviço público prestado pelo 

foro extrajudicial deve ser merecedor de confiança e do pleno respeito por parte dos 

cidadãos, no pressuposto de que praticado sob o manto dos princípios fundamentais 

que norteiam a boa administração pública. Daí porque a investigação salienta os 

critérios legais para o exercício, especificamente, da atividade do notário e do 

registrador, e analisa a sua correlação com os citados princípios da administração 

pública. 

 

1. OS CRITÉRIOS QUE DEFINEM OS NOTÁRIOS E REGISTRADORES COMO 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

A Constituição Federal afirma que “os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”3. 

Sendo assim, todo cidadão brasileiro, uma vez que tenha atendido aos devidos 

regramentos, pode ocupar um cargo, um emprego ou uma função pública, porquanto, 

“entende-se que o acesso aos cargos não pode ser restrito a um determinado grupo, 

                                                      
3 CF/88, art. 37, I. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de 
Outubro de 1998. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao.htm 
Acesso em: 03 set. 2021. 
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ou que determinado grupo seja favorecido”4. Daí porque da previsão legal dispondo 

sobre a condicionante da aprovação em concurso público ou da nomeação declarada 

em lei para o exercício do serviço público5. Destarte, os cargos públicos são definidos 

como as “estruturas da Administração Pública direta, autárquica ou funcional, 

ocupadas por pessoas para o exercício de funções públicas atinentes aos serviços 

públicos”6. 

Segundo Marcello Barroso Lima Brito de Campos, são considerados 

servidores públicos aqueles “agentes que exercem serviços públicos na 

Administração direta, nas autarquias ou fundações públicas, mediante vínculos em 

cargos públicos, remunerados pelos cofres públicos e organizados hierarquicamente 

na estrutura de uma unidade da federação”7. 

Nesse contexto é que se distinguem os serviços notariais e de registro como 

aqueles que são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público8. 

Conforme expresso no texto constitucional, “Lei regulará as atividades, disciplinará 

a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus 

prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário”. Sendo assim, 

para Luiz Guilherme Loureiro, a função pública exercida pelos notários e 

registradores se inscreve em um conceito jurídico-administrativo 9  e pode ser 

entendida como “um conjunto de poderes e deveres organizados pela lei com o 

objetivo de assegurar a realização do serviço público”10. 

A Lei 8.935/1994, conhecida como a Lei dos Cartórios, regulamenta os 

serviços notariais e de registro visando garantir a “publicidade, segurança e eficácia 

dos atos jurídicos” 11 . Essa legislação atribui ao serviço notarial e de registro a 

                                                      
4  MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal comentada: com súmulas e julgados 
selecionados do STF e de outros Tribunais. 2. ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora dos 
Tribunais, 2013. p. 296. 
5 BRASIL. CRFB/1988, Art. 37, II.  
6 CAMPOS, Marcelo Barroso Lima de. Manual dos servidores públicos: administrativo e previdenciário. 
1ª. ed. São Paulo: LUJUR Editora, 2020, p. 53. 
7 CAMPOS, op. cit., p. 23. 
8 BRASIL. CRFB/1988, art. 236 caput e § 1º. 
9 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de direito notarial: da atividade e dos documentos notariais. 4ª. 
ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 106. 
10 LOUREIRO, op. cit., p. 107. 
11 BRASIL. Lei 8.935 de 18 de novembro de 1994. Lei dos Cartórios. Regulamenta o art. 236 da 
Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm. Acesso em: 04 set. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm


 
Edgard Fernando Barbosa | 255 

 

 

incumbência de corroborar os critérios específicos para a constituição de atos 

jurídicos, eis que, “ao transferir o exercício da atividade ao particular que preencha 

os requisitos legais, a norma constitucional também lhe delega os poderes de fé 

pública (notarial e registral)”12. Assim, para que seja conferida essa qualificação ao 

prestador do serviço em cartório do foro extrajudicial, necessário se faz que sejam 

preenchidos criteriosos requisitos, os quais se encontram previstos na Lei 

8.935/1994 (art. 14).  

Destarte, a atividade notarial e de registro somente é atribuível a partir dos 

critérios definidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional de 

pertinência, ou seja, mediante a satisfação das exigências e qualificações próprias 

reclamadas para o exercício dessa profissão13, a exemplo do que também ocorre 

para o provimento de cargos do foro judicial. Portanto, os notário e os registradores 

estão revestidos de fé pública, atributo que é da própria essência das atividades 

notariais e registrais, como expresso no art. 3º da Lei dos Cartórios14. 

Outrossim, não basta apontar a fé pública atribuída à função notarial e de 

registros por força da norma constitucional; cumpre-se, sim, ressaltar a relevância 

de tal requisito estar guarnecido pelos princípios da boa administração pública, de 

modo que se possa responder por um serviço público apropriado e conforme as 

exigências da sociedade. Daí porque os registros públicos e notariais se definem 

como aquelas “atividades que constituem funções públicas, mas não são 

executadas de forma direta pelo Estado e, sim, por meio de delegação”15.  

Assim, para Luiz Guilherme Loureiro, a atribuição do notário se inscreve como 

uma atividade multifacetada, que pode ser compreendida, tanto como de um 

representante do foro extrajudicial, como de um qualificado componente da 

sociedade, reconhecido como alguém que detém o domínio das normas jurídicas16. 

                                                      
12 LOUREIRO, op. cit., p. 170. 
13 BRASIL. CRFB/1988, art. 236. § 3º. 
14  BRASIL. Lei 8.935/1994: “Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são 
profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e 
de registro.” 
15 EL DEBS, Martha. Legislação Notarial e de Registros Públicos comentada – doutrina, jurisprudência 
e questões de concurso. 3ª edição, ver., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 17. 
16 LOUREIRO, op. cit., p. 98-99. 
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Tomando por referência o Estado do Paraná e seu Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça, a prestação dos serviços notariais e de registro estão 

sob permanente vigilância da Corregedoria do Foro Extrajudicial, cujos juízes podem, 

a qualquer tempo, instaurar inspeções e requisitar os livros e os documentos 

necessários a qualquer investigação das atividades executadas pelos servidores 

daquele foro. Desse modo, caso seja suscitada alguma irregularidade, deverá ser 

instaurado o correspondente procedimento administrativo para a devida análise e, 

se for o caso, haverá de ser determinada a necessária regularização, sob pena de 

possível sancionamento ao servidor17.  

Assim, o Código de Normas do Foro Extrajudicial do Paraná, tomado aqui por 

amostragem dentre os correspondentes de outros Estados da nação, cataloga em 

seu capítulo primeiro os serviços dos notários e registradores como sendo de 

“organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”18. 

Vê-se, pois, que a legislação específica reserva cuidado especial para 

assegurar regularidade e segurança jurídica aos atos praticados por notários e 

registradores. Em adição, a permanente fiscalização e controle dessas atividades por 

parte do Poder Judiciário propicia a confiança dos usuários em relação aos serviços 

prestados no ambiente do foro extrajudicial, na medida em que seus servidores 

devem corresponder às prerrogativas legais e éticas de um trabalho seguro e 

adequado. Segundo Juarez Freitas, é compromisso de um Estado Democrático de 

Direito, fundado na cidadania, a promoção do acesso ao direito fundamental à boa 

administração pública, que deve se apresentar, “eficiente e eficaz, proporcional 

cumpridora de seus deveres, com transparência, sustentabilidade, motivação 

                                                      
17 Arts. 73 a 86. BRASIL. Código de Normas da Corregedoria–Geral da Justiça do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná – Foro Extrajudicial. Provimento nº 249, de 30 de setembro de 2013. Disponível 
em: 
https://www.tjpr.jus.br/documents/13302/29328945/C%C3%B3digo+de+Normas+do+Foro+Extrajud
icial+-+atualizado+at%C3%A9+o+provimento+300.2021.pdf/afc026b1-c608-a5a9-5700-
f1b244d73216. 
Acesso em: 30 set. 2021. 
18 BRASIL. Código de Normas da Corregedoria–Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná – Foro Extrajudicial. Provimento nº 249, de 30 de setembro de 2013, art. 2º. Disponível em: 
https://www.tjpr.jus.br/documents/13302/29328945/C%C3%B3digo+de+Normas+do+Foro+Extrajud
icial+-+atualizado+at%C3%A9+o+provimento+300.2021.pdf/afc026b1-c608-a5a9-5700-
f1b244d73216 
Acesso em: 30 set. 2021. 
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proporcional, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena 

responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas”19. 

Há, destarte, que se salientar que a atividade notarial é regida pelos princípios 

da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. A publicidade se apresenta com 

a finalidade de outorgar “segurança às relações jurídicas, assegurando a qualquer 

interessado o conhecimento do teor do acervo das serventias notariais e registrais e 

garantir sua oponibilidade contra terceiros”20. A autenticidade objetiva “a qualidade, 

condição ou caráter de autêntico. Na atividade notarial e registral, ela decorre da fé 

pública do notário e do registrador”. A segurança confere “estabilidade às relações 

jurídicas e confiança no ato notarial e registral”. E, por fim, a eficácia “consiste na 

aptidão de produzir efeitos jurídicos. Ela assegura a produção destes efeitos 

decorrentes do ato notarial e registral”21. 

Luiz Guilherme Loureiro destaca exemplificativamente que só é possível 

realizar a atividade notarial mediante a prévia delegação dos específicos poderes 

administrativos necessários à concretização daquela atividade. Desse modo, e por 

decorrência de regra constitucional, o Estado, ao transferir o exercício de parcela de 

sua atividade ao particular, o faz porque este preencheu os requisitos exigidos em 

lei, lhe conferindo, destarte, os atributos da fé pública. Nas palavras de Loureiro, 

aquele particular torna-se, “um profissional do direito, dotado de fé pública, a quem 

é delegado o exercício da atividade notarial”22. 

O Código de Defesa do Usuário do Serviço Público (CDU) circunscreve os 

critérios para o atendimento aos usuários dos serviços público no país. Outrossim, 

no que respeita às atividades dos profissionais do foro extrajudicial, esse Código 

deve ser lido em composição com a Lei 8.935/94, a Lei dos Cartórios. Esta é a 

advertência de Loureiro, para quem a aplicação do CDU à “atividade notarial não 

afasta a necessidade de cumprimento do disposto na Lei 8.935/94, que disciplina 

essa profissão regulamentada que, ademais, é sujeita a controle do Estado”23.  

                                                      
19  FREITAS, Juarez. Direito fundamental à boa administração pública. 3ª edição refundida e 
aumentada. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 21. 
20 EL DEBS, op. cit., p. 18. 
21 EL DEBS, op. cit., p. 20. 
22 LOUREIRO, op. cit., p. 170-171. 
23 LOUREIRO, op. cit., p. 146. 
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Com efeito, a atividade notarial e registral está revestida de especificidades 

consignadas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, a exemplo 

da citada Lei dos Cartórios e dos Códigos de Normas das Corregedorias de Justiça 

dos Estados, como já se ilustrou24. Não obstante, não há qualquer óbice a que o 

Código de Defesa do Usuário do Serviço Público seja aplicado de modo conjugado 

com aqueloutra legislação, muito pelo contrário, como se reafirmará a seguir. 

 

2. A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO À 

ATIVIDADE DO FORO EXTRAJUDICIAL 

 

A Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, conhecida como Código de Defesa do 

Usuário do Serviço Público (CDU), dispõe sobre a participação, a proteção e a defesa 

dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. De acordo 

com o CDU, o usuário do serviço público é a “pessoa física ou jurídica que se 

beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público”25.  

O CDU apresenta o serviço público como uma “atividade administrativa ou de 

prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou 

entidade da administração pública”, e define a administração pública como, “órgão 

ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria 

Pública”26.  

Para   Marçal   Justen   Filho,   o   termo   administração   pública    indica   uma 

                                                      
24 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt. no REsp. 1435055/PE. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO 
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIO E NOTARIAL) POSSUI FINALIDADE 
LUCRATIVA, NÃO HAVENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL DO 
PRÓPRIO CONTRIBUINTE, UMA VEZ PERMITIDA A FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE 
ORGANIZADA PARA SEU FUNCIONAMENTO, APROXIMANDO-SE DO CONCEITO DE EMPRESA, À VISTA 
DO ART. 236 DA CF E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. 
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. Agravante: Nelson Galvão Filho – Cartório do 2º Ofício de Notas e Protestos de 
Jaboatão dos Guararapes. Agravados: Fazenda Nacional. Brasília. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020. Disponível em: 
https://www.stj.jus.br/. Acesso em 04 set. 2020. 
25 BRASIL. Lei nº 13.460 de 16 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 
direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Art. 2º, I. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm. Acesso em: 04 set. 2021. 
26 BRASIL. Lei 13.460/2017, art. 2°, incisos II e III.  

http://www.stj.jus.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
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expressão que compreende, de modo amplo, “o conjunto de entes e organizações 

titulares da função administrativa” 27 . Nesses moldes é que se estabelece uma 

relação necessária entre o usuário, a prestação do serviço e a administração pública 

no contexto do Estado. 

Neste passo, há que se salientar a distinção entre os serviços públicos 

próprios e impróprios, pois, estes compreendem os serviços não essenciais ou 

secundários, mas que satisfazem interesses e necessidades da comunidade, 

enquanto que aqueles são definidos a partir de atribuições essenciais e 

desempenhados diretamente pelo Estado em prol da sociedade28.  

De acordo com a Constituição Federal, um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, sem qualquer forma de 

preconceito ou discriminação29. Sendo assim, a administração pública se inscreve 

como uma premissa impositiva, que se consubstancia na realização do interesse 

público, ou seja, na promoção do bem de todos. Caso essa atribuição não esteja 

sendo cumprida de forma adequada, a norma constitucional prevê a aplicação de 

sanções especificas, tanto em relação à administração pública direta, quanto à 

indireta30. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o interesse público está diretamente 

vinculado ao interesse de todos, ao conjunto social. Sendo assim, o interesse público 

se manifesta na dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses 

de cada indivíduo, enquanto partícipe de uma sociedade 31 . Tem-se, pois, que 

Bandeira de Mello ressalva a importância de se superar a ideia de contrariedade entre 

o interesse público e o interesse particular. Assim, é preciso considerar que o 

                                                      
27 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 141. 
28  MINISTÉRIO PUBLICO DO PARANÁ. Estudo: Lei nº 13. 460/2017. Considerações sobre a 
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração 
pública. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Património Público. 
Disponível em 
https://patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Notas_Tecnicas/EstudoLegislativo_Lei_Federal
_13460_2017.pdf. Acesso em: 04 set. 2020, p. 5. 
29 BRASIL. CRFB/1998, art. 3º  
30 BRASIL. CRFB/1998, art. 37.  
31  BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder. Direito administrativo e interesse 
público: Estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello/ Coordenadores; 
Romeu Felipe Bacellar Filho; Daniel Wunder Hachem. Prefácio de Weida Zanconer. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, p. 60. 

https://patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Notas_Tecnicas/EstudoLegislativo_Lei_Federal_13460_2017.pdf
https://patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Notas_Tecnicas/EstudoLegislativo_Lei_Federal_13460_2017.pdf
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interesse público é o reflexo dos interesses dos cidadãos que compõem o Estado; ou 

seja, a própria compreensão do que é o interesse público não pode representar um 

contrassenso em relação ao que é o interesse dos indivíduos, como partes da 

sociedade. Caso não se verifique essa conformidade, as normas que regulam o 

interesse público devem ser invocadas para resgardar os compromissos públicos 

consolidados com vistas à persecução dos interesses coletivos. É pois, neste sentido 

que se direciona e que se justifica o CDU. 

Salientando este aspecto, Marçal Justen Filho anota que o CDU, “consagra o 

protagonismo do usuário do serviço público. Essa determinação até seria 

desnecessária, eis que o fundamento constitucional do instituto do serviço público é 

a satisfação de direitos fundamentais titularizados pelos usuários”32 

Para Romeu Bacellar Filho, por outro lado, o interesse público não está, 

necessariamente, determinado pelo interesse coletivo. Segundo ele, o interesse 

público manifesta uma parcela coincidente de interesses dos indivíduos como 

membros de uma coletividade33. Bacellar Filho ilustra sua compreensão de interesse 

público a partir da parábola do camundongo 34 , o que faz para elucidar como o 

                                                      
32 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 650. 
33 BACELLAR FILHO; HACHEM, op. cit., p. 91. 
34 “Viviam numa pequena propriedade rural, um fazendeiro e sua mulher. Ambos com idade provecta, 
só tinham um ao outro. Exploravam a terra e conseguiram reunir uma pequena criação: uma vaca, um 
porco e uma galinha. No paiol, há muito anos vivia um camundongo, cuja presença incomodava 
sobremaneira a esposa do fazendeiro. Indignado com os danos causados à pequena produção 
armazenada, a senhora resolveu instalar uma ratoeira no paiol, embaixo de uma prateleira de gêneros 
alimentícios. Horrorizado, o camundongo requereu o auxílio da vaca para ajudá-lo a destruir a 
armadilha. A vaca, cujo tamanho lhe tornava infensa a qualquer ofensa física, sem muita conversa, 
declinou do pleito, sob a justificativa de que o problema não lhe afetava, e, portanto, não era de seu 
interesse. Diante da recusa o camundongo resolveu procurar o porco. Este, da mesma forma, alegou 
que vivendo no chiqueiro nenhuma relação poderia ter com a ratoeira, de sorte que o assunto não lhe 
interessava, e também esquivou-se de prestar auxílio ao apavorado bichinho. Como derradeira 
alternativa, restou ao camundongo encarecer a galinha que lhe ajudasse na espinhosa missão. A 
resposta não foi diferente: o problema não a atingia, sequer minimamente, sendo alheio ao seu 
interesse. Eis que um fato inusitado ocorreu. Uma serpente altamente venenosa adentrou o paiol e, 
descuidada, acabou presa na ratoeira. Ao ouvir o barulho e pensando ter apanhado o camundongo, a 
senhora, ao tentar apanhar a ratoeira, foi picada pela cobra. Desesperada, chamou o marido que a 
encaminhou ao médico local. Após o primeiro atendimento, a senhora, para afliação do marido e dos 
vizinhos que lhe estimavam, começou a passar muito mal. Após intenso tratamento, iniciada a 
recuperação o médico preocupado em hidratá-la e fortalecê-la, indicou, como alimentação, uma canja 
de galinha. A única galinha precisava, pois, ser sacrificada. Um pouco mais recuperada, mas 
necessitando mais substanciosa, recomendando carne de porco. O indigitado porco, então, seguiu o 
triste destino da galinha. Terminada a dieta alimentar, plenamente restabelecida, foi tamanha a alegria 
do marido que ele resolveu festejar com a vizinhança promovendo uma grande churrascada. Era a vez 
da vaca de prestar a sua colaboração e, assim, ela também foi sacrificada. O camundongo, embora 
preocupado, persiste em suas andanças pelo paiol” (BACELLAR FILHO; HACHEM, op. cit., p. 90 -91).  
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interesse público não se confunde, invariavelmente, com o interesse da maioria, e 

que há situações em que se configura o dissenso, evidenciando o descompromisso 

da atividade pública em relação ao interesse particular. 

Com base nessa possível divergência entre o interesse privado e as 

predisposições públicas à concretização de reinvindicações é que o CDU se 

apresenta com o desiderato de regular os impactos do serviço público na vida do 

usuário. Assim, dispõe o CDU que os “serviços públicos e o atendimento do usuário 

serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, 

continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e 

cortesia”35.  

Segundo Juarez Freitas, “o controle sistemático das relações administrativas, 

inspirado e norteado por princípios, objetivos e direitos fundamentais, reclama, sem 

agredir a tradição e sem olvidar a lição dos clássicos, uma nova atitude de quem 

exerce o controle”36. 

Para Marçal Justen Filho, o interesse público não pode ser definido como o 

interesse do Estado, como o interesse do aparato administrativo, como o interesse 

do agente público, como o interesse da sociedade, como o interesse da totalidade 

dos cidadãos ou como o interesse da maioria dos cidadãos37. Nas ressalvas do autor, 

“a ordem jurídica consagra e protege uma pluralidade de direitos fundamentais, o 

que significa a impossibilidade de adotar uma solução predeterminada e abstrata 

para eventuais conflitos”38. Nesse contexto, Justen Filho destaca a importância do 

serviço público como aquele que define a função do Estado, seus limites de atuação 

e o âmbito reservado à livre-iniciativa dos particulares39. 

O CDU objetiva orientar a prestação do serviço público em bases seguras e 

fulcradas nos direitos e deveres dos usuários do serviço público. Assim, elenca os 

pressupostos que devem alicerçar o direito do usuário do serviço público a um 

                                                      
35 BRASIL. Lei 13.460/2017, art. 4º. 
36 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5ª ed., revista 
e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 41. 
37 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 66. 
38 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 67. 
39 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 637. 
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adequado atendimento, fixando, em seu art. 5º, as diretrizes que devem ser 

observadas pelos agentes públicos e os prestadores de serviços:40 

 

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários; 

II - presunção de boa-fé do usuário; 

III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles 

em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais 

às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas 

acompanhadas por crianças de colo; 

IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, 

restrições e sanções não previstas na legislação; 

V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de 

discriminação; 

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais; 

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com 

o bom atendimento ao usuário; 

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários; 

IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos 

originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de 

firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade; 

X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e 

adequadas ao serviço e ao atendimento; 

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social 

seja superior ao risco envolvido; 

XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias 

categorias de agentes públicos; 

XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 

procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para 

o compartilhamento das informações; 

XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, 

jargões e estrangeirismos; e 

XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em 

documentação válida apresentada. 

                                                      
40 BRASIL. Lei 13.460/2017, art. 5º.  
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XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em 

virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o 

desligamento, necessariamente durante horário comercial.  

 

Segundo Estudos do Ministério Público do Estado do Paraná (2019), essas 

diretrizes do art. 5º do CDU objetivam orientar a atuação dos prestadores de serviço 

público, deles exigindo “a adoção de condutas adequadas para que o serviço seja 

devidamente prestado, como a obediência aos prazos, o atendimento cortês do 

usuário e com respeito à ordem de chegada e a manutenção de instalações 

apropriadas”41.  

A seu turno, o art. 6º do CDU remonta a uma visão a partir do usuário do 

serviço público e de seus direitos perante a Administração Pública, “abrangendo 

desde a solicitação de prestação de um serviço público, até o acesso a informações 

acerca do próprio usuário dos serviços públicos”:42 

 

Art. 6º São direitos básicos do usuário: 

I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços; 

II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios 

oferecidos e sem discriminação; 

III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de 

registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso X do caput do art. 

5º da Constituição Federal e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011; 

V - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e 

documentos comprobatórios de regularidade; e 

VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação 

do serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre. 

 

Logo, no debate em torno das especificidades dos direitos do usuário do 

serviço público, o CDU colige um ponto fundamental para o equilíbrio na relação entre 

                                                      
41 MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, op. cit., p. 14. 
42 BRASIL. Lei 13.460/2017, art. 6º.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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o usuário e o prestador do serviço público, qual seja, a possibilidade de o usuário 

manifestar-se perante a Administração Pública sobre a qualidade da prestação do 

serviço recebida. Essa sorte de manifestação prescinde de procedimentos 

administrativos, eis que voltada ao cumprimento dos princípios da eficiência e da 

celeridade, visando a efetiva resolução de algum reclame do usuário do serviço43. 

Com efeito, consoante ressalta o aludido estudo do Ministério Publico do Paraná, 

manifestações como tais podem surgir, mediante “reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios e demais pronunciamentos, e são de suma importância não só 

para proteção do usuário, mas também para que a própria Administração Pública 

tenha conhecimento sobre a qualidade dos seus serviços e possa aplicar, em 

observância ao princípio da eficiência, as melhorias necessárias”44. 

Entretanto, para Emerson Gabardo, ao apresentar aproximações com o texto 

constitucional e com a legislação infraconstitucional, o CDU incorre em falhas e 

contrassensos que podem levar à sua própria ineficiência. Segundo esse autor, 

restam muitas interrogações, pois as regras do CDU são “cumulativas e trabalham 

com conceitos que se cruzam, além de serem indeterminados”. O autor menciona 

esperar, “que a interpretação a ser aplicada seja aquela que melhor atenda ao direito 

fundamental de acesso aos serviços públicos a partir da garantia de um regime 

jurídico especial”45. 

Logo, na perspectiva de Emerson Gabardo, é preciso efetuar a leitura do CDU 

com subordinação aos direitos fundamentais, eis que, a seu ver, esse Código não é 

suficientemente claro em suas disposições. Todavia, ressalva o autor que 

efetivamente há necessidade de implementação do CDU para que se realize o acesso 

a um serviço público de qualidade. Para tanto, há que se promover um adequado 

treinamento dos agentes públicos e a criação de uma infraestrutura satisfatória para 

o alcance da plena e eficaz atuação administrativa46. 

Com   efeito,   a   Constituição Federal,  por  seu art. 37, impõe à Administração  

                                                      
43 BRASIL. Lei 13.460/2017, arts. 9º e 12. 
44 MINISTÉRIO PUBLICO DO PARANÁ, op. cit., p. 17. 
45 GABARDO, Emerson. O Novo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público: Lei 13.460/17. Direito 
do Estado. 27 jul. 2017. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/emerson-
gabardo/o-novo-codigo-de-defesa-do-usuario-do-servico-publico-lei-13-460-17. Acesso em 04 
set. 2020. 
46 GABARDO, 2017, n. p. 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/emerson-gabardo/o-novo-codigo-de-defesa-do-usuario-do-servico-publico-lei-13-460-17
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/emerson-gabardo/o-novo-codigo-de-defesa-do-usuario-do-servico-publico-lei-13-460-17
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Pública o cumprimento do princípio da eficiência. Portanto, por força do comando 

constitucional, iluminado pela doutrina aqui colacionada, é necessário estabelecer 

uma direta correspondência entre a prestação do serviço público e o princípio da 

eficiência. Adriana da Costa Ricardo Schier, ao comentar sobre o conteúdo desse 

dispositivo constitucional, anota que está ele, “voltado à otimização das funções 

administrativas, impondo o melhor atendimento possível das finalidades estatuídas 

em lei, de acordo com os padrões de qualidade exigíveis”. Assim, salienta a autora 

que mediante o princípio da eficiência, “determina-se a busca pela máxima 

satisfação dos administrados e com o menor custo para o usuário”47. 

Destarte, infere-se que os notários e os registradores, uma vez que agentes 

delegatários, se equiparam a servidores públicos e, como tal, estão vinculados à 

observação dos preceitos fundamentais da boa administtração pública e, pois, 

comprometidos a prestar um atendimento ao usuário de seus serviços sob os 

fundamentos da Constituição Federal e da correlativa legislação infraconstitucional, 

inclusive, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público.  

Outrossim, inequívoco que o atributo de fé pública conferido à atividade 

notarial e registral e a sujeição dessas atividades ao permanente controle do Poder 

Judiciário conjugam-se, conferindo a necessária credibilidade àquela sorte de 

prestação de serviços frente às crescentes demandas por confiabilidade e eficiência. 

Nas palavras de Justen Filho, “agente público é todo pessoa física que atua 

como órgão estatal, produzindo ou manifestando a vontade do Estado”48. Assim, 

cabe lembrar que o Estado atua “sob o direito e, por isso, é responsável por suas 

ações e omissões, quando infringirem a ordem jurídica e lesarem terceiros”49. Nestas 

condições, em não se verificando o devido e adequado atendimento ao usuário do 

serviço público por parte dos agentes a quem foi deferida a prerrogativa de prestá-

los, o Estado pode e deve intervir para corrigir as eventais transgressões em 

                                                      
47 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Regime Jurídico do Serviço público: garantia fundamental do 
cidadão e proibição de retrocesso social. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito, 
Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do 
título de Doutor em Direito do Estado. Curitiba: UFPR, 2009, p. 48-49. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp143672.pdf. Acesso em: 04 set. 2020. 
48 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 773. 
49 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 1281. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp143672.pdf
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consideração aos princípios fundamentais indutores da tão acalentada boa 

administração pública. 

A Constituição Federal estabelece que 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” 50 . Essa disposição está, pois, a elencar os princípios 

fundamentais que devem reger a boa administração pública. 

A legalidade está pautada na supremacia da lei, de modo que “a atividade 

administrativa encontra na lei seu fundamento e seu limite de validade” 51 . A 

impessoalidade se apresenta como uma faceta da isonomia, “com vistas a aplicação 

da lei pelo Estado”52. A moralidade “reside no respeito à identidade, à autonomia e 

aos interesses dos terceiros”53. A publicidade assegura, por um lado, “o poder de 

obter informações relativamente às ações e omissões praticadas por agentes 

estatais e mesmo não estatais, quando na gestão de recursos públicos” 54 . 

Outrossim, a “garantia do conhecimento por quaisquer terceiros é um fator de 

desincentivo à prática de atos reprováveis, eis que eleva a possibilidade de que as 

práticas reprováveis sejam reveladas”55. Por sua vez, a eficiência é compreendida 

como a “utilização mais produtiva de recursos econômicos, de modo a produzir os 

melhores resultados”56. 

Na dicção de José Miguel Garcia Medina, “o Estado, em todos os seus níveis 

e dimensões, existe para servir à sociedade – vale dizer, o Estado não deve ser 

estruturado para servir a si mesmo” 57 . Desse modo, a Administração Pública, 

“abrange  todos os entes e sujeitos estatais exercentes de funções administrativas, 

ainda que o façam de modo secundário e acessório”. Assim, complementa o autor, 

“a Administração Pública compreende o Poder Executivo, mas também o Judiciário 

e o Legislativo enquanto exercentes de atividade administrativa”58. Por conseguinte, 

                                                      
50 BRASIL. CRFB/1988, art. 37. 
51 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 104. 
52 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 105. 
53 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 105. 
54 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 106. 
55 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 106 
56 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 108. 
57 MEDINA, op. cit., p. 285. 
58 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 142 
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uma administração pública eficiente deve ser buscada no âmbito dos três poderes, 

sempre com vistas à efetiva e adequada realização das necessidades sociais. 

Nesta passagem, importa lembrar que a Lei 8.112/1990 instituiu “o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em 

regime especial, e das fundações públicas federais”59. Essa legislação estabeleceu 

diretivas fundamentais a serem observadas quanto ao regime disciplinar dos 

servidores públicos federais que se fundamentam, em especial, no zelo e na 

dedicação ao cargo, na lealdade às instituições públicas, na observância as normas 

legais, no cumprimento de ordens e no atendimento pautado na presteza60.  

Nestes moldes, como salienta Juarez Freitas, o serviço público deve ser 

entendido como todo serviço “considerado normativamente essencial para a 

realização dos objetivos fundamentais do Estado Democrático, devendo, por isso, ser 

prestado sob o regime publicista (no campo dos princípios, não necessariamente no 

plano das regras)”61. Sendo assim, para a configuração de um Estado-Administração 

legítimo, há que se verificar “o protagonismo, em rede, da sociedade e do agente 

público que promove o “bem de todos”, na senda do desenvolvimento duradouro”62. 

Portanto, o direito fundamental à boa administração pública é outra maneira de 

interpretar o direito ao desenvolvimento sustentável, que implica no exercício 

projetivo da discricionariedade com prevenção, precaução e real apreço à promoção 

do bem-estar das gerações presentes e futuras63 64. 

Destarte, para Juarez Freitas, a observância dos aventados princípios pode 

corroborar com o controle sistemático das relações administrativas no século XXI e, 

com isso, contribuir para a edificação de um Estado sustentável e que preconiza, na 

esfera da administração pública, a primazia do bem estar dos seus cidadãos65. 

Para Agustín Gordillo, se o Direito Administrativo for definido como o direito 

da administração, não como o direito dos administrados, e se for pensado que a 

                                                      
59 BRASIL. Lei 8.112 de 11 de Dezembro de 1990. Lei dos Servidores Públicos. Dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Art. 
1º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em: 04 set. 2020. 
60 BRASIL. Lei 8.112/1990, art. 116, incisos I a V. 
61 FREITAS, 2013, p. 261. 
62 FREITAS, 2014, p. 20. 
63 FREITAS, 2014, p. 132. 
64 FREITAS, 2013, p. 137-138  
65 FREITAS, 2013, p. 138.  
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administração precisa de mais poder e os indivíduos de menos, estar-se-á 

esquecendo da ordem jurídica internacional dos direitos humanos e incorrendo em 

contrassensos66. De acordo com Gordillo, o lugar dos princípios não se estabelece 

pela coerção ou poder estatal, mas em sistemas constitucionais democráticos e 

capazes de estruturar positivamente o Estado como um “Estado de Direito” e, assim, 

voltado à prospecção de um regime supranacional e internacional de direitos 

humanos. Por conseguinte, os princípios se estabelecem a partir dos direitos 

individuais, os quais, em casos específicos e mediante expressa determinação da lei, 

encontrarão restrições e limitações na eventual coerção do Estado67. 

De acordo com Emerson Gabardo, é preciso repensar a compreensão do que 

seja eficiência dentro do Estado a partir da consideração de que esse princípio, em 

sua origem, está associado a um Estado Social que observa as capacidades 

individuais em desenvolvimento e se preocupa com as pautas da dignidade humana 

com vistas à satisfação das necessidades coletivas68. 

Portanto, ao ponderar sobre as diposições legais que regem o exercício da 

atividade notarial e registral, dentre as quais o referidíssimo Código de Defesa do 

Usuário do Serviço Público, e ao se considerar sobre os pré-requisitos que são 

exigidos para o exercicio dessas atividades, inclusive de sua permante fiscalização 

e controle pelo Poder Judiciário, conclui-se que os notários e os registradores estão 

compelidos a –  permanentemente – ofertar o mais adequado, o mais qualificado e, 

pois, o mais eficiente serviço público aos seus usuários. 

Destarte, é preciso observar a dinâmica de responsabilidade entre o Estado e 

os seus agentes, pois, como elucida Justen Filho, o “Estado é responsável, na 

acepção de que está obrigado perante a sociedade e os órgãos de controle, a arcar 

com as consequências de suas ações e omissões e de adotar todas as providências 

destinadas a corrigir as imperfeições verificadas”69. Portanto, a observância das 

disposições do CDU nas relações entre os agentes do foro extrajudiclal e os usuários 

de seus serviços reclama uma atuação adequada e eficiente daqueles servidores, o 

                                                      
66 GORDILLO, Agustin. Derecho administrativo. 5ª. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 206. 
67 GORDILLO, op. cit., p. 225. 
68 GABARDO, Emerson. Eficiência e Legitimidade do Estado: uma análise das estruturas simbólicas do 
direito político. Barueri: Manole, 2003, p. 196. 
69 JUSTEN FILHO, op. cit., p. 1.282. 
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que somente é pensável sob a égide de um Estado comprometido em tutelar tal 

relação,    inclusive   para    que   não   venha   a   ser   responsabilisado,    ainda   que 

subsidiariamente, por eventuais deficiências do setor70.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade notarial e registral apresenta subsídios na ordem constitucional e 

infraconstitucional que justificam seu comprometimento com a realização de suas 

atividades em acordo com as demandas sociais. Desse modo, ao se analisar as 

funções desses servidores a partir das exigências do Código de Defesa do Usuário 

do Serviço Público (CDU), objetivou-se reforçar a preocupação do legislador com o 

tratamento que deve ser deferido aos usuários dos serviços no âmbito do foro 

extrajudicial.  

Outrossim, procurou-se demostrar que, para além dos regramentos próprios 

da função notarial e registral, o exercício dessas atividades abarca o desiderato do 

Estado de incrementar um recíproco reconhecimento e respeito nas relações entre 

aqueles prestadores de serviço e seus usuários. Intui-se, pois, que quanto mais 

adequadamente aparelhados e estruturados os serviços, e quanto mais qualificados 

os profissionais do setor, tanto maior será a confiança que a sociedade lhes tributará.  

Como ressalta Marçal Justen Filho, é preciso superar o pensamento 

dissonante em relação ao que é interesse público, eis que esse interesse está 

pautado em uma pluralidade de direitos fundamentais atrelados a hígidas normas 

jurídicas. Nesse contexto é que o notário e o registrador, enquanto agentes 

delegatórios de atividade pública e, como tal, regidos pela Constituição Federal e por 

                                                      
70 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. AI - 1708270-9 – CURITIBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DECLARATÓRIA.ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARANÁ. FORMAL INCONFORMISMO. 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ ANTE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR 
DANOS DECORRENTES DA LAVRATURA DAS ESCRITURAS PÚBLICAS COM BASE EM DOCUMENTOS 
FALSOS. NOTÁRIO FALECIDO. INCONGRUIDADE. ATO PRATICADO POR 
NOTÁRIO.RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUE É SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DOS DELEGATÁRIOS DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - AI - 1708270-9 - Curitiba - Rel.: 
Desembargador Guimarães da Costa - Unânime - J. 08.05.2018) (TJ-PR - AI: 17082709 PR 1708270-
9 (Acórdão), Relator: Desembargador Guimarães da Costa, Data de Julgamento: 08/05/2018, 2ª 
Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2265 23/05/2018). Disponível em https://www.tjpr.jus.br/. 
Acesso em 04 set. 2020. 
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rígidas normas infraconstitucionais, devem ter sempre sob mira os direitos 

fundamentais dos cidadãos, exercendo suas atividades com esteio nos princípios da 

boa administração pública e sem olvidar que, caso ocorra alguma falha de sua parte, 

o Estado poderá vir a responder, ainda que subsidiariamente, por esse desvio na 

prestação do serviço público.  

Nestas condições, uma vez que a prestação de serviços no âmbito do foro 

extrajudicial, nomeadamente a atividade do notário e do registrador, está enfeixada 

no campo de incidência do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, 

inequívoco que essa atividade deve concorrer em prol da expansão do conceito de 

um Estado de Direito que preconize os fundamentos da dignidade humana e da 

solidariedade, e que, de consequencia, promova uma ainda maior assertividade nos 

pilares fundamentais da República Federativa do Brasil. 
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Igor Souza Marques1 

Resumo 
 
O presente artigo busca investigar a intervenção da defensoria pública no processo 
civil brasileiro na qualidade de custos vulnerabilis. Analisará se essa construção 
jurídica possui efetivamente impacto redistributivo no direito e alteração do “status 
quo” ou seria um mero compromisso simbólico. Utiliza como método de abordagem 
o dialético argumentativo; o método de procedimento estruturalista e o método de 
interpretação sociológico. Como hipótese de pesquisa, considera-se que a 
intervenção da defensoria pública como “guardiã dos vulneráveis” se legitima na 
proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis. São objetivos do trabalho: 
i) analisar a intervenção da defensoria pública como custos vulnerabilis; ii) examinar 
o discurso de neutralidade do processo civil e as limitações à transformação do 
direito na perspectiva de Marc Galanter; iii) a partir da relação entre direito e cultura, 
investigar se a referida modalidade interventiva possui aptidão para promover 
mudança social, analisando a sua base teórica de legitimação. As conclusões 
evidenciam que: i) a intervenção da defensoria pública como custos vulnerabilis 
decorre do art. 134 da Constituição da República brasileira, que lhe confere o papel 
de promotora dos direitos humanos fundamentais; ii) o reconhecimento desta 
modalidade interventiva pela jurisprudência revela transformação cultural da 
sociedade brasileira e do próprio processo; iii) eventual consolidação desta 
modalidade interventiva poderá contribuir para a afirmação desta mudança de 
paradigma no processo civil brasileiro, tornando-o mais inclusivo e justo. 
PALAVRAS-CHAVE: defensoria pública; custos vulnerabilis; direitos fundamentais 
 
 
ABSTRACT 
 
 This article attempts to investigate the public defender office’s intervention in 
Brazilian’s civil litigation as custos vulnerabilis. It will analyze whether this legal 
construction effectively has a redistributive impact on law and changes the status 
quo or would it be a symbolic commitment. It uses the argumentative dialectical 
approach method; the structuralism procedure method and the sociological 
interpretation method. As a research hypothesis, it considers that public defender 
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office’s intervention as a “vulnerable’s guardian” is legitimated by the protection of 
vulnerable group’s fundamental rights. The objectives of this essay are: i) to analyze 
the public defender’s intervention as custos vulnerabilis; ii) to examine the civil 
litigation neutrality discourse and the limitations to law’s transformation by Marc 
Galanter; iii) associating law and culture, to investigate whether the referred 
intervention modality has the aptitude to promote social change, analyzing its 
theoretical basis of legitimation. The conclusions show that: i) the public defender 
office’s intervention as custos vulnerabilis is interpreted from art. 134 of Brazilian’s 
Constitution, to promote fundamental human rights; ii) the recognition of this 
interventional modality by jurisprudence reveals the Brazilian society’s cultural 
transformation and of process itself; iii) this interventional modality’s consolidation 
may contribute to a paradigm shift in Brazilian civil process, making it more inclusive 
and fairer.   
Keywords: public defender’s office; custos vulnerabilis; fundamental rights 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente ensaio busca responder o seguinte problema: a intervenção da 

defensoria pública no processo para atuar na qualidade de “guardiã dos vulneráveis” 

possui impacto redistributivo no direito e aptidão para transformação do status quo 

ou seria um mero compromisso simbólico para conferir um ar de legitimidade ao 

processo? 

Trabalha-se com a hipótese de que a intervenção defensoria pública na 

condição de custos vulnerabilis se justifica para a proteção de direitos fundamentais 

de grupos vulneráveis e decorre da própria Constituição da República, que lhe 

atribuiu o papel de promotora dos direitos humanos. Assim, ainda que não se 

descarte, a princípio, a possibilidade de esta nova criação jurisprudencial exercer um 

papel meramente simbólico, incumbe à própria defensoria pública, enquanto jogador 

habitual, agir de modo a influenciar pela penetração desta nova modalidade 

interventiva, visando conferir-lhe âmbito de atuação mais amplo possível, sempre 

buscando minimizar o grande desequilíbrio de forças entre os litigantes eventuais e 

habituais. 

O trabalho possui os seguintes objetivos: i) analisar a intervenção da 

Defensoria Pública como custos vulnerabilis à luz da doutrina brasileira; ii) examinar 

o discurso de neutralidade do processo civil e as limitações à transformação do 

direito na perspectiva de Marc Galanter; iii) a partir da relação entre direito e cultura, 



 
Igor Souza Marques  | 275 

 

 

investigar se a referida modalidade interventiva possui aptidão para promover 

mudança social ou se representaria um simples compromisso simbólico legitimador 

do processo; iv) estudar a base teórica de legitimação para esta nova modalidade de 

atuação da Defensoria Pública. 

O método de abordagem utilizado será o dialético na perspectiva aristotélica, 

assim considerado como sendo a habilidade de saber argumentar sobre a 

intervenção da defensoria pública enquanto “guardiã dos vulneráveis” com 

consistência. 

O método de procedimento será o estruturalista, pois pretende-se iniciar o 

estudo da intervenção custos vulnerabilis enquanto fenômeno concreto para, em 

seguida, investigá-lo de modo mais amplo, analisando as suas possíveis limitações 

para transformação do direito, propondo-se, ao final, uma releitura do instituto. 

Por fim, o método de interpretação adotado será o sociológico por possibilitar 

uma análise desta recente construção doutrinária e jurisprudencial sem 

desconsiderar seus vínculos históricos e culturais.  

O trabalho foi organizado em três seções. A primeira pretende estudar a 

intervenção da defensoria pública na qualidade de custos vulnerabilis em uma 

perspectiva doutrinária; a segunda analisa os limites à transformação do direito a 

partir do pensamento de Marc Galanter, em especial considerando-se as vantagens 

estratégicas dos repeat players em relação aos one-shooters; por fim, a terceira 

seção relaciona os temas discutidos nas seções anteriores mas apresenta uma 

proposta alternativa de análise com base na relação entre processo e cultura, 

analisando, por fim,  os fundamentos de legitimação para essa nova forma de agir da 

defensoria. 

 

1 CUSTOS VULNERABILIS: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Entre as instituições brasileiras que compõem o sistema de Justiça, a 

defensoria pública é certamente aquela que mais tem se destacado nos últimos 

anos. Criada a partir de experiências isoladas surgidas no âmbito de algumas 

unidades federativas como alternativas à assistência judiciária gratuita para os 

pobres, especialmente na defesa de direitos individuais, atingiu um patamar 
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diferenciado sobretudo com o advento da Constituição Federal de 1988 – a primeira 

que expressamente faz referência à defensoria pública.  

Com efeito, o surgimento da defensoria pública no direito brasileiro ocorreu 

apenas após a “inauguração da nova ordem constitucional brasileira, a partir da qual 

se passou a dar primazia aos direitos fundamentais, constitucionalizando garantias 

de minorias antes não (ou pouco) resguardadas pelo ordenamento legal”.2  

Desde a sua consagração no texto constitucional, inúmeras foram as 

conquistas obtidas pelas defensorias públicas brasileiras, destacando-se a 

legitimidade para a tutela de direitos difuso e coletivos, bem como reconhecimento 

de sua autonomia pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014. 

As conquistas institucionais ocorreram não apenas no âmbito do legislativo, 

mas, sobretudo, nos tribunais. É importante registrar, nesse ponto, o julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade n. 3943, movida pela Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público (CONAMP), que questionava a constitucionalidade 

do art. 5o, inciso II, da Lei n. 7.347/1985, alterado pelo art. 2o. da Lei 11.448/2007. O 

referido dispositivo confere à defensoria pública a legitimidade para propor ações 

civis públicas, mas a ação de controle concentrado acabou sendo julgada 

improcedente pelo Supremo Tribunal Federal.  

Recentemente, a assim chamada “doutrina institucional” passou a defender 

um novo papel desempenhado pela defensoria pública, papel este que ganhou 

diferentes nomenclaturas e que tem ganhado aceitação pela jurisprudência 

brasileira. Trata-se da chamada intervenção enquanto custos vulnerabilis, ou 

“guardiã dos vulneráveis”, hipótese em que ingressa no processo para salvaguardar 

interesses institucionais em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Segundo Gonçalves Filho, Rocha e Maia,3 trata-se de um papel que  

 

                                                      
2 Diogenes, Fabiana.; Santiago, Nestor Eduardo Araruna. “A atuação penal da defensoria pública como 
custos vulnerabilis: uma manifestação do garantismo jurídico” en Revista Direito e Justiça: Reflexões 
Sociojurídicas, v. 21, n. 40, 2021, Santo Ângelo/RS, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões, p. 27-42.  
3 Gonçalves Filho, Edilson Santana; Rocha, Jorge Bheron; Maia, Maurilio Casas. Custos vulnerabilis: a 
Defensoria Pública e o equilíbrio nas relações político-jurídicas dos vulneráveis. Belo Horizonte: CEI, 
2020, p. 60.  
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se insere na busca da inclusão democrática de grupos vulneráveis, visando 

garantir sua participação e influência nas decisões político-sociais, de modo a 

não serem ignorados no processo de composição, manutenção e  transformação 

da sociedade em que estão inseridos. 

 

A expressão custos vulnerabilis é utilizada, então, em dois sentidos distintos, 

quais sejam, para designar a missão institucional da defensoria pública na proteção 

dos direitos das pessoas vulneráveis e enquanto espécie de intervenção no processo 

na qualidade de terceiro interessado.4  

Na acepção processual, que é justamente aquela que será objeto de análise 

neste ensaio, entende-se que custos vulnerabilis consiste no ingresso da defensoria 

pública como terceiro interveniente para agir em defesa de seus interesses 

institucionais, buscando, assim, satisfazer as necessidades das comunidades 

necessitadas, porém em legitimação coletiva, em harmonia com a sua vocação 

política e jurídica.5 

A referida intervenção não se confunde com a representação postulatória, 

situação em que representa a parte que não possui advogado por não dispor de 

condições financeiras para custear o serviço de um profissional ou em decorrência 

de previsão legal.6 

Também não pode ser confundida com a substituição processual, pois o 

ingresso da defensoria pública para a defesa de vulneráveis não torna desnecessária 

a citação dos participantes do processo.7 Do mesmo modo, não se trata de hipótese 

de ação coletiva passiva, pois não é um dos membros do grupo que assume a defesa 

deste.8 

A título de ilustração, o art. 554, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 

prevê a obrigatoriedade de intimação da defensoria pública nos casos em que se 

                                                      
4 Idem, ibidem, p. 69-70. 
5 Maia, Maurilio Casas. “A intervenção de terceiro da defensoria pública nas ações possessórias 
multitudinárias do NCPC: colisão de interesses (art. 4o.-A, I, LC N. 80/1994) e posições processuais 
dinâmicas” en Didier Jr., Fredie et al (Coord.). Coleção Novo CPC: doutrina selecionada. 2. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1268. 
6 Gonçalves Filho, Edilson Santana; Rocha, Jorge Bheron; Maia, Maurilio Casas. Op. cit., p. 87.   
7 Maia, Maurilio Casas. Op. cit., p. 1267. 
8 Vitorelli, Edilson. “Ações coletivas passivas: por que elas não existem nem deveriam existir?” en 
Revista de Processo. v. 278, 2018, São Paulo, Instituto Brasileiro de Direito Processual, p. 297-335.  
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tratar de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas 

(ações possessórias multitudinárias) e uma parte delas estiver em situação de 

hipossuficiência econômica.  

A intimação da defensoria pública para oficiar no feito não substitui a atuação 

concreta dos envolvidos no conflito, sendo completamente independente da 

representação processual das partes. Daí falar-se, então, em uma nova forma de agir 

da defensoria que se denominou de custos vulnerabilis (custos plebis ou amicus 

communitas). 

Antes da criação desta regra processual as ações possessórias movidas em 

face de coletividades formadas por grupos vulneráveis – particularmente aquelas 

que versavam sobre direito à moradia – eram marcadas pela precarização dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que apenas uma pequena 

parte dos ocupantes era efetivamente citada, ao passo que os demais eram 

surpreendidos com os efeitos de uma decisão judicial de desocupação sem que 

tivessem sequer participado do processo, o que, aliás, contava com o aval do 

Judiciário (STJ, REsp 1314615/SP). Trata-se, portanto, de regramento que amplifica 

o contraditório e maximiza o exercício de direitos fundamentais. 

A tese doutrinária vem ganhando aceitação na jurisprudência brasileira, 

primeiramente nas ações possessórias multitudinárias, mas, em seguida, ganhou 

novos ares e também foi reconhecida em sede de ações reivindicatórias, processos 

coletivos, estruturais, no processo penal e em controle de constitucionalidade.9 

O processo civil apresenta-se como um instrumento neutro, dialógico, em que 

todos os litigantes envolvidos estão em igual posição para reivindicarem o gozo dos 

seus direitos ou mesmo se defenderem quando são judicialmente demandados. Esta 

ideia de “igualdade perante a lei” talvez seja, inclusive, reforçada com a atuação da 

defensoria pública enquanto terceiro interveniente na qualidade curador dos 

vulneráveis. Mas seria o processo realmente neutro? O tópico seguinte buscará 

explorar este tema e as possibilidades de transformação do direito na perspectiva de 

Marc Galanter. 

                                                      
9 Maia, Maurilio Casas; Ramos Filho, Carlos Alberto. “Defensoria pública: expressão e instrumento do 
regime democrático: algumas considerações” en Maia, Maurilio Casas (Coord.). Defensoria pública, 
Constituição e ciência política. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 204. 
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2 MARC GALANTER E A “NEUTRALIDADE” DO PROCESSO 

 

O processo civil, enquanto mecanismo de resolução de conflitos amplamente 

difundido nas sociedades ocidentais, é instrumento destacadamente liberal que se 

aperfeiçoou, sobretudo, após as revoluções burguesas.  

Falava-se, então, que a atuação do juiz, enquanto figura estatal convocado 

para dirimir o litígio, deveria ser mínima, neutra e calculável, assegurando-se, assim, 

uma lógica pautada sobretudo na proteção de direitos negativos que não mantinha 

qualquer compromisso com a redução de desigualdades ou oferta de direitos, 

direcionada apenas à tutela de direitos individuais.10  

O processo civil liberal assume, então, uma feição reducionista e sem vínculo 

sociológico, disciplinando situações exclusivamente individuais e ignorando a 

realidade ao seu redor, deixando de abrir os olhos para as verdadeiras ameaças 

contemporâneas aos valores constitucionais.11 

A neutralidade do processo assume ponto fundamental no discurso liberal. 

Com base na ficção segundo a qual todos são considerados iguais perante a lei, 

nega-se a existência de determinadas pessoas e grupos com melhores condições 

estratégicas para litigar. Assim, o processo civil burguês apresenta-se como um 

instrumento avalorativo e ideologicamente descompromissado. Mas seria o 

processo realmente neutro?  

Em 1970, influenciado por pesquisas que havia realizado na Índia sobre a “Lei 

de Ofensas da Intocabilidade”, quando ainda participava do Programa de Direito e 

Modernização da Faculdade de Direito de Yale, Marc Galanter estudou sobre a 

desigualdade entre as partes no processo, analisando as condições sob as quais a 

litigância poderia ser utilizada como um sistema redistributivo e equalizador. 

A partir de uma análise especulativa e experimental, Galanter12 afirma que as 

regras formais de um determinado sistema jurídico são apenas a “superfície da 

                                                      
10  Osna, Gustavo. Do "ceticismo moderado" ao "panprocessualismo": atando as pontas por um 
processo real. 2016. 245 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em Direito das Relações Sociais, 
Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016, p. 06. 
11  Fiss, Owen. Direito como razão pública: processo, jurisdição e sociedade. Coordenação da 
Tradução: Carlos Alberto de Salles. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2017, p. 82. 
12 Galanter, Marc. Por que "quem tem" sai na frente: especulações sobre os limites da transformação 
no direito. Tradução de Ana Carolina Chasin. São Paulo: FGV Direito SP, 2018, p. 43. 
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realidade jurídica”, pois, não obstante a aspiração e pretensão da lei à neutralidade e 

ao tratamento igualitário, nunca se pode escapar da individualidade e dos recursos 

das partes. 

Para Galanter, 13  existem duas categorias de atores processuais bastante 

distintas, a saber, os participantes eventuais (one-shooter), que raramente recorrem 

aos tribunais e que podem mesmo passar a vida sem ingressar nas dependências de 

uma unidade judiciária, e os jogadores habituais (repeat player), que se envolvem em 

diversos litígios similares ao longo do tempo e que possuem melhores oportunidades 

para utilizarem os tribunais, apresentarem suas queixas e se defenderem. Em suma, 

os jogadores habituais desenvolvem vantagens estratégicas por conhecerem o palco 

processual e se envolverem em litigância repetitiva, o que diminui os riscos 

processuais.  

Os jogadores habituais têm prévio conhecimento da dinâmica processual, são 

capazes de estruturar as transações, mantém registros dos litígios, assumem 

posição ativa nas negociações, inclusive com elaboração de minutas de acordos, 

desenvolvem expertise, têm acesso imediato a especialistas, têm baixos custos 

iniciais e também podem jogar com as probabilidades.14 

Além disso, em razão da frequência nos fóruns e tribunais, os jogadores 

habituais acabam desenvolvendo relações informais facilitadoras com serventuários 

e magistrados, assim como têm condições para postularem a elaboração ou 

modificação de regras jurídicas através de métodos diversos, a exemplo do lobby. 

As corporações e outros órgãos burocratizados seriam mais capazes no jogo 

processual por ostentarem “vantagens estruturais e culturais” relacionadas à 

capacidade dessas entidades para atuarem como atores jurídicos em geral.15 Assim, 

a própria arquitetura básica do sistema jurídico acaba limitando as possibilidades de 

ele ser usado como um meio de transformação redistributiva. 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth16 também abordaram a temática relacionada 

às diferentes vantagens estratégicas das partes quando atuam no processo. A 

                                                      
13 Idem, ibidem, p. 45-46. 
14 Galanter, Marc, Op. cit., p. 48-51.  
15 Idem, ibidem, p.26. 
16  Cappelletti, Mauro; Garth, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 21-26. 
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distinção entre os que eles denominam por “litigantes habituais” em comparação aos 

“litigantes eventuais” era apontada como sendo um importante obstáculo a ser 

superado em busca da ampliação do acesso à justiça. Mas enquanto Cappelletti e 

Garth enfatizaram a diferença de possibilidades das partes como sendo um entrave 

à expansão do acesso à justiça, Galanter vai além para desnudar a inebriante cortina 

de fumaça que blindava o processo liberal sob o escudo da “neutralidade”. Ele 

questiona, de forma bastante contundente, o mito da neutralidade do processo, pois 

se todos são iguais perante a lei não haveria como justificar as vantagens 

estratégicas dos jogadores habituais que ele demonstra, revelando que o processo é 

direcionado a tutelar interesses de grupos pequenos, poderosos e influentes na 

sociedade. 

A diferenciação entre os jogadores habituais e participantes eventuais 

influenciou o ainda embrionário movimento Critical Legal Studies e seus principais 

teóricos. Foi nesse contexto, inclusive, que Duncan Kennedy17 elaborou a sua crítica 

à forma como os julgadores solucionam os conflitos, argumentando que tanto a 

produção do direito pelos legisladores como sua aplicação por juízes e tribunais, 

enquanto partes da vida política e cultural, são permeados por ideologias políticas. 

Sem embargo das inúmeras vantagens estratégicas dos jogadores habituais 

em relação aos participantes eventuais, para fins de desenvolvimento da 

problemática proposta neste trabalho, interessa conferir destaque maior para uma 

específica vantagem estratégica, a saber, a possibilidade de jogadores habituais 

disputarem pela alteração de regras da litigância e assimilarem eventuais derrotas. 

Galanter18  afirma que o interesse do participante eventual está focado no 

resultado imediato, e não em litígios futuros, ao passo que os jogadores habituais, 

precisamente por serem litigantes em série, têm a aptidão para trocar um ganho 

tangível por ganhos normativos ou pela minimização de perdas normativas.  

A título de ilustração, ao ingressar em juízo contra uma determinada 

operadora de telefonia por negativação indevida, um participante eventual deseja 

objetivamente a exclusão do seu nome do cadastro de devedores e a correspondente 

                                                      
17 Kennedy, Duncan. A critique of adjudication: fin de siècle. Cambridge e London: Harvard University 
Press, 1998, passim. 
18 Galanter, Marc. Op. cit., p. 51-52.  
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indenização por danos morais, mas não possui qualquer predisposição a adotar 

medidas visando a modificação das regras jurídicas de litigância para casos futuros, 

mesmo porque ele poderá jamais voltar a litigar novamente. O jogador habitual, por 

outro lado, pode utilizar determinados processos para testar teses jurídicas 

diferentes e agir de modo a influenciar a modificação das regras a fim de beneficiá-

lo, ou mesmo para afastar a aplicação daquelas regras que lhe sejam mais 

desfavoráveis. 

Galanter19  observa também que nem todas as regras jurídicas criadas no 

âmbito do legislativo ou pela jurisprudência “penetram”, ou seja, são efetivamente 

aplicadas por magistrados e operadores nos litígios, de modo que os jogadores 

habituais têm “maior capacidade para discernir quais regras têm maior chance de 

‘penetrar’ e quais tendem a permanecer como meros compromissos simbólicos”.  

Marc Galanter20 argumenta, assim, que os jogadores habituais “podem ser 

capazes de concentrar seus recursos em mudanças de regras que prometem 

produzir uma diferença real”, assim como detém a capacidade de “compensar 

derrotas simbólicas com ganhos tangíveis”. 

Eventuais “derrotas simbólicas” dos jogadores habituais assumem 

importante significado, não porque tenham o condão de alterar o status quo, e sim 

para que os processos continuem transmitindo um aspecto de neutralidade para a 

sociedade, ainda que no subterrâneo mantenham claro propósito de salvaguardar 

interesses dos poderosos e influentes.  Afinal, de acordo com os ideais liberais, o 

processo deve resguardar a igualdade, a liberdade e a fraternidade, sob pena de 

tornar-se um sistema desequilibrado e autoritário fadado ao colapso.  

Em outras palavras, é de fundamental importância que os “que não têm” 

também obtenham conquistas eventuais, mesmo que pequenas ou que acabem não 

“penetrando”, inclusive para que seja atribuído maior grau de legitimidade ao 

processo. Todavia, essas vitórias – isoladas e simbólicas – dos participantes 

eventuais seriam desprovidas de qualquer aptidão de transformação social, 

porquanto antecipadas e previamente compensadas pelos jogadores habituais. 

Conforme se buscou explanar  no  presente  tópico,  a  partir  da  diferenciação 

                                                      
19 Idem, ibidem, p. 55. 
20 Idem, ibidem., loc. cit. 
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entre jogadores habituais e participantes eventuais, pode-se observar a existência 

de pessoas e grupos que ostentam posições estrategicamente mais favoráveis à 

defesa de seus interesses quando se situam em um litígio. Portanto, ainda que seja 

defendida a ideia de igualdade de todos perante a lei, a simples existência de partes 

com melhores condições para litigarem deixa claro que o próprio processo não é 

neutro, senão que ele tende à proteção dos interesses de pessoas e grupos com 

influência social.  

O tópico seguinte buscará discutir a atuação da defensoria pública enquanto 

curador dos vulneráveis à luz da contribuição de Marc Galanter. Para tanto, será 

utilizada uma abordagem cultural do processo. 

 

3 DEFENSORIA PÚBLICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: ANÁLISE A PARTIR DO VIÉS 

CULTURAL 

 

A pergunta central que se pretende responder nesta seção é a seguinte: tendo 

em vista as considerações de Galanter a respeito das limitações à transformação do 

direito, particularmente diante da capacidade dos repeat players de anteciparem e 

compensarem eventuais mudanças de regras que beneficiem os one-shooters, essa 

nova modalidade de intervenção da defensoria pública no processo para agir 

enquanto “guardiã dos vulneráveis” possui realmente algum impacto redistributivo 

no direito e aptidão para alteração do status quo ou seria um mero compromisso 

simbólico para conferir um ar de legitimidade ao processo? 

A seção que se inicia buscará responder a essa pergunta assumindo como 

ponto de partida a estreita conexão entre processo e valores sociais, valendo-se, 

portanto, de uma perspectiva cultural, buscando colocar diferentes luzes no 

problema e indicar novas possibilidades de compreensão do tema, sem olvidar de 

analisar dogmaticamente o fundamento legitimador para esta forma de agir da 

defensoria pública. 

O processo judicial, principal mecanismo social de solução de conflitos na 

sociedade brasileira e em praticamente todos os países da civilização ocidental, 

constitui um fenômeno dinâmico porquanto cultural, estando, assim, suscetível às 

influências externas oriundas da própria dinâmica social.  
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Em intrigante pesquisa comparativa, Oscar Chase21 estudou a conexão entre 

cultura e processos resolutivos de disputas ao analisar a etnografia dos Azande, da 

África Central, em que a solução dos conflitos se dava através de mecanismos que 

envolviam magia, superstição e feitiçaria. Ele demonstrou como as instituições de 

resolução de conflitos sociais da cultura Zande, ao entrelaçarem os sistemas místico 

e legal, exerciam uma função na construção e transmissão de arranjos sociais de 

crenças e valores, inclusive auxiliando na manutenção de uma estrutura de classes 

e subordinação de outros.  

Após investigar a cultura Zande, Oscar Chase22 observa que os mecanismos 

de resolução de disputas não se limitam a refletir características da cultura da 

sociedade em que estão inseridos, mas também exercem importante papel na 

manutenção, provocação ou alteração da vida social. Para fundamentar a sua 

conclusão, o autor revela como características típicas do modelo de justiça 

estrangeira, que havia sido imposto àquela sociedade durante o período de 

dominação britânica, continuaram presente mesmo após o fim do domínio dos 

ingleses. Ele demonstra também como mudanças procedimentais aparentemente 

irrelevante contribuíram para a transformação de parte das estruturas daquela 

sociedade, resultando, por exemplo, na perda de autoridade dos reis sobre os 

conflitos jurídicos e na quebra de hierarquias nos rituais em relação às mulheres, que 

antes eram proibidas de fazerem uso das profecias benge e depois foram 

autorizadas a associarem-se, serem líderes e apadrinhar membros.  

A partir do estudo realizado por Chase,23 conclui-se que a relação entre a 

cultura e os mecanismos de solução de conflitos de uma sociedade possui natureza 

reflexiva, ou seja, a cultura local influencia na elaboração do tipo de processo que 

será adotado em uma sociedade, mas o contrário também é verdade, isto é, os 

procedimentos de resolução de conflitos contribuem para a perpetuação de 

determinadas estruturas sociais e eventuais rupturas nestes mecanismos podem 

influenciar para transformações sociais. A influência cultural no processo ficou 

demonstrada porque, mesmo tendo sido proibida ao longo do domínio estrangeiro, a 

                                                      
21 Chase, Oscar. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da cultura 
comparada. Tradução: Sergio Arenhart e Gustavo Osna. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 37-54. 
22 Idem, ibidem, loc. cit. 
23 Chase, Oscar. Op. cit. 
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consulta oracular sobreviveu como uma espécie de sistema clandestino e ressurgiu 

quando cessou o domínio britânicos. Por outro lado, o impacto dos mecanismos de 

solução de disputa como instrumento de transformação social também ficou 

provado diante das mudanças que aquela sociedade sofreu em razão da influência 

da imposição do modelo de justiça britânica, cujas características permaneceram 

após a saída dos ingleses. 

Em síntese, a pesquisa desenvolvida por Chase demonstra que os meios de 

solução de conflitos adotados em uma determinada sociedade são influenciados 

pelos valores culturais nela predominantes, mas essa influência é reflexiva, ou seja, 

mudanças nos ritos procedimentais destes mecanismos também exercem uma 

importante influência na mudança da formatação desta mesma sociedade. 

Do mesmo modo, em sua análise sobre o contexto histórico dos ideais 

hierárquico e coordenado, Mirjan Damaška24 demonstra uma ligação clara entre os 

modelos de organização dos sistemas processuais e as formas de organização 

estatal de uma determinada sociedade. Ele afirma que o modelo hierarquizado, 

comumente associado à tradição jurídica do civil law, é composto por um corpo 

burocrático de profissionais que ingressam em carreira estruturada e organizada, no 

qual os profissionais menos graduados têm poder para decidirem o problema em 

primeira instância (initial decisionmakers), mas as suas decisões ficam submetidas 

a apreciação superior. O modelo coordenado, mais próximo aos sistemas do 

common law, diferencia-se por utilizar julgadores amadores (lay officialdom) que são 

convocados a desempenharem funções de autoridade por tempo limitado, estando, 

portanto, livres para decidirem sem qualquer sujeição a controle superior. Para ele, o 

primeiro modelo resulta em concentração da autoridade nos órgãos superiores 

enquanto o segundo proporciona ampla dispersão de poder. 

Uma análise comparativa entre a cultura estadunidense e países latino-

americanos a partir das considerações lançadas por Damaška revela que a escolha 

dentre as modalidades de procedimento de solução de conflitos guarda estreita 

conexão com o modelo de estado da sociedade em questão. Com efeito, os Estados 

Unidos têm uma tradição muito mais profunda ligada à liberdade e refratária ao 

                                                      
24 Damaška, Mirjan R. The faces of justice and state authority: a comparative approach to the legal 
process. New Haven e London: Yale University, 1986, p. 16-46. 
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controle estatal que países como Brasil, Chile, Peru e outros situados na América do 

Sul, razão pela qual é mais natural que utilizem um sistema coordenado. Daí porque 

faz mais sentido para os norte-americanos a adoção de júris civis enquanto nos 

países latino-americanos a grande maioria dos casos são encaminhados para o 

magistrado de carreira profissionalizada, com características ligadas ao modelo 

hierarquizado e com grande concentração de poder.  

Pode-se afirmar, assim, que o próprio modelo de organização social em vigor 

influencia a formatação do processo, cujas características marcantes se 

aproximarão daquelas que caracterizam o próprio estado do qual faz parte. Mas não 

é só isso. Os meios de solução de conflitos também têm a aptidão de garantir a 

continuidade de uma determinada realidade social ou mesmo de alterá-la, conforme 

exposto por Oscar Chase. 

Restaria, então, enfrentar a principal questão deste trabalho: a transformação 

do processo civil para admitir a intervenção da defensoria pública na qualidade de 

custos vulnerabilis possui aptidão para promover mudança social ou representa um 

simples compromisso simbólico legitimador do processo?  

Antes de propor uma resposta ao questionamento, diante das reflexões 

desenvolvidas por Chase e Damaška sobre a relação de influência entre valores 

culturais e os mecanismos sociais de resolução de conflitos, faz-se necessário 

analisar o contexto de valores sociais que circundam o surgimento desta modalidade 

de intervenção processual no plano doutrinário e o seu reconhecimento pela 

jurisprudência. 

É válido considerar que a Constituição Federal de 1988 representou 

importante mudança paradigmática no direito nacional. A sociedade brasileira, que 

atravessou regime de repressão às liberdades civis e políticas, passou a demandar 

profunda transformação de suas instituições jurídicas, o que resultou em uma carta 

aberta, plural, democrática, com olhos voltados às minorias, que reconhece a função 

social da propriedade e protege os grupos vulneráveis, revelando a acolhida de novos 

valores sociais no plano constitucional.  

O surgimento de inúmeros diplomas infraconstitucionais, a exemplo do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e do Estatuto do Idoso corroboram a profunda transformação da sociedade 
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brasileira, que passou a conferir tutela específica para grupos em situação de 

vulnerabilidade. Também no âmbito do processo civil verificou-se uma 

transformação paradigmática por meio da progressiva superação de uma 

perspectiva meramente individualista para abraçar também questões coletivas, com 

as sucessivas reformas parciais que foram promovidas ao Código de Processo Civil 

de 1973.  

Conquanto não possa ser rotulado propriamente de democrático,25 não há 

como se negar que esses novos valores da sociedade brasileira ganharam evidência 

ainda maior com o advento do Novo Código de Processo Civil, que expressamente 

determina, desde o seu primeiro dispositivo, que aquele diploma deverá ser 

interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na 

Constituição da República.  

Essa grande transformação axiológica deve ser creditada particularmente ao 

reconhecimento dos direitos fundamentais no plano do direito constitucional 

brasileiro, direitos estes que apresentam uma dimensão objetiva, consagram os 

valores mais relevantes de uma determinada comunidade jurídica e potencializa a 

irradiação destes mesmos valores para todos os demais ramos do direito.26  

Assim, pode-se concluir que o reconhecimento pela jurisprudência de um 

novo papel a ser exercido pela defensoria pública para intervir no processo civil como 

guardiã dos vulneráveis não representa uma mera vitória simbólica. A busca por 

legitimidade no processo realmente é tema frequentemente debatido quando se 

discute os mecanismos sociais de disputa, mas o reconhecimento da intervenção 

custos vulnereabilis pela jurisprudência brasileira não se resume a isso. Trata-se, em 

verdade, de resultado de interpretação obtida a partir do conjunto de normas 

constitucionais e processuais que versam sobre a atuação da defensoria pública, 

que se legitima na promoção dos direitos fundamentais e que reflete uma 

significativa mudança de valores da sociedade brasileira, em particular como 

resultado do reconhecimento dos direitos fundamentais. 

                                                      
25 Osna, Gustavo. “’Processo civil democrático’?: cantando ‘go Yankees’ no Fenway Park” en Revista 
Jurídica Luso-Brasileira, ano 4, n. 6, 2018, Lisboa, Universidade de Lisboa, p. 2019-2043. 
26 Sarmento, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 
371. 
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A legitimação para esse novo modo de agir da defensoria pública pode ser 

obtida a partir da interpretação do art. 134 da Constituição da República, com 

redação dada pela EC n. 80/2014. O referido enunciado normativo prevê que a 

defensoria pública se fundamenta na promoção dos “direitos humanos”, 

compreendendo não só aqueles direitos reconhecidos e protegidos por tratados e 

normas de direito internacional, mas também o catálogo de direitos fundamentais 

protegidos no âmbito interno.  

É importante registrar que, do ponto doutrinário, as expressões “direitos 

fundamentais” e “direitos humanos” não se equivalem, pois enquanto a primeira 

refere-se aos direitos do ser humano reconhecidos na esfera do direito 

constitucional positivo de determinado Estado, a segunda diz respeito a direitos 

contemplados em tratados e documentos de direito internacional. 27  Os direitos 

fundamentais seriam, nesse sentido, aqueles reconhecidos pela constituição com a 

intenção de outorgar caráter positivo aos direitos humanos.28  

A distinção acima perde significado quando se abandona uma classificação 

dogmática para adotar-se uma definição formal ou estrutural, segundo a qual 

direitos fundamentais são todos aqueles direitos subjetivos que correspondem 

universalmente a todos os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, 

de cidadão ou de pessoa com capacidade de trabalhar.29  

Esta posição é criticada por negar a natureza de direitos fundamentais aos 

direitos de caráter patrimonial que, por decisão do próprio constituinte, tenham sido 

incluídos no catálogo de direitos e garantias constitucionais.30 Mas a opção por uma 

perspectiva de direitos fundamentais constitucionais (ou em sentido estrito) não 

dispensa a consideração de perspectivas universalista ou internacionalista destes 

direitos,    notadamente    diante    da    dimensão    cosmopolita    das   constituições 

modernas.31  

                                                      
27  Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 29. 
28 Borowski, Martin. La estrutura de los derechos fundamentales. Tradução de Carlos Bernal Pulido. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 36. 
29 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. 7. ed. Madrid: Trotta, 2010, p. 37. 
30 Sarlet, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 76-77. 
31 Andrade, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 6. 
ed. Coimbra: Almedina, 2019, p. 44-47.  
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No caso da constituição brasileira percebe-se que os direitos humanos 

reconhecidos em documentos internacionais se tornaram particularmente 

relevantes após o advento da Emenda Constitucional n. 45/2004, que incluiu o § 3o 

ao art. 5o da Constituição da República e conferiu hierarquia constitucional aos 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que tenham sido 

aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos de seus membros.  

A despeito das diferentes abordagens na doutrina, o certo é que em vários 

trechos da Constituição é possível observar o emprego das expressões “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais” como sinônimas,32 como é o caso do art. 134 da 

CF/88. 

Bem vistas as coisas, infere-se que a legitimação para a defensoria pública 

intervir no processo civil na qualidade de guardiã dos vulneráveis decorre da própria 

Constituição da República e o faz para a salvaguarda de direitos fundamentais de 

pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Aqui é importante ter presente que, em matéria de direitos fundamentais, 

deve-se primar por uma interpretação criativa e sempre aberta, uma vez que a 

dogmática dos direitos fundamentais deve reconhecer o novo. 33  Portanto, se a 

defensoria pública deve agir na promoção dos direitos humanos, consoante se 

depreende do art. 134 da Lei Maior brasileira, é razoável, então, atribuir-lhe um leque 

de instrumentos, o mais extenso possível, para que possa desempenhar este papel 

constitucional.  

Vale retomar o exemplo do art. 554, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, 

citado na primeira seção deste texto. Por um lado, observa-se que houve significativa 

transformação do rito processual para contemplar a hipótese de intervenção da 

defensoria pública mesmo que a instituição não seja representante processual de 

nenhuma das partes envolvidas no litígio. Não há como se negar que a 

transformação procedimental acima se harmoniza com mudanças em um contexto 

maior, ligadas aos valores mais relevantes da sociedade brasileira, que têm afastado 

                                                      
32  Dimoulis, Dimitri; Martins, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 7. ed. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020. 
33 Häberle, Peter. Los derechos fundamentales en el Estado prestacional. Lima: Palestra Editores, 
2019, p. 60-61. 
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o processo civil brasileiro de um viés meramente individualista e aproximando-o de 

um processo plural que confere voz aos grupos marginalizados. Além disso, trata-se 

de hipótese em que a defensoria pública deve intervir em nome próprio e na defesa 

do direito fundamental à moradia do grupo de pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica, sendo a promoção deste interesse fundamental o fio 

condutor e legitimador do agir institucional. 

Restaria ainda um último questionamento a ser enfrentado neste trabalho: o 

reconhecimento da intervenção custos vulnerabilis pela jurisprudência brasileira 

possui impacto para transformar o direito? 

Para responder este questionamento é importante rememorar Oscar Chase,34 

o qual observa que embora as formas de solução de conflitos não possam ser 

exclusivamente consideradas como responsáveis por determinado traço de uma 

cultura, tais mecanismos são um importante “fio” na sua composição. Em outras 

palavras, uma mudança procedimental para admitir o ingresso da defensoria pública 

na promoção de direitos fundamentais de grupos de pessoas vulneráveis, por si só, 

não representa impacto na estrutura de dominação e de poder, contudo pode ser um 

extraordinário gatilho de ruptura. 

A rigor, o simples fato de a jurisprudência passar a reconhecer hipótese de 

intervenção no processo civil de instituição vocacionada à promoção dos direitos 

humanos fundamentais para agir exclusivamente direcionada a este fim implica uma 

mudança paradigmática de valores sociais, pois os modelos de solução de conflitos 

são influenciados pelo contexto cultural subjacente. 

Conceber a intervenção da defensoria pública na qualidade de custos 

vulnerabilis como sendo uma mera vitória simbólica desconsidera o fato de a 

defensoria pública ser ela própria um repeat player, que, fazendo uso das vantagens 

estratégicas típicas dos litigantes habituais, atua perante órgãos do judiciário no 

intuito de construir jurisprudência favorável aos grupos de pessoas hipossuficientes 

e vulneráveis por ela representados. O reconhecimento do papel da defensoria 

enquanto curador de vulneráveis representa, portanto, conquista obtida através de 

atuação estrategicamente organizada típica de litigantes habituais. 

                                                      
34 Chase, Oscar. Op. cit. 
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Ademais, tendo em vista que alterações procedimentais também podem 

contribuir para a ruptura de estruturas de dominação e promover transformações 

sociais, a consolidação deste novo agir institucional poderá permitir uma atuação 

ainda mais efetiva da defensoria pública no intuito de modificar regras jurídicas, 

conferir-lhes interpretações diferentes ou influenciar a “penetração” daquelas mais 

favoráveis aos grupos vulneráveis. Em palavras simples, não só prova que a 

defensoria pública exerce importante papel enquanto repeat player, como também 

tem a aptidão para conferir-lhe impacto ainda maior. 

Finalizando, admitir o ingresso da defensoria pública para atuar em defesa de 

grupos de pessoas vulneráveis com fundamento na promoção de direitos humanos 

fundamentais não pode ser considerado uma vitória simbólica, senão que representa 

importante metamorfose procedimental que pode contribuir para a consolidação de 

um processo civil menos individualista e mais inclusivo, dialógico, aberto a ouvir 

diferentes pontos de vista por meio dos quais o tema objeto do litígio possa ser 

analisado, tudo isso contribuindo para uma atuação mais legítima.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou analisar a atuação da defensoria pública 

enquanto terceiro interveniente no processo, investigando precisamente a sua 

aptidão para a promoção de impactos redistributivos e de transformação social, 

questionando, ainda, se a referida inovação doutrinária e jurisprudencial não 

representaria apenas uma conquista desprovida de concretude.  

Em síntese, partindo-se de uma análise do processo sob um viés cultural, 

demonstra-se que o surgimento da tese na doutrina e a sua progressiva aceitação 

pela jurisprudência representam uma mudança nos valores da sociedade brasileira, 

razão pela qual não se trata de mera vitória simbólica.  

A pesquisa demonstra, também, que a legitimidade da defensoria pública para 

intervir no processo como “guardiã dos vulneráveis” é extraída do art. 134 da 

Constituição da República, justificando-se para a defesa dos direitos fundamentais 

dos grupos vulneráveis.  
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O trabalho argumenta, ainda, que alterações nos mecanismos sociais de 

resolução de disputa, como é o caso da hipótese de intervenção custos vulnerabilis, 

são importantes fatores que contribuem para a mudança do status quo. 

Por fim, conclui que o reconhecimento pela jurisprudência da tese de 

intervenção da defensoria pública enquanto curadora dos vulneráveis é resultado de 

atuação estratégica típica dos jogadores habituais, e caso se consolide poderá 

contribuir sobretudo na formação de uma jurisprudência em prol dos grupos 

hipossuficientes. 
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15. O DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA 
 

THE HUMAN AND FUNDAMENTAL RIGHT OF ACCESS TO JUSTICE 
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Marcelo Lessa da Silva1 

Resumo 
O presente estudo buscou analisar e compreender o direito de acesso à justiça sob 
a perspectiva do direito fundamental e internacional dos direitos humanos 
investigando, analisando e apresentando seu reconhecimento como um direito 
humano fundamental, bem como a amplitude de seu conceito, significado e 
abrangência no ordenamento jurídico internacional a ser observada pelos Estados-
membros signatários dos tratados e pactos internacionais dos quais o Brasil é 
signatário. Para tanto, utilizou-se do método de pesquisa teórico-dogmática, 
exploratório e explicativo, adotando-se uma pesquisa com técnica de coleta e 
análise, documental e bibliográfica. Evidenciou-se que o acesso à justiça é o mais 
básico dos direitos humanos, pois é instrumento de garantia de reivindicação dos 
demais direitos humanos fundamentais, necessários e vitais, a uma existência 
humana digna. Constatou-se que o acesso à justiça é expressamente garantido no 
plano internacional, tanto no sistema de proteção global como no sistema de 
proteção regional. No sistema global através da DUDH de 1948, expressamente em 
seus artigos 8, 9, 10, 11 e 12, e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em 
seu artigo 14. Já no sistema regional destaca-se a Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), artigo 8, somando-se a ele o 
Protocolo Adicional de San Salvador. Diante, das constatações urge ao Estado 
Brasileiro tomar medidas eficazes para viabilizar um sistema de justiça efetivo, para 
além das estruturas judiciais sobrecarregadas, saindo da atual situação de injustiça 
institucionalizada que viola o direito humano fundamental de acesso à justiça. 
Palavras-chave: Direito Internacional dos Direitos Humanos. Acesso à justiça. Direito 
fundamental. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pactos internacionais.  
 
Abstract 
The present study sought to analyze and understand the right of access to justice 
from the perspective of fundamental and international human rights law, 
investigating, analyzing and presenting its recognition as a fundamental human right, 
as well as the extension of its concept, meaning and scope in the international legal 
order to be observed by member States that are signatories of international treaties 
and pacts to which Brazil is a signatory. Therefore, the theoretical-dogmatic, 

                                                      
1 Doutorando pela Universidade do Ceará (UNIFOR), Mestre em Direito pela Universidade Católica de 
Petrópolis (UCP), Mestre em Direito pela Universidade Veiga de Almeida (UVA), MBA em Gestão 
Pública pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), Especialista em Direito Público pela 
IUNIB/ANAMAGES/FEAD, em Direito Civil pela UNESA, em Direito Internacional pela UCA, em Direito 
Notarial e Registral pela Anhanguera/Uniderp. 
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exploratory and explanatory research method was used, adopting a research with 
collection and analysis technique, documental and bibliographical. It was evident 
that the access to justice is the most basic of human rights, as it is an instrument to 
guarantee the claim of other fundamental, necessary, and vital human rights for a 
dignified human existence. It was found that access to justice is expressly 
guaranteed at the international level, both in the global protection system and in the 
regional protection system. In the global system through the UDHR of 1948, expressly 
in its articles 8, 9, 10, 11 and 12, and the International Pact on Civil and Political Rights 
in its article 14. In the regional system, the Inter-American Convention on Human 
Rights (Pact of San José, Costa Rica), article 8, together with the Protocol of San 
Salvador. Given these findings, it is urgent for the Brazilian State to take effective 
measures to enable an effective justice system, beyond the overloaded judicial 
structures, leaving the current situation of institutionalized injustice that violates the 
fundamental human right of access to justice 
Keywords: International Human Rights Law. Access to justice. Fundamental right. 
Universal Declaration of Human Rights. International pacts. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O direito brasileiro vem passado por muitas transformações normativas nas 

últimas décadas, dentre elas, se destacam inovações que buscam estratégias de 

aprimoramento ao sistema de justiça, com o intuito de torna-lo mais efetivo. Tais 

inovações são necessárias e urgentes, principalmente, diante da sobrecarga 

suportada pelo atual sistema de justiça brasileiro ainda centrado no poder judiciário.  

Vive-se em uma sociedade de alta e complexa cultura da judicialização dos 

conflitos, ao que, nas palavras da professora Flavia Hill, pode ser chamada de 

hiperjudicialização2, tornando o judiciário incapaz de atender sozinho a quantidade 

de demandas levadas ao seu conhecimento. 

Desde de 20043, o poder judiciário tem monitorado e constatado através de 

                                                      
2  Termo extraído da obra da Professora Dra. Flávia Hill que resume a ideia do atual problema 
enfrentado e onde aborda com maestria a questão. “Constata-se que os desafios ao sistema de 
justiça mudaram desde a década de 1980 até os dias atuais. Hoje, precisamos fazer frente ao que nós 
preferimos chamar de hiperjudicialização, para designar a contingência atual em nos deparamos com 
um volume assustador (e ainda crescente) de ações judiciais em tramitação perante o Poder 
Judiciário, fruto da preferência, quase que automática, da sociedade contemporânea pela adjudicação 
estatal para a solução dos litígios, não raro antes mesmo de ensaiar o mais comezinho contato direto 
com o outro litigante para a tentativa de obtenção da solução consensual”. Hill, Flávia Pereira. 
Desjudicialização da Execução Civil: Reflexões sobre o Projeto de Lei nº 6.204/2019. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/54202/34876. Acesso em: 24 set. 2021. 
3 “A 1ª e a 2ª edições do Justiça em Números, com dados relativos aos anos de 2003 e de 2004, foram 
o início do processo de conhecimento da Justiça brasileira, que tinha por intuito o de servir como 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/54202/34876
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/54202/34876
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estudos e pesquisas 4  o aumento gradativo dos estoques de demandas judiciais 

represadas que tem levado ao aumento contínuo e gradativo da taxa de 

congestionamento dos processos judiciais.5-6  

A sobrecarga suportada pelo sistema judiciário brasileiro resultou na 

morosidade e, consequentemente, na falta de efetividade do sistema de acesso à 

justiça. O poder judiciário finalizou o ano de 2020 com 75,4 milhões de processos em 

tramitação que aguardavam alguma solução definitiva,7  mesmo utilizando-se do 

mecanismo de desjudicialização como estratégia para reduzir esta sobrecarga o que 

retirou significativa quantidade de procedimentos de jurisdição voluntária do 

judiciário8. 

                                                      
instrumento de gestão e de aperfeiçoamento do Poder Judiciário na prestação jurisdicional.” (Brasil, 
Justiça em números, 2008) 
4 “Os indicadores do Justiça em Números têm por objetivo a obtenção de informações de gestão dos 
órgãos da Justiça. Estes dados são utilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do uso de 
indicadores para orientar o planejamento estratégico e permitir a realização de diagnósticos sobre a 
situação do Poder Judiciário. Além disso, por ser uma pesquisa que traça um panorama global da 
Justiça brasileira, o relatório Justiça em Números contribui para dar efetiva transparência da situação 
do Judiciário perante a sociedade.” (Brasil, Justiça em números, 2008) 
5 A taxa de congestionamento mede a efetividade de determinado tribunal ou esfera judicial em um 
período, nesse caso é anualmente, levando-se em conta o total de casos novos que ingressam, os 
casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base. Para melhor 
esclarecimento, pode-se fazer analogia direta com uma caixa d’água que quando dá vazão ao volume 
de água que entra e mesmo assim mantém um nível baixo resulta em uma baixa taxa de 
congestionamento. Ao contrário, quando não dá vazão a água que entra correndo o risco de 
transbordar significa que há uma alta taxa de congestionamento da água. Pode-se calcular através 
da fórmula: 1- (TPJB / (TCN + TCP)) onde TPJB é o Total de Processos Judiciais Baixados; TCN é o 
Total de Casos Novos; e, o TCP é o Total de Casos Pendentes. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/missao-visao-e-valores-do-poder-
judiciario/indicadores/03-taxa-de-congestionamento/ Acesso em: 24 set. 2021 
6 A taxa de congestionamento se manteve por muitos anos em uma média alta de 70 a 80%. Em 2019, 
ocorreu a menor taxa de congestionamento da série histórica: 68,5%, sendo esse o menor índice 
verificado em todos os anos. Aproximadamente 31,5% de todos os processos que tramitaram foram 
solucionados. Percebe-se que a implementação e fomento das políticas públicas de resoluções 
adequadas de conflitos como as medidas de incentivo a quitação e renegociação (Provimento nº 
72/2018 CNJ), a mediação (Lei nº 13.140/2015), a conciliação (CPC/2015) e a arbitragem 
reformulando o modelo de sistema de acesso à justiça já têm apresentado reflexos positivos na taxa 
de congestionamento e represamento dos processos judiciais. 
7 Dados do Relatório Justiça em números 2021: ano-base 2020/Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Disponível em: relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf (cnj.jus.br) Acesso em: 07 out. 2021. 
8  Com o movimento progressivo de desjudicialização várias demandas que dependiam 
exclusivamente da judicialização para uma decisão estatal passam a ter a faculdade de resolução 
também pela via extrajudicial, através de processo extrajudicial mais célere, diretamente nas 
serventias extrajudiciais. Percebe-se que com esse movimento houve, inclusive, diminuição do 
número de processos que aguardavam solução definitiva no ano de 2020 em relação a 2019, 
ocorrendo uma curva de redução no estoque processual da Justiça brasileira, com o total de 75,4 
milhões de processos em tramitação ao final do ano de 2020 contra 77,1 milhões em 2019. A redução 
foi de aproximadamente 1,7 milhão de processos aguardando solução definitiva em relação ao ano 
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Nesse sentido, não só o legislador, mas também o próprio judiciário passou a 

preocupar-se com elevada taxa de congestionamento dos processos judiciais 

buscando então implantar estratégias de políticas públicas voltadas a outras formas 

de solução dos conflitos objetivando diminuir a sobrecarga enfrentada. 

O aumento progressivo das demandas judiciais e a incapacidade da estrutura 

judiciária estatal de absorvê-las traz como consequência direta, a violação diária da 

garantia constitucional de acesso à justiça, principalmente quanto ao disposto no 

inciso LXXVIII, do artigo 5º de nossa Constituição, “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”, evidenciando no Brasil uma injustiça 

institucionalizada pelo Estado, segundo bem disse Rui Barbosa, “Justiça tardia nada 

mais é do que injustiça institucionalizada.” 

Desta forma, o presente trabalho mostra-se relevante por objetivar a análise 

do direito ao acesso à justiça sob a perspectiva do direito fundamental e dos direitos 

humanos investigando, analisando e apresentando a evolução de seu 

reconhecimento como um direito humano e fundamental, bem como a amplitude de 

seu conceito, significado e abrangência no ordenamento jurídico internacional à ser 

observada pelos Estados-membros signatários dos tratados, pactos e acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Para tanto, utilizou-se do método de pesquisa teórico-dogmática, 

exploratório e explicativo, adotando-se uma pesquisa com técnica de coleta e 

análise, documental e bibliográfica. 

 

2 O DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos surgiu logo após o final da 

segunda guerra mundial e está relacionada à nova organização da sociedade 

internacional tendo por escopo “[...] a proteção do ser humano em todos os aspectos, 

englobando direitos civis e políticos e também direitos sociais, econômicos e 

                                                      
de 2019. Dados do Relatório Justiça em números 2021: ano-base 2020/Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Disponível em: relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf (cnj.jus.br) Acesso em: 07 out. 2021. 
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culturais”9 

Nesse sentido é também a posição de Mazzuoli10, afirmando que o direito 

internacional dos direitos humanos é um ramo do direito público que surgiu pós-

segunda guerra mundial com o escopo de proteger os direitos de qualquer pessoa, 

sem qualquer tipo de discriminação, independentemente de sua raça, cor, sexo, 

língua, religião etc.  

Tem-se nos tratados internacionais de direitos humanos os pilares que 

direcionam as ações dos Estados na concretização dos objetivos básicos a serem 

alcançados por tais normas. A efetividade dos direitos humanos, isto é, sua 

concretude, depende, e muito, da conjugação de esforços internacionais para o seu 

estabelecimento. Sem mecanismos exteriores aos Estados, restaria inerte toda 

conceituação de direitos humanos oferecida até então pelos movimentos sociais no 

decorrer da história. 

Baseados num sistema de valores liberais, proveniente dos ideais iluministas, 

surgem as declarações de direitos: a Americana de 1776 e a Francesa de 1789, com 

a garantia dos direitos civis e políticos, privilegiando a liberdade em face do Estado.  

Com outra perspectiva, surge a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado 

da URSS de 191811, de ideal socialista, privilegiando a igualdade material como forma 

de combater a opressão e exploração econômica. 

Somente após a segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades e horrores 

cometidos pelo regime nazista e objetivando evitar sua repetição, é que surge a Carta 

das Nações Unidas,12 inaugurando um novo paradigma nas relações internacionais 

no que tange ao reconhecimento, respeito e garantia dos direitos humanos. 

A Carta das Nações Unidas (1945) é o primeiro documento e marco inicial para 

outros documentos internacionais de direitos humanos, que são: a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos – DUDH, em 1948; o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos – PIDCP e seus dois Protocolos; e o Pacto Internacional dos 

                                                      
9 RAMOS, André de Carvalho. “Curso de direitos humanos”. São Paulo: Saraiva, 2014. 
10 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. “Curso de direito internacional público”. 7ª. ed. rev., atual. e ampl. – 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
11  Fruto da deliberação do III Congresso dos Conselhos (Sovietes). Disponível em: 
http://www.scientific- socialism.de/LeninDireitoeMoral130118.htm. Acesso em: 15 mai. 2015. 
12 Foi assinada por representantes de 50 países na Conferência das Nações Unidas sobre Organização 
Internacional realizada em São Francisco em 1945 e ratificada pelo Brasil no mesmo ano. 

http://www.scientific-socialism.de/LeninDireitoeMoral130118.htm
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Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC e seu Protocolo, ambos em 1966; 

e todos juntos, constituem a Carta Internacional dos Direitos Humanos, formando, 

assim, o Sistema global de Proteção dos Direitos Humanos.13 

Destarte, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais são os instrumentos internacionais mais importantes do sistema 

universal de proteção de direitos humanos, fonte de todos os demais tratados 

internacionais em matéria de direitos humanos14 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH de 1948, pela primeira 

vez, no plano internacional, os direitos civis e políticos são conjugados em 

consonância com os direitos sociais, econômicos e culturais. 15  Nos planos 

nacionais, esse fenômeno já havia ocorrido através do surgimento das constituições 

sociais, como a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919. 16 

Este sistema de valores na qual o ser humano representa o núcleo central tem 

se fortalecido a cada dia mais, refletindo a evolução e fortalecimento do sistema 

jurídico de proteção internacional dos direitos humanos, havendo, desta forma, quem 

já defenda o surgimento de um Direito Internacional da Humanidade17  

Cabe também apresentar uma discussão doutrinária entre as expressões: 

Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, pois são expressões que utilizaremos 

nesse estudo. 

 

2. 1 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Para o professor Ricardo Rabinovich-Berkman entende-se direitos  humanos 

                                                      
13 MAILLART, Adriana Silva; COUTO, Mônica Bonetti. Artigo 2°. In: Balera, Wagner; Silveira, Vladmir 
Oliveira da; Couto, Monica Bonetti. (Org.). “Comentários ao pacto internacional dos direitos 
econômicos, sociais e culturais”. 1. ed. Curitiba: Clássica, 2013 
14 GUERRA FILHO, Willis Santiago; CANTARINI, Paola. Artigo 4°. In: Balera, Wagner; Silveira, Vladmir 
Oliveira da; Couto, Monica Bonetti. (Org.). “Comentários ao pacto internacional dos direitos 
econômicos, sociais e culturais”. 1. ed. Curitiba: Clássica, 2013 
15 Foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do 
mundo, foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, através da Resolução 217 
A (III) como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. 
16 COMPARATO, Fábio Konder. “A afirmação histórica dos direitos humanos”. 3. ed. ver. amp. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 
17 MAZZUOLI, 2013, p. 852 



 
Marcelo Lessa da Silva | 301 

 

 

como aqueles amparados por uma comunidade, gerando respeito obrigatório aos 

demais e cuja titularidade está no simples fato de ser membro da espécie humana.  

Nesse sentido, a categorização em direitos fundamentais ou humanos, dos 

direitos elegíveis à proteção por determinada comunidade, onde os demais membros 

desta comunidade devem respeito obrigatório e cuja titularidade de adquira pelo 

simples fato de pertencer à espécie humana, mostra-se irrelevante porque para esta 

comunidade todo direito humano será direito fundamental e todo direto fundamental 

será direito humano. Todavia, a doutrina traz algumas considerações e explicações 

para categorização desses termos, principalmente no que tange ao âmbito de 

aplicação. 

Na visão de Mazzuoli 18 , direitos fundamentais é a expressão utilizada à 

proteção constitucional dos direitos dos cidadãos, ou seja, produto do ordenamento 

jurídico interno do país, previsto concretamente. Enquanto, direitos humanos são os 

inscritos em tratados ou costumes internacionais, ou seja, aqueles que já 

ascenderam ao patamar do Direito Internacional Público. 

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet19 o termo “direitos humanos” apresenta 

conceito mais amplo e impreciso que “direitos fundamentais”, sendo estes o 

conjunto de direitos e liberdades delimitados, espacial e temporalmente, cuja 

denominação se deve a seu caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do 

Estado de direito. 

Mantendo a mesma linha, Fábio Comparato 20  aduz que os direitos 

fundamentais são os próprios direitos humanos, no entanto, reconhecidos como 

fundamentais pelas autoridades às quais se atribui o poder político de editar normas, 

tanto no plano interno quanto no plano internacional, sendo, desta forma, os direitos 

humanos positivados nas constituições, nas leis e nos tratados internacionais. 

Já, Alexandre de Moraes21 ao se referir ao assunto prefere adotar a expressão 

direitos humanos fundamentais, e reforça que a dignidade da pessoa humana é, ao 

mesmo, tempo fundamento e a finalidade à serem alcançados pelo conjunto 

                                                      
18 MAZZUOLI, 2013, p. 852 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. “A eficácia dos direitos fundamentais”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1998. 
20 COMPARATO, 2003, p. 53 
21 MORAES, Alexandre de. “Direito constitucional”. São Paulo: Atlas, 2002. 
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institucionalizado de direitos e garantias do ser humano contra o arbítrio estatal 

estabelecendo a proteção necessária para o exercício e estabelecimento de, pelo 

menos, condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. 

Na mesma linha, Marques Coelho22, esclarece que: 

 

[...] a melhor doutrina costuma adotar a expressão ‘direitos humanos’ para 

designar os direitos do ser humano num plano global; a expressão ‘direitos 

fundamentais’ para designar os direitos humanos garantidos nas constituições; 

a expressão ‘direitos básicos do ser humano’ para designar aqueles direitos que 

são essenciais à concretização da condição humana de existência. Assim, a 

expressão ‘direitos humanos fundamentais’ indica os direitos humanos 

consagrados na Constituição de um país. (Grifo nosso) 

 

Destarte, diante do já exposto, optou-se neste trabalho pela classificação do 

direito ao acesso à justiça como um direito humano fundamental, por estar 

positivado simultaneamente nos tratados internacionais de direitos humanos e na 

atual Constituição brasileira.  

Veja que a importância desta categorização impõe um olhar diferenciado ao 

direito de acesso à um sistema de justiça justo, assegurando-o reforçada proteção 

jurídica internacional e interna; sendo objeto de contínua proteção, fiscalização e 

avaliação externa, tal como internamente objeto de proteção pelos poderes 

constituídos legitimados pela Carta Magna.23 

É evidente, portanto, que a efetivação de um direito humano fundamental 

depende da estruturação e manutenção de órgãos para prestação eficiente de 

serviços públicos, demandando do Estado uma função prestacional com políticas 

públicas planejadas e consistentes, dimensionando-se estrategicamente recursos 

financeiros compatíveis e suficientes à superação do inadimplemento estatal na 

efetivação dos direitos humanos fundamentais violados cotidianamente no Estado 

brasileiro. 

                                                      
22 COELHO, Edihermes Marques. Direitos humanos, globalização de mercados e o garantismo como 
referência jurídica necessária. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003. 
23 Segundo a Carta Magna em seu artigo 5º, § 1º “As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata.” E ainda, no artigo 60, § 4º que “Não será objeto de deliberação 
a proposta de emenda tendente a abolir: [...]IV - os direitos e garantias individuais.” 
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Nesse sentido, afirma Amartya Sen24, em sua obra desenvolvimento como 

liberdade, que é de crucial importância para os países em desenvolvimento investir 

em políticas públicas que criem oportunidades sociais para que o grosso da 

população participe diretamente do processo de expansão econômica do país. 

Apresenta como exemplo, a análise histórica de atuais países ricos, onde se constata 

uma história notável de investimento público em educação, serviços de saúde, 

reformas agrárias etc. 

Para Amartya Sen 25  a criação de oportunidades sociais (expansão dos 

serviços de saúde, educação, seguridade social, moradia, reformas estruturais de 

acesso a direitos sociais, etc.) contribui diretamente para a expansão das 

capacidades humanas e da qualidade de vida. Para ele a liberdade é conquistada 

através da expansão das capacidades humanas e que essas capacidades podem ser 

aumentadas pela política pública estatal, mas que também, por outro lado, a direção 

da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades 

participativas do povo em prol do fortalecimento da sociedade. “O êxito de uma 

sociedade deve ser avaliado, nesta visão, primordialmente segundo as liberdades 

substantivas que os membros dessa sociedade desfrutam.” 

Inegável a relação de interdependência entre o direito de acesso a um sistema 

de justiça justo com os demais bens juridicamente tutelados, como direitos 

essenciais da pessoa humana, nos ordenamentos jurídicos nacionais e 

internacionais, como a vida, saúde, liberdade, integridade física e moral, privacidade, 

intimidade, entre outros. A interdependência, juntamente, com a indivisibilidade, 

universalidade e a interrelacionariedade foram positivadas pela declaração e 

programa de ação da conferência mundial sobre direitos humanos de Viena e 

compõem o rol das características essenciais dos direitos humanos.26 

                                                      
24  SEN, Amartya. “Desenvolvimento como liberdade”. Trad. Laura Teixeira Motta; revisão técnica 
Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
25 Idem, 2010, p. 33 
26 Conforme dispõe o item 5, da Declaração e Programa de Ação de Viena, na Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos, de 14 a 25 de junho de 1993: “Todos os Direitos Humanos são universais, 
indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os 
Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora 
se deva ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os diversos 
antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus 
sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e 
liberdades fundamentais.” (grifo nosso) 
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A grande problemática concentra-se na efetivação dos direitos humanos, 

principalmente no que tange aos direitos sociais, renegados a segundo plano com 

fundamento na teoria da reserva do possível, isto é, na impossibilidade financeira do 

Estado atender a todas as demandas a eles submetidas. Todavia, como visto 

anteriormente, principalmente na apresentação das quatro últimas características 

contemporâneas, quais sejam; a universalidade, indivisibilidade, interdependência e 

inter-relacionariedade, a violação a determinado direito reflete, direta ou 

indiretamente, no acesso a outros direitos. Principalmente, quando falamos no 

direito de acesso a um sistema de justiça. 

Nesse sentido Norberto Bobbio27 afirma que: 

 

[...] o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 

sentido mais amplo, político. Não se trata mais de saber quais e quantos são 

esses direitos (humanos), qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos 

naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 

seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 

sejam continuamente violados.28  

 

Acompanha também nesse sentido Flávia Piovesan29: 

 

[...] embora avanços extremamente significativos tenham ocorrido ao longo do 

processo de democratização brasileira, no que tange à incorporação dos 

principais instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos, ainda 

resta o importante desafio – decisivo ao futuro democrático – do pleno,  sincere 

e total comprometimento do Estado brasileiro à causa dos direitos humanos.30 

 

Sob o prisma jurídico, é indiscutível o alcance das normas guardadoras dos 

direitos humanos, seja a nível mundial, seja a nível interno, conforme já demonstrado 

supra. Porém o que se visa problematizar é a implementação, ou melhor, a efetivação 

                                                      
27 BOBBIO, Norberto. “A era dos direitos”. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
28 Idem, 1992, p. 25 
29 PIOVESAN, Flávia. “Temas de direitos humanos”. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
30 Idem, 2012, p. 79 
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dos direitos da pessoa nos aspectos político e sociológico, pois não basta a norma, 

deve-se buscar meios que tornem tal sistemática acessível do ponto de vista prático. 

 

3 ACESSO À JUSTIÇA 

 

O acesso à justiça é o mais básico dos direitos humanos31. Pois, sem acesso 

a um sistema de justiça justo e efetivo vulnera-se qualquer garantia e efetivação dos 

demais direitos humanos fundamentais, básicos necessários e vitais a uma 

existência digna.  

Desta forma, o acesso à justiça permite que as pessoas tenham ferramentas 

de proteção e defesa contra violações dos seus direitos; responsabilizem o próprio 

Estado por violações, arbitrariedades ou abuso de poder; se defendam de acusações 

em processos penais, civis ou administrativos; responsabilizem e corrijam violações 

a seus direitos perpetradas por terceiros. Trata-se de um direito fundamental do 

Estado de direito e transversal ao direito civil, penal e administrativo. O acesso à 

justiça é simultaneamente um processo e um objetivo, crucial como garantia de 

acesso aos demais direitos substantivos e processuais.32 

No plano internacional, temos dois sistemas de proteção de direitos, o global 

e o regional. “A nível internacional, a Comissão dos Direitos do Homem da ONU tem, 

desde a sua criação, apontado o caminho entre as instâncias instituídas pelos 

tratados das Nações Unidas para a interpretação dos conceitos relacionados com o 

acesso à justiça”.33  

No sistema universal, temos como principais documentos de proteção ao 

acesso à justiça, a Declaração Universal de Direitos Humanos - DUDH de 1948, nos 

artigos 8, 9, 10, 11 e 12 34  e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

                                                      
31 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. “Acesso à justiça”. Porto Alegre: Fabris, 2012. 
32 FRA CdE. Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e Conselho da Europa. “Manual de 
legislação europeia sobre o acesso à justiça”, 2016. Disponível em:  
https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/handbook_access_justice_por.pdf. Acesso em: 
10 set. 2021. 
33  Idem, 2016, p. 16 
34 DUDH, Artigo 8. Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio 
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10. 
Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um 
tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de 
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aprovado em 16 de dezembro de 1966, em seu artigo 14, inciso I35. Já no Sistema 

Regional, destaca-se a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica)36, artigo 837, somando-se a ele o Protocolo Adicional de San 

Salvador. 

Ademais, o acesso à justiça encontra-se igualmente protegidos em outros 

instrumentos da ONU, tais como a Convenção de Aarhus que versa sobre o acesso à 

informação, acesso à justiça em matéria de ambiente e participação do público no 

                                                      
qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem 
o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua 
defesa. II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais 
forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12. Ninguém 
será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, 
nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques. 
35 PIDCP. Dec. 592/1992. Artigo 14.1. “Todos são iguais perante os tribunais de justiça. Todas as 
pessoas têm direito a que a sua causa seja ouvida equitativa e publicamente por um tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido pela lei, que decidirá quer do bem fundado de 
qualquer acusação em matéria penal dirigida contra elas, quer das contestações sobre os seus 
direitos e obrigações de caráter civil. As audições à porta fechada podem ser determinadas durante a 
totalidade ou uma parte do processo, seja no interesse dos bons costumes, da ordem pública ou da 
segurança nacional numa sociedade democrática, seja quando o interesse da vida privada das partes 
em causa o exija, seja ainda na medida em que o tribunal o considerar absolutamente necessário, 
quando, por motivo das circunstâncias particulares do caso, a publicidade prejudicasse os interesses 
da justiça; todavia qualquer sentença pronunciada em matéria penal ou civil será publicada, salvo se 
o interesse de menores exigir que se proceda de outra forma ou se o processo respeita a diferendos 
matrimoniais ou à tutela de crianças.” 
36 Adesão feita pelo Brasil em 1992, promulgado através do decreto nº 678.  
37 Dec. 678. ARTIGO 8º – Garantias judiciais: 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, 
por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.  
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for 
legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, 
às seguintes garantias mínimas:  
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal;  
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;  
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa;  
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua 
escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;  
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou 
não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor 
dentro do prazo estabelecido pela lei;  
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, 
como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;  
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e  
h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 
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processo de tomada de decisão, além da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência – PcD38  

No plano nacional o direito ao acesso à justiça está previsto, direta e 

expressamente, como direito fundamental, em vários preceitos estabelecidos, 

principalmente no rol dos direitos fundamentais elencados no artigo 5º.39 

Todavia, cabe frisar como premissa que o acesso à justiça não pode ser 

confundido como acesso apenas ao poder judiciário. Como afirma Cappelletti, o 

significado da expressão “acesso à justiça” é de difícil definição, mas serve para 

determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico - sistema pelo qual as 

pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 

do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. Segundo, deve 

produzir resultados que sejam justos, tanto individual como socialmente. A justiça 

social desejada por nossas sociedades modernas pressupõe o acesso efetivo. 

Premissa básica inafastável.40  

Destarte, o acesso à justiça pode ser encarado como requisito fundamental de 

um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda efetivamente garantir, e não 

apenas proclamar os direitos de todos.41 

Em teoria, o acesso à justiça é um direito natural e inerente ao ser humano42, 

                                                      
38 FRA; CdE, 2016, p. 16 
39 Como se pode constatar a seguir: a) inciso XXXII: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor; b) inciso XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito; c) inciso XXXVII: não haverá juízo ou tribunal de exceção; d) inciso LIII: ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; e) inciso LIV: ninguém será privado 
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; f) inciso LV: aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; g) inciso LVI: são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos; h) inciso LX: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; i) inciso LXVII: não haverá prisão civil 
por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel; j) inciso LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; l) inciso LXXV - o Estado indenizará o 
condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; m) 
inciso LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: o registro civil de 
nascimento, e, a certidão de óbito; n) inciso LXXVII - são gratuitas as ações de habeas 
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. o) inciso 
LXXVIII: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (BRASIL, 1988). (grifo nosso) 
40 CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 08 
41 Idem, 2002, p. 12 
42 MORAIS, José Luís Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. “Mediação e arbitragem: alternativas à 
jurisdição”. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
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ainda que na prática o cidadão enfrente uma série de obstáculos para a sua 

concretização. Mesmo que tenha que ingressar judicialmente para fazer valer os 

seus direitos. 

Contudo, o conceito e noção de acesso à justiça devem ir além do prisma 

judicial e “englobar a eliminação de insatisfações, o cumprimento do direito com 

justiça, a participação ativa dos indivíduos”, bem como “constituir inspiração para o 

exercício e respeito dos direitos e da própria cidadania”.43 

Atualmente, os juristas precisam reconhecer que as técnicas processuais 

servem a funções sociais; que as Côrtes não devem ser a única forma de solução de 

conflitos; e, que qualquer regulamentação processual tendente à criação ou 

encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito importante 

sobre a forma como opera a lei substantiva.44 

Não se pode ignorar, ainda, que a função do processo, na atualidade, é servir 

como instrumento à ordem constitucional e legal, atuando como meio para a 

prestação da tutela jurisdicional. Com o paulatino monopólio estatal do sistema de 

justiça pela jurisdição, através do devido processo legal é que as partes deveriam ter 

acesso à um sistema de justiça efetivo, ou seja, solucionando de forma célere e eficaz 

os conflitos sociais. 

No entanto, verifica-se que no cotidiano isso não ocorre, sendo a discussão 

acerca do acesso à justiça, especialmente no que se refere ao descompasso do 

processo atual com as exigências da sociedade contemporânea, um grande desafio 

para o Estado que busca novas alternativas que forneçam, efetivamente, o 

restabelecimento dos direitos das pessoas.  

Para se chegar ao atual estágio de acesso à justiça, com previsão expressa, 

por exemplo, no texto da Constituição Federal, ondas renovatórias ou reformadoras 

foram vivenciadas, até mesmo para possibilitar a compreensão dos obstáculos e 

estabelecer formas para o seu enfrentamento. 

Os constantes obstáculos relativos à acessibilidade à justiça, especialmente 

daqueles que se encontram em lugar menos privilegiado na sociedade, têm ensejado, 

                                                      
43 MORAIS, José Luís Bolzan de (Coord). “O Estado e suas crises”. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2005. 
44 CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 12 
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ao longo dos tempos, preocupação e inquietude por parte dos doutrinadores.  

Na década de 70 ganhou força um movimento mundial pela efetivação da 

justiça, cujo projeto inicial denominado “Projeto de Florença” ganhou notoriedade 

internacional pelos estudos de Mauro Cappelletti, o que desencadeou o fenômeno 

conhecido como “ondas renovatórias de acesso à justiça”, alertando para a 

necessidade de identificação dos obstáculos ao seu efetivo acesso, especialmente 

aos menos favorecidos. 

Nos estudos abordadas a evolução necessária para a concretização do 

acesso à justiça, tendo como foco três aspectos denominados de ondas: a primeira 

foi a assistência judiciária para os pobres; a segunda, a representação dos interesses 

difusos e coletivos; e a terceira, o acesso à representação em juízo em uma 

concepção mais ampla de acesso à justiça. 

Relativamente à terceira onda ganha importância o avanço da ciência 

processual, caracterizado pela consciência da “instrumentalidade”, que cedeu 

espaço à busca pela efetividade, celeridade e eficácia das decisões, objetivando o 

acesso à uma ordem jurídica justa.  

Segundo Cappelletti e Garth45, a busca do novo enfoque do acesso à justiça, 

através da terceira onda, tem como objetivo a efetividade dos serviços judiciais 

prestados, com foco no funcionamento da máquina judiciária, buscando 

mecanismos diferenciados de aplicação da jurisdição, visando minimizar o 

descontentamento dos litigantes no que tange à lentidão, formalismo e burocracia 

dos atos processuais.  

Destarte, a terceira onda renovatória é uma resposta aos clamores da 

sociedade por um processo vanguardista, focado em quatro objetivos principais: 

simplificação dos procedimentos; redução dos custos advindos da demora da 

tramitação da ação; aprimoramento da qualidade do provimento jurisdicional e 

efetividade da tutela. Cappelletti e Garth46 acrescentam: 

 

[...] essa 'terceira onda' de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, 

seja por meio de advogados particulares ou públicos. Mas vai além. Ela centra 

                                                      
45 Ibidem, 2002, p. 67-68 
46 Idem, 2002, p. 68 



 

310 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas 

sociedades modernas. Seus métodos não consistem em abandonar as técnicas 

das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las apenas como algumas 

de uma série de possibilidades para melhorar o acesso.47 

 

Resta claro, portanto, que o terceiro movimento renovatório sugere uma gama 

de mudanças nos tribunais e nos procedimentos tradicionais, a fim de construir um 

sistema jurídico mais humano e acessível efetivamente.  

As propostas de Cappelletti e Garth48 passam pelo uso de pessoas leigas ou 

paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores; utilização de 

mecanismos privados ou informais de solução de litígios, com inovações radicais e 

compreensivas que vão muito além da esfera da representação judicial. 

Enfatizam a necessidade de correlacionar e adaptar o processo ao tipo de 

litígio, pois existem muitas características que distinguem um litígio de outro. A 

complexidade e o montante da controvérsia, por exemplo. “Alguns problemas serão 

mais bem ‘resolvidos’ se as partes simplesmente se ‘evitarem’ uma à outra”. Além 

disso, algumas demandas, exigem soluções rápidas, enquanto outras podem admitir 

longas deliberações. Ademais, o relacionamento das partes também deve ser levado 

em consideração. Pode haver relacionamentos prolongados e complexos, ou apenas 

eventuais. A mediação é um método apaziguador apropriado para preservar os 

relacionamentos49 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do presente estudo buscou-se compreender o direito de acesso à 

justiça sob a perspectiva do direito fundamental e internacional dos direitos 

humanos investigando, analisando e apresentando seu reconhecimento como um 

direito humano fundamental, bem como a amplitude de seu conceito, significado e 

                                                      
47 Idem, op. cit., p. 68. 
48 Idem, op. cit. 
49 Idem, op. cit., p. 72. 
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abrangência no ordenamento jurídico internacional a ser observada pelos Estados-

membros signatários dos tratados e pactos internacionais dos quais o Brasil é 

signatário. 

Evidenciou-se que o acesso à justiça é o mais básico dos direitos humanos. 

Pois, sem ele vulnera-se qualquer garantia e efetivação dos demais direitos humanos 

e fundamentais básicos necessários e vitais a uma existência digna. 

Constatou-se que o acesso à justiça é garantido no plano internacional, tanto 

no sistema de proteção global como no sistema de proteção regional. No sistema 

global através da DUDH de 1948, expressamente em seus artigos 8, 9, 10, 11 e 12, e 

do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em seu artigo 14. Já no sistema 

regional destaca-se a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), artigo 8, somando-se a ele o Protocolo Adicional de San 

Salvador. 

Compreende-se a necessidade de ampliação do acesso à justiça. A nova 

demanda por justiça também impõe uma reformulação no sistema de distribuição 

de justiça fora das estruturas judiciárias, austeras e pesadas aos cofres públicos, 

ônus suportados por todos brasileiros, mesmo àqueles que nunca entraram em um 

tribunal.  

Percebe-se que é necessária a atuação de novos atores no sistema de justiça 

brasileiro alargando o conceito de acesso à justiça para além do poder judiciário 

abarcando o acesso a outras instituições de promoção e garantia da cidadania, 

atuando na eliminação de insatisfações e propiciando políticas públicas de 

participação ativa dos indivíduos na solução de suas demandas e conflitos. 

Bons exemplos dessa prática é o processo de desjudicialização que já vem 

ocorrendo há mais de duas décadas no Brasil, mas ainda de forma lenta, e que poderá 

ser impulsionada, com a regulamentação do Provimento nº 67/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pelos NUPEMEC dos tribunais de justiça dos Estados e 

Distrito Federal autorizando o exercício da mediação e conciliação nos cartórios 

extrajudiciais. Ademais, tramita no Congresso Nacional a desjudicialização das 

Execuções judiciais (atos materiais) que poderá retirar milhares de ações de 

execução da esfera judicial, levando-as para a esfera extrajudicial. 

Desta forma, o poder judiciário poderá será aliviado da sobrecarga que 
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enfrenta hoje e oferecer maior efetividade à prestação jurisdicional, podendo se 

dedicar a questões indelegáveis e funcionar como último garante em um Estado 

Democrático de Direito como prevê a constituição cidadã. 
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 16. O TRIBUNAL COMO SERVIÇO DE E-ACESSO À JUSTIÇA: A PREVENÇÃO 

DE CONFLITOS NOS PARÂMETROS DO GOVERNO DIGITAL 
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Maria Lucia Galvane Baschirotto1 

 

RESUMO 
 
A presente reflexão dedica-se ao estudo da faceta preventiva do serviço de acesso à 
justiça, a ser prestado pelo Poder Judiciário à luz da renovada promessa de eficiência 
nos moldes da Lei n. 14.129, de 29 de março de 2021, que institui o Governo Digital 
como plataforma virtual. Para tanto, a pesquisa remonta fundamentos históricos e 
pragmáticos que sustentam a concepção contemporânea do tribunal como serviço 
de natureza pública aquém das justas expectativas dos seus usuários. Com fulcro 
nas principais implicações da legislação recente, o recorte em cotejo estabelece o 
enfoque sobre os ganhos em eficiência da gestão pública quando pautada no uso 
ético de ferramentas tecnológicas. Por fim, de posse das análises fundamentadas, 
constata-se que, para além do poder-dever de eficiência na administração do serviço 
que presta, o Poder Judiciário detém a legitimidade para o manejo da matéria-prima 
do século XXI, as quais se revelaram necessárias ao desenvolvimento eficiente da 
sua atividade. Portanto, verificou-se que é tanto possível quanto desejável que a 
atuação do Poder Judiciário considere a perspectiva preventiva dos litígios que 
administra, especialmente a partir da combinação da abertura de dados e da 
interoperabilidade de informações institucionalmente guarnecidas, quando 
devidamente estruturadas.  
Palavras-chave: Governo Digital; administração da justiça; prevenção de conflitos. 
 
ABSTRACT 
 
This reflection is dedicated to the study of the preventive aspect of the access to 
justice service, to be provided by the Judiciary in light of the renewed promise of 
efficiency in the molds of Law n. 14,129, of March 29, 2021, which institutes the 
Digital Government as a virtual platform. For that, the research brings back historical 
and pragmatic foundations that support the contemporary conception of the court as 
a public service that falls short of the fair expectations of its users. Focusing on the 
                                                      
1 Mestranda em Teoria Geral da Jurisdição e Processo pela PUCRS. Pós-graduanda em Direito Público 
e em Direito Processual Civil pela PUCRS. Bacharela em Direito pela UFSC. Advogada. Endereço 
eletrônico: mbaschirotto.adv@gmail.com. 
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main implications of recent legislation, the cut in comparison establishes the focus 
on the gains in efficiency of public management when based on the ethical use of 
technological tools. Finally, in possession of the well-founded analyses, it appears 
that, in addition to the power-duty of efficiency in the administration of the service it 
provides, the Judiciary holds the legitimacy for the handling of raw material in the 
21st century, which proved to be necessary for the efficient development of its 
activity. Therefore, it was verified that it is both possible and desirable that the 
actions of the Judiciary consider the preventive perspective of the disputes it 
administers, especially from the combination of data opening and the interoperability 
of institutionally provided information, when properly structured. 
Keywords: Digital Government; administration of justice; conflict prevention. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O ensaio proposto remonta antigas disfunções dos serviços jurisdicionais, 

que justificam a necessária abordagem sobre o acesso à justiça para além do 

tribunal. Não por acaso, alguns compromissos institucionais foram renovados. Para 

aderir à marcha do século XXI é necessário, portanto, almejar a administração dos 

conflitos com força preventiva. A recente promulgação da Lei n. 14.129 de 2021 

convoca órgãos e poderes do Estado a adotar o Governo Digital como plataforma em 

prol dos ganhos de eficiência na prestação de serviços públicos. Porquanto assim 

considerada a jurisdição nos moldes estatais, os parâmetros legais servem à 

prevenção dos litígios? 

 Para tal, mediante abordagem sistêmica e pesquisa descritiva, calcada em 

levantamento bibliográfico, a princípio serão guarnecidos fundamentos histórico-

pragmáticos para vinculação entre a instituição judiciária e a administração do 

serviço público que presta. Em seguida, fundamental perpassar sobre o programa 

legislativo de aperfeiçoamento do governo digital como plataforma e suas principais 

implicações. Ao fim, serão explanados os elementos que sustentam a incumbência 

e legitimidade do Poder Judiciário, enquanto gestor eficiente de seus recursos, para 

aprimoramento da prevenção dos conflitos. 

 

O TRIBUNAL COMO SERVIÇO NO SÉCULO XXI 

 

A despeito da hodiernidade posta, o cotejo do tribunal na condição  de  serviço 
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do século XXI serviço reconhece que a distribuição das funções de mando 

“pressupõe a concentração ou formação anterior desse poder”2. Por conseguinte, o 

presente recorte rememora a institucionalização do Estado Nacional Moderno3, a 

datar do século XVI, quando a administração da res publica cabia inicialmente ao 

poder concentrado monárquico soberano. 4  Da unificação à bipartição, cumpre 

destacar especialmente a contribuição a partir do parlamentarismo inglês, no qual a 

atividade deliberativa apartada das demais revelava, embora inexplícita, a reunião 

das outras funções no poder remanescente em sentido amplo ou lockeano.5  

Por seu turno, a arquitetura tripartida reverberava sobretudo as inspirações 

iluministas, difundindo a proposta composta por poderes despidos de hierarquia que, 

independentes e harmônicos, tornaram-se conhecidos pelo equilíbrio de freios e 

contrapesos6, a fim de assegurar a liberdade individual.7 Em apertada síntese, aquém 

da densidade da temática, trata-se do modelo consagrado pela Constituição Federal 

de 1988, cujo enfoque atesta mormente a importância da separação dos poderes. 

Todavia, em contrapartida, cumpre anotar que esse controle somente se justifica na 

medida da sua capacidade de gerir de forma eficiente as incumbências para as quais 

instituído. Assim, embora notadamente vinculada ao poder executivo, porquanto a 

guarnece como típica, a função de administração é congênita a toda e qualquer 

parcela de atuação estatal, sendo a eficiência corolário dessa similitude visceral.8 

                                                      
2 Souza Jr., Cesar Saldanha. O Tribunal Constitucional como Poder: uma nova teoria da divisão de 
poderes. São Paulo: Memória Jurídica, 2002, p. 41. 
3 Em que pese não se possa “redigir com precisão a certidão de nascimento do Estado Moderno.” 
Torres, João Carlos Brum. Figuras do Estado Moderno. São Paulo, Brasiliense: 1989, p. 40. 
4 Bodin, Jean. Os Seis Livros da República: Livro Primeiro. Tradução por José Carlos Orsi Morel. São 
Paulo: Ícone, 2011. 
5 Locke, John. Two Treatises of Civil Government. New York: Cambridge University Press, 1965. 
6 Montesquieu, Charles de Secondat, Barão de. O Espírito das Leis. Tradução por Cristina Murachco. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 168. 
7 “De fato, quando se pretende desconcentrar o poder, atribuindo o seu exercício a vários órgãos, a 
preocupação maior é a defesa da liberdade dos indivíduos, pois, quanto maior for a concentração do 
poder, maior será o risco de um governo ditatorial. Diferentemente, quando se ignora o aspecto do 
poder para se cuidar das funções, o que se procura é aumentar a eficiência do Estado, organizando-o 
da maneira mais adequada para o desempenho de suas atribuições.” Dallari, Dalmo de Abreu. 
Elementos de Teoria Geral do Estado. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 217. 
8 “Em todas as épocas, é elementar, no conceito da administração, a ideia de adequação ou tendência 
a um fim. De outra parte, essa fidelidade a um fim é própria daqueles que cumprem ordens alheias, 
como o inferior (‘minor’) e o criado (‘minister’), já que, para estes, ater-se ao fim designado, não é 
simples faculdade, sensível a razões de oportunidade e conveniência – é um dever.” Lima, Ruy Cirne. 
Sistema de Direito Administrativo Brasileiro. Porto Alegre: Santa Maria, 1953, p. 18. 
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Contudo, em que pese a natureza pública, o serviço essencial de justiça, das 

edificações às vestimentas, carrega liturgia própria idealizada para ostentar a "visão 

teleológica do julgamento qual ato divino"9, sinalizando sua proeminência histórica. 

Para mais, apropriam-se dos problemas cotidianos para tratá-los em linguajar, 

quando muito, cognoscível tão somente pelo seleto grupo de profissionais 

catedráticos. Ademais, ainda que desejáveis e respeitáveis os esforços para a 

ampliação do acesso à justiça10, a passagem dilatada pelo aparato estatal agrava a 

impossibilidade de absorver e gerenciar as proporções desencadeadas.11 A despeito 

das várias reformas, o diagnóstico revela um sistema substancialmente insuficiente 

ao século XXI: 

 

O impacto dessas deficiências é profundo. A justiça muitas vezes não é feita. 

Direitos permanecem mal compreendidos e invariavelmente não cumpridos. Os 

cidadãos são excluídos e se sentem desconectados. Por sua vez, a confiança do 

público no sistema diminuiu, junto com a moral entre advogados e juízes. 

Quando apenas uma minoria tem acesso a um serviço judicial proeminente, a 

credibilidade de toda a instituição está em risco e, por sua vez, o Estado de 

Direito.12 (tradução nossa) 

 

A referida queda na credibilidade sistêmica é sobremodo relacionada ao 

manifesto descompasso entre a demanda e os serviços entregues pela máquina 

jurisdicional. Dentre outros fatores, soma-se ao quadro a elevada variabilidade e o 

acelerado dinamismo das relações humanas, concausa decisivamente imputada à 

                                                      
9 Arruda, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2006, p. 111. 
10 Cappelletti, Mauro; Garth, Bryant. Acesso à justiça. Tradução por Ellen Gravie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. “Remédios legais se tornaram disponíveis para grandes segmentos da população 
que antes tinham poucas oportunidades de usar o direito” (tradução nossa). Galanter, Marc. “Reading 
the landscape of disputes: what we know and don know (and think we know) about tour allegedly 
contentious and litigious society”. In: UCLA Law Review, 31, rev. 4, oct. 1983. Disponível em: 
academia.edu. Acesso em: 31 mai. 2021. 
11 “Acontece, contudo, que se chegou a uma espécie de paradoxo: ao mesmo tempo em que se lutou 
muito para que houvesse o acesso à justiça, sua facilitação erodiu a eficiência e a celeridade com que 
se deveriam resolver os conflitos, aplicando-se a máxima "better the roads, more the traffic", a Justiça 
ficou muito abarrotada de processos, ações e recursos.” Fux, Luiz. “Juízo 100% Digital e a Vocação 
da Moderna Atividade Jurisdicional”. In: Fux, Luiz; Ávila, Henrique; Cabral, Trícia Navarro Xavier. 
Tecnologia e Justiça Multiportas. São Paulo: Foco, 2021, p. 21. 
12 Susskind, Richard. Online Courts and The Future of Justice. New York: Oxford University Press, 2019, 
p. 29-30. 
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adoção preponderante e exponencial de tecnologia, provendo o conhecido terreno 

fértil da litigiosidade. Por conseguinte, a jurisdição estatal há de servir em alguma 

medida, mas há muito, e cada vez mais, não demonstra suficiência mínima. 

Todavia, ao passo em que certamente inflamam esse cenário, por outro lado, 

as ferramentas digitais também sugerem valiosas tratativas a fim de diversificar o 

portfólio de acesso à justiça. Ademais, acrescentar a esse palco a tecnologia é 

apenas condecorar o espaço que já lhe é próprio. Bons arquitetos, por sua vez, 

estudam o melhor aproveitamento desse ingrediente que, de fato, é inegavelmente 

presente no fenômeno da vida contemporânea. Conquanto ainda vistas como 

excepcional aos moldes tradicionais, a resolução de conflitos fora desse contexto 

alcança proporções - e resultados - invejáveis, ocupando espaço cada vez mais 

expressivo, respeitados os limites de sua atuação, e alterando, inclusive, o próprio 

conceito de justiça: 

 

Alterar a configuração física proporcionou conveniência e economia de custos. 

A mudança do lugar físico também tornou possível escapar dos limites 

conceituais da lei e se distanciar ainda mais dos tipos de pensamento legalista 

nos tribunais, onde a imposição de regras é a chave para a resolução de disputas. 

Portanto, a mudança na localização física da resolução de disputas teve o 

objetivo de fazer justiça de forma mais eficaz, mas também teve um impacto em 

como pensamos sobre a justiça.13 (tradução nossa) 

 

Nessa guarida, ganha destaque a proposta das Online Dispute Resolution 

(ODR) a partir da “aplicação da tecnologia da informação e comunicação à 

prevenção, gestão e resolução de conflitos”14, superando a “abordagem meramente 

instrumental” na qual “se introduz novas tecnologias em antigas práticas de 

trabalho."15 Assim, o “objetivo passa a ser, então, redesenhar todo o sistema”, dando 

                                                      
13 Katsh, Ethan; Rabinovich-Einy, Orna. Digital Justice: technology and the internet of disputes. New 
York: Oxford University Press, 2017, p. 20. 
14 Katsh, Ethan; Rule, Colin. “What we know and need to know about Online Dispute Resolution”. In: 
South Carolina Law Review, v. 67, issue 2, article 10, p. 329, 2016. Disponível em: 
scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4166&context=sclr. Acesso em: 31 mar. 2021. 
15 Nunes, Dierle. “Etapas de implementação de tecnologia no processo civil e ODRs”. In: Soares, Carlos 
Henrique; Nunes, Leonardo Silva; Ávila, Luiz Augusto de Lima. Direito em tempos de crise: soluções 



 
320 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

ensejo a verdadeira “transformação completa do approach na maneira de pensar 

como a prestação jurisdicional é entregue para aquele que se utiliza desse serviço.”16 

Certamente, aprimorados formatos poderão ser construídos a partir desse 

sem-número de possibilidades. Cada qual significará “uma nova forma de ver a 

tutela dos direitos, permitindo a todos e a qualquer tempo o acesso, abrindo-se mão 

de conceitos clássicos sobre a forma única e exclusiva de se acessar a justiça.”17 

São fundamentos do sistema de justiça multiportas18, expressão metafórica na qual 

cada porta do átrio forense confere a passagem do problema ao meio de solução 

mais adequado19 e, portanto, uma resposta mais satisfatória às partes em conflito.  

Numa abordagem holística, tomada como conceito aberto altamente 

adaptável e multifatorial, a adequação conduzida por ferramentas digitais será capaz 

de melhor atender interesses controvertidos, o que nem sempre correspondem a 

lapsos temporais ou custos monetários. Se a premissa da adequação não 

necessariamente é a mesma para todos, de tal modo, também não é a mesma para 

cada qual ao longo do tempo, o que é determinante para a qualidade da resposta 

                                                      
processuais adequadas para a tutela de direitos coletivos e individuais. Belo Horizonte: Dialética, 
2020, p. 533. 

16 Ferrari, Isabela. “Cortes Online II: Panorama geral das Cortes Online”. In: Ferrari, Isabela; Leite, 
Rafael; Ravagnani, Giovani; Feigelson, Bruno. Justiça Digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020, p. 47. 
17 Jobim, Marco Félix. “O CPC/2015 e a Justiça Multiportas: uma necessidade de sua compreensão”. 
In: Macedo, Elaine Harzheim; Damasceno, Marina. Sistema multiportas e métodos integrados de 
resolução de conflitos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2018, p. 197. 
18 A expressão é atribuída à autoria do professor Frank Sander. Apesar de nascido na Alemanha, suas 
vastas contribuições foram desenvolvidas na Faculdade de Direito de Harvard, instituição norte-
americana na qual foi professor emérito e reitor associado. Sander, Frank. The Pound Conference: 
Perspectives on Justice in the Future. Saint Paul: West Pub., 1976. 
19 “A escolha do mais eficiente e apropriado método de composição observa, pois, um princípio, aqui 
denominado de princípio da adequação, cuja observância leva os disputantes a elegerem o 
mecanismo que representa o mais adequado instrumento para a solução do conflito surgido entre 
eles. (...) O sistema multiportas é a implementação efetiva do princípio da adequação, porquanto parte 
da premissa de que existem vantagens e desvantagens na utilização de cada um dos processos de 
solução de conflitos e, por conseguinte, oferece ao interessado as diversas opções existentes.” 
Almeida, Diogo Assumpção Rezende de. “O princípio da adequação e os métodos de solução de 
conflitos”. In: Revista de Processo, v. 195, p. 193, mai. 2011. “A busca pela tutela dos direitos 
adequada, tempestiva e efetiva, exige a adequação do acesso à tutela, ocorrendo uma passagem 
necessária da justiça estatal imperativa, com a aplicação do Direito objetivo como única finalidade do 
modelo de justiça, para a aplicação da justiça coexistencial, uma mending justice (uma justiça capaz 
de remendar o tecido social), focada na pacificação e na continuidade da convivência das pessoas, 
na condição de indivíduos, comunidade ou grupos envolvidos.” Didier Jr., Fredie; Zaneti Jr., Hermes. 
“Justiça Multiportas e Tutela Constitucional Adequada: Autocomposição em Direitos Coletivos”. In: 
Didier Jr., Fredie; Cabral, Trícia Navarro Xavier. Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem 
e outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 37. 
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entregue. Portanto, a tecnologia se torna elemento essencial para que seja viável 

acompanhar o dinamismo com que as relações e os conflitos decorrentes surgem 

em sociedade. 

A despeito da resistência, tamanha a flexibilização calcada em “inovações 

disruptivas”20, parece haver mais do que utilidade em projetar novos olhares. Em 

verdade, trata-se “de perseguir um uso ético e virtuoso para a tecnologia, direcionada 

para concretização de direitos fundamentais e não apenas compreendida como 

lógica (neoliberal) de redução de acervo,” mas também de “outros menos 

comumente lembrados”21. Noutras palavras, o “desenvolvimento tecnológico não 

pode estar dissociado do desenvolvimento humano."22 Entretanto, é possível afirmar 

que nem os tribunais tradicionais, nem eventual alternativa, satisfariam 

isoladamente a demanda social por justiça, considerando o volume, a variabilidade e 

a dinâmica das disputas que se desenvolvem nesses tempos. O reconhecimento 

sobre essa incapacidade não é recente, mas a renovação sancionada da promessa 

de serviços públicos mais eficientes, com apostas promissoras em requintes digitais, 

ganha contornos para que haja espaços para otimismo. 

 

A PROPOSTA DE GOVERNO COMO PLATAFORMA DIGITAL 

 

Amargamente vivida há mais de ano, a realidade pandêmica desencadeou na 

dramática imposição quase restrita das relações humanas pela via digital. 

Perpetuada a condição sanitária, o aparato estatal se propôs a funcionar, apesar de 

algumas suspensões, por vias que não expusessem a graves riscos os envolvidos. 

Com ares de definitividade, a recente promulgação da Lei n. 14.129 de 2021 23 

estabeleceu parâmetros em prol do aumento da eficiência na prestação de  serviços  

                                                      
20 Barton, Benjamin H. Glass Half Full: The Decline and Rebith of the Legal Profession. Oxford: Oxford 
University Press, 2015, 86-87. 
21  Vasconcelos, Ronaldo; Carnaúba, César Augusto Martins. “Custos de transição do processo e 
Online Dispute Resolutions: um sistema multiportas 4.0 economicamente eficiente”. In: Wolkart, Erick 
Navarro; Lucon, Paulo Henrique dos Santos; Laux, Francisco de Mesquita; Ravagnani, Giovani dos 
Santos. Direito, Processo e Tecnologia. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 615. 
22 Fachin, Luiz Edson; Silva, Roberta Zumblick Martins da. “Direito, Inteligência Artificial e Deveres: 
reflexões e impactos”. In: Fux, Luiz; Ávila, Henrique; Cabral, Trícia Navarro Xavier. Tecnologia e Justiça 
Multiportas. São Paulo: Foco, 2021, p. 36. 
23 Brasil. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Disponível em: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/lei/L14129.htm. Acesso em: 14 mai. 2021. 
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públicos, com  respaldo  em  desburocratização,  inovação,  transformação  digital  e 

participação cidadã.  

Em linhas gerais, alcunha o governo digital24 como plataforma25 virtual de 

ampla abrangência 26 , aplicando diretrizes a todos os órgãos e poderes da 

Administração Pública, direta ou indireta, em todas as esferas federativas. Todavia, 

a despeito da importância da previsão expressa27, o princípio da eficiência é condição 

sine qua non da boa administração pública, malgrado visto no plano dos fatos. A 

propósito, é tanto possível quanto comum, lamentavelmente, que se depare com 

manejo legítimo de recursos públicos para tomadas de decisões visivelmente 

desacertadas, razão pela qual merece o reforço legislativo e o comprometimento 

com sua observância. 

A esse respeito, ao conhecido déficit gerencial, acrescenta-se elemento que 

não há como desestimar. A virtualização da vida implica também a exploração não 

randômica de um novo petróleo chamado big data28. A massiva produção de dados 

                                                      
24 "Eles estão todos relacionados a uma colaboração de mentalidade entre atores da sociedade civil e 
governos e fazem parte de uma mesma lógica de interação, interoperabilidade e conexão. Em estágios 
mais avançados, é uma ideia de cocriação, responsabilidades compartilhadas, inovação e criação de 
valor público, sendo esta a proposta de um governo digital” (tradução nossa). Viana, Ana Cristina 
Aguilar. “Digital Transformation in Public Administration: from e-Government to Digital Government”. 
In: International Journal of Digital Law, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 41-42, jan./abr. 2021. 
25 "Como o governo se torna uma plataforma aberta que permite às pessoas dentro e fora do governo 
inovar? Como você projeta um sistema em que todos os resultados não são especificados de 
antemão, mas em vez disso evoluem por meio de interações entre o governo e seus cidadãos, como 
um provedor de serviços que capacita sua comunidade de usuários?" (tradução nossa). O’Reilly, Tim. 
“Government As A Platform”. Disponível em: oreilly.com/library/view/open-
government/9781449381936/ch02.html. Acesso em: 21 mai. 2021. 
26 Em 2017, 34% dos serviços públicos oferecidos pelo Poder Executivo Federal eram totalmente 
viabilizados por plataforma digital. Em 2020, esse percentual atingiu 65%. Instituto MicroPower 
Transformação Digital. A Estratégia de Governo Digital melhorando a Qualidade de Vida dos Cidadãos. 
Disponível em: youtube.com/watch?v=vBqNx-F-M6Q. Acesso em: 17 mai. 2021. 
27  Art. 37. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 mai. 2021.  
28 “O termo big data refere-se às possibilidades de acesso a grandes quantidades de dados digitais 
("alto volume"), de diferentes tipos e qualidade, bem como várias possibilidades de coleta, 
armazenamento e acesso (“alta variedade”), e alta velocidade de seu processamento (“alta 
velocidade”). A utilização da inteligência artificial, em especial, torna possível novas formas altamente 
eficientes de tratamento de dados, a verificação da sua coerência e também a garantia de qualidade 
(“veracidade”). Além disso, Big Data é o objeto e a base de novos modelos de negócio e as 
possibilidades de criação de valor (“valor”). Estes são os cinco "V" para identificar Big Data.” 
Hoffmann-Riem, Wolfgang. “Big Data e Inteligência Artificial: Desafios para o Direito”. Tradução por 
Gabrielle Bezerra Sales Sarlet e Carlos Alberto Molinaro. In: Revista Estudos Institucionais, v. 6, n. 2, 
p. 443-444, mai./ago. 2020. "Big data analytics corresponde justamente à atividade de coleta, 
armazenamento e interpretação de grandes volumes de dados, de ambiente interno e externo, por 
softwares de altíssimo desempenho. A análise de dados em grande quantidade possibilita o 
reconhecimento de padrões de comportamento e desvios, informações que funcionam como bússola 
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provocada pela passagem do analógico ao digital leva ao reconhecimento de que as 

relações humanas são, e certamente cada vez mais serão, representadas por 

algoritmos inteligíveis por máquinas computadorizadas. A lógica é simples: sem 

matéria-prima, não há sequer por que pensar em refinamento. Contudo, havendo tal 

superabundância fortuita de insumos cibernéticos, parece minimamente razoável 

que sejam bem aproveitados pelas possibilidades de machine learning 29 , como 

espécie de extrativismo virtual. Nessa guarida, discute-se sobre desempenho - e 

limites, ainda imprecisos - da inteligência artificial como papel elementar de 

depuração dos inputs:  

 

Os dados na literatura teórica da informação são entendidos como sinais ou 

símbolos para mensagens que podem ser formalizadas e (aleatoriamente) 

reproduzidas e facilmente transportadas por meio de meios técnicos adequados. 

Os dados, enquanto tais, não têm significado. No entanto, podem ser portadores 

de informação, nomeadamente “informação codificada”. O significado é-lhes 

atribuído quando estão envolvidos num processo de comunicação de 

informação por um remetente e de geração de informação pelo destinatário, ou 

seja, quando se tornam objeto de comunicação. Esta comunicação pode ocorrer 

entre humanos, mas também entre humanos e máquinas ou entre máquinas.30  

 

Ademais, a confiabilidade da relação entre Estado e sociedade muito se 

desenvolve também pela transparência ativa e pela acessibilidade simplificada da 

informação por todo e qualquer cidadão, de modo que seja possível participar da 

formação, da utilização e do controle desses recursos. A abertura da interface digital 

apresenta potencial democrático31 de grande valia, porque promove a participação, 

                                                      
gerencial para tomadores de decisão dos setores público e privado." Ferrari, Isabela. “O Panóptico 
Digital: Como a Tecnologia Pode Ser Utilizada para Aprimorar o Controle da Administração Pública no 
Estado Democrático de Direito.” Disponível em: academia.edu. Acesso em: 15 mar. 2021. 
29 "Trata-se de propriedade que permite extrair informações padronizadas de monumental quantidade 
de dados e aprender com isso. Sob determinado aspecto, os algoritmos ‘evoluem’ e se modificam à 
medida que a IA processa as informações." Freitas, Juarez; Freitas, Thomas Bellini. Direito e 
Inteligência Artificial: em defesa do humano. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 31. 
30 Hoffmann-Riem, Wolfgang. “Big Data e Inteligência Artificial: Desafios para o Direito”. Tradução por 
Gabrielle Bezerra Sales Sarlet e Carlos Alberto Molinaro. In: Revista Estudos Institucionais, v. 6, n. 2, 
p. 438, mai./ago. 2020. 
31 Democracia como "projeto moral de autogoverno coletivo, que pressupõe cidadãos que sejam não 
apenas os destinatários, mas também os autores das normas gerais de conduta e das estruturas 
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a colaboração e o controle responsivo32 como instrumentos de aperfeiçoamento da 

forma tradicional de prestação33 e avaliação34 do serviço público. Ao apresentar a 

proposta de governo como plataforma, em diversas oportunidades da sua redação, 

a referida lei acertadamente se pronuncia sobre a abertura desses tantos dados35, 

não por acaso. Assim, a previsão da publicidade é fixada na condição de pré-

requisito, respeitados os limites legais, sem o qual seria inviável o processo de 

implementação do governo digital eficiente pretendido. 36  Para mais, é também 

preceito constitucional, justificada a restrição apenas quando pautada por 

fundamentação técnica37: 

 

A uma, parte da discussão encontra seu cerne na análise do binômio: direito ao 

acesso à informação versus direito à privacidade. É inegável que ambos os 

direitos são ditos fundamentais, bem como que, às vezes, estão em 

contrariedade, razão pela qual sujeitam-se às técnicas de ponderação. A saída 

hermenêutica para resolver esse conflito aparente consiste em que, para 

processos judiciais, cujo conteúdo é de interesse público, o princípio da 

publicidade deve prevalecer, valorizando-se a transparência da coisa pública em 

detrimento da privacidade. A Constituição da República e o CPC/15 cuidam - de 

                                                      
jurídico-políticas do Estado”. Binenbojm, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo – Direitos 
Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 49.  

32 O controle responsivo não deve ser “um fim em si mesmo”, isto é, “qualquer controle que, sob o 
pálio de coibir o desvio ou o desperdício impede a consecução de uma ação administrativa acaba por 
produzir um efeito contrário àquele que justifica a existência do controle.” Marques Neto, Floriano de 
Azevedo. “Os Grandes Desafios do Controle da Administração Pública”. In: Fórum de Contratação e 
Gestão Pública - Anais Eletrônicos, ano 9, n. 100, p. 1, abr. 2010. Disponível em: 
editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/10/desafios-controle.pdf. Acesso em: 14 mai. 2021. 
33 Cristóvam, José Sérgio da Silva; Saikali, Lucas Bossoni; Sousa, Thanderson Pereira de. “Governo 
Digital na Implementação de Serviços Públicos para a Concretização de Direitos Sociais no Brasil”. In: 
Sequência, v. 41, n. 84, p. 209-242, abr. 2020. 
34 Freitas, Juarez; Teixeira, Anderson Vichinkeski. “Democracia Digital e Avaliação Continuada de 
Políticas Públicas”. In: Revista Brasileiro de Estudos Políticos, n. 119, p. 227-252, jul./dez. 2019. 
35  Seção I do Capítulo IV. Brasil. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm. Acesso em: 14 mai. 
2021. 
36 "Em outras palavras, as relações entre governantes e governados devem ser repensadas em uma 
sociedade moldada por avanços tecnológicos que evoluem muito rapidamente, enquanto a apreensão 
jurídica dessa evolução ocorre mais lentamente" (tradução nossa). Bouhadana, Irène; Gilles, William. 
“De l’Esprit des Gouvernements Ouverts”. Revue Internationale des Gouvernements Ouverts, 2017. 
Disponível em: ojs.imodev.org/index.php/RIGO/article/view/187/308. Acesso em: 23 mai. 2021. 
37  Art. 34. Parágrafo único. Brasil. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm. Acesso em: 14 mai. 
2021. 
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forma clara - das hipóteses de segredo de justiça. Fechar o acesso a dados não 

protegidos pelo segredo de justiça configura restrição não admitida pela 

Constituição e pela lei. Afinal, a publicidade do processo judicial é a regra, 

enquanto o sigilo é a exceção.38 

 

Nesse cenário, a abertura de dados se dá com vistas a, sequencialmente, 

promover a interoperabilidade 39  de informações entre órgãos públicos. A 

interconexão permite a identificação e a comunicação de padrões existentes ou em 

construção, a serem estimulados ou repelidos quando da formulação de políticas de 

gestão em serviços públicos.40 Trazendo à baila as peculiaridades brasileiras, se 

adotada como plataforma única para atendimento de tamanha diversidade, a 

sinergia entre sistemas parece indispensável. Portanto, a interoperabilidade se 

apresenta como mecanismo de recurso informacional apto a agregar e articular 

elementos culturais, econômicos, sociais, que influenciam na qualidade desse 

atendimento. 

Na medida em que suas instituições se valem dessa integração em redes de 

conhecimento, os ganhos são infinitos. Desvenda-se, paulatinamente, em que 

espaço e qual a estratégia adotada para a consecução das finalidades e dos 

objetivos em vista, afastando-se definitivamente da mera transposição dos serviços 

públicos para o ambiente eletrônico por digitalização, a despeito de sua relevância. 

Ainda que pautando-se em diretrizes recorrentes na legislação brasileira, trata-se de 

progressiva transformação de mentalidade sobre padrão de governança eficiente.41 

                                                      
38  Becker, Daniel; Feigelson, Bruno; Moraes, Danilo. “Courtbox: o papel do sandbox regulatório na 
promoção do acesso à justiça”. In: Fux, Luiz; Ávila, Henrique; Cabral, Trícia Navarro Xavier. Tecnologia 
e Justiça Multiportas. São Paulo: Foco, 2021, p. 279. 
39 “A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de 
diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto (interoperar) de modo a garantir que 
pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira 
eficaz e eficiente.” Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING. Disponível em: 
eping.governoeletronico.gov.br/. Acesso em: 25 mai. 2021. 
40  “A proposta de dados abertos interligados oferece grande potencial ao conectar recursos 
informacionais através de links semânticos, links que são significativos também para programas. (...) 
Sendo significativos para programas, links semânticos podem ser processados de forma mais rica 
por eles, explorando e enriquecendo cognitivamente o significado (legível por máquina) da ligação 
entre ambos os recursos.” Marcondes, Carlos Henrique. “Linked Data - Dados Interligados - e 
Interoperabilidade entre arquivos, bibliotecas e museus”. In: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciências da Informação, v. 17, n. 34, p. 173, mai./ago., 2012. 
41 “À medida que o setor público brasileiro evolui do governo eletrônico para o governo digital, uma 
abordagem holística e uma abordagem governamental reforçada será necessária para garantir um 
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Conquanto, o recorte proposto neste ensaio canaliza as atenções ao Poder 

Judiciário que, como prestador de serviço público essencial, corresponde à parte 

dessa nova promessa de gestão eficiente, devendo, para tanto, atender eventuais 

necessidades de sua inclusão no ciberespaço. Todavia, isto posto, cumpre examinar 

qual seria a conformação acertada para maximização do postulado da eficiência no 

ambiente em questão, para que não se limite a promessas repetidas. 

 

A PREVENÇÃO DE CONFLITOS SOB A ÓTICA DA JUSTIÇA DIGITAL 

 

A atividade jurisdicional na qualidade de serviço público, para além da função 

típica, requer habilidades de administração, em especial, sobre o manejo dos 

conflitos submetidos à sua apreciação. Compreendê-la como tal significa transpor o 

referencial adotado, isto é, o seu funcionamento deverá bem atender a coletividade 

patrocinadora e consumidora, aqueles que suportam os infortúnios desse complexo 

sistema, o que implica no reconhecimento do ciberespaço no qual imersos. 

À sua disposição, o Poder Judiciário detém – ou, quando menos, retém - a 

matéria-prima do século, esse dilúvio de dados e informações randômicos sobre as 

relações humanas, conflitivas ou não, a partir dos quais seria possível depreender 

cenários profícuos ao gerenciamento de demandas. 42  Assim, porquanto 

insuficientes os modelos tradicionais de jurisdição estatal43, para tanto, adota-se a 

perspectiva correlata sobre o acesso à justiça, denominada Open Justice: 

                                                      
setor público capaz de usar tecnologia e dados não só para aumentar a eficiência, mas também para 
desenvolver serviços e políticas mais abertos, inclusivos e inovadores” (tradução nossa). 
Organisation for Economic Co-operation and Development Digital Government Studies. Digital 
Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector. Paris: OECD 
Publishing, 2018, p. 12. Disponível em: doi.org/10.1787/9789264307636-en. Acesso em: 21 mai. 
2021. 
42 “O correto uso e implementação na esfera da Administração Pública do grande volume de dados 
que faz parte do nosso presente pode trazer oportunidades para setores tradicionais da atividade 
econômica e social, como transporte, saúde, educação, agroindústria e segurança. As instituições do 
setor público, assim como as grandes empresas, também usam os dados de forma intensiva. Por isso, 
é necessário disponibilizar todas essas informações de forma acessível e de fácil leitura. É aqui que 
entra o conceito de visualização e Big Data, ou seja, como encontrar uma forma de apresentar essas 
informações para podermos ver os resultados de forma clara” (tradução nossa). Bellochio, Lucía. “Big 
Data in the Public Sector”. In: Revista de Direito Administrativo & Constitucional (A&C), ano 18, n. 72, 
p. 16, abr./jun. 2018. 

43  O indicador estabelecido pelo CNJ denominado "tempo de giro do acervo" calcula o tempo 
necessário para zerar o estoque de demanda na situação hipotética em que não existissem novos 
processos e fosse mantida a produtividade da força de trabalho. Na sua última pesquisa, o Justiça 
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Justiça aberta é o primeiro passo para sistemas de justiça mais justos. (...) Um 

conjunto completo de reformas judiciais precisará ir além dos tribunais. A 

abertura do sistema de justiça requer um trabalho proativo por parte de muitos 

atores, incluindo tribunais, polícia, promotores, provedores de assistência 

jurídica e serviços de pré-julgamento e corretivos. (...) A justiça aberta aplica os 

princípios do governo aberto - transparência, participação cívica e 

responsabilidade pública - ao sistema de justiça. Esses princípios são 

importantes não apenas para os tribunais, mas também para muitos outros 

atores que desempenham um papel na prestação de serviços de justiça. 44 

(tradução nossa) 

 

Nesse diapasão, a ideia compreende a abertura do sistema de justiça 

especialmente através da transformação digital, não somente a fim de alargar o 

acesso à ordem jurídica, mas agregar algum bem-estar social. Portanto, esse reforço 

legislativo empregado não visa transição meramente tecnológica, mas, sobretudo, 

paradigmática.45 Em atenção ao panorama digital, o próprio sentido contemporâneo 

de jurisdição se revela "desconectado - ou ao menos não é acoplado 

necessariamente - à noção de Estado, mas antes sinaliza para um plano mais largo 

e  abrangente,"  no   qual   pretendida   não  somente   a  resolução,  mas   também  a 

prevenção das contendas.46  

Por conseguinte, sugere-se justamente o aproveitamento da faceta profilática 

da medida em relação aos conflitos. Tal como parte do governo digital, a prestação 

jurisdicional sob essa ótica depende igualmente da publicidade como preceito 

                                                      
em Números 2020 (ano-base 2019) demonstrou que na Justiça Estadual levaria 2 anos e 5 meses, e 
na Justiça Federal, 2 anos, mas essa é a litigiosidade média. Em execuções fiscais, por exemplo, 
apontadas como o principal fator da morosidade judiciária, esse índice alcança 6 anos e 7 meses. 
Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2020: ano-base 2019. Brasília: CNJ, 2020, p. 94, 
156. 
44 Open Government Partnership. “Justice Policy Series, Part II: Open Justice”. 2020. Disponível em: 
opengovpartnership.org/documents/justice-policy-series-part-ii-open-justice/. Acesso em: 26 mai. 
2021. 
45 “Mais do que ferramentas auxiliares dos tradicionais processos de trabalho do Poder Judiciário, 
essas tecnologias são verdadeiros instrumentos de transformação digital. Elas impulsionam a 
substituição das antigas tecnologias judiciais por novas formas de funcionamento da Justiça, mais 
alinhadas às demandas da sociedade do século XXI por eficiência, transparência, celeridade, 
dinamismo, flexibilidade, acesso igualitário e tratamento isonômico.” Fux, Luiz; Ávila, Henrique; Cabral, 
Trícia Navarro Xavier. Tecnologia e Justiça Multiportas. São Paulo: Foco, 2021, p. 14. 
46 Mancuso, Rodolfo de Camargo. A resolução de conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 71. 
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geral47, porque não há acesso à justiça - ainda menos em caráter preventivo - sem 

acesso adequado à informação.48 Na perspectiva brasileira, se outrora condenável, o 

manancial de litigância que o compõe se reverte na sua grandiosa vantagem, porque 

significa também a imensidão de matéria-prima a ser explorada. 49  Destarte, 

“acredita-se que será possível não só pensar em estratégias de gestão inovadoras, 

como reorientar as escolhas políticas realizadas pelo Estado brasileiro em termos de 

acesso à justiça, visando a retomada do seu papel redistributivo e transformador.”50 

Entretanto, por ora, os esforços são depositados no momento antecedente à 

judicialização do conflito. Nesse ponto, a prevenção desenvolve relevantes valores 

de confiabilidade e transparência na medida em que é capaz de espelhar 

empiricamente a melhor solução para o impasse. Na prática, explora-se a 

experiência sistêmica que existe por trás desses dados, a fim de demonstrar 

cientificamente a falibilidade da litigância, afastando-se do anseio de reverter a 

pretensão em demanda judicial: 

 

O fenômeno do Big Data multiplica a possibilidade de prevenção de conflitos ad 

infinitum. A capacidade de pesquisar e verificar vários tipos de dados pode gerar 

insights importantes sobre as fontes de disputas para diferentes grupos de 

disputantes em vários ambientes, e os insights coletados dos dados podem ser 

usados tanto para soluções eficazes quanto para prevenção do futuro percalços. 

Os problemas podem ser descobertos quase instantaneamente, resolvidos antes 

mesmo  de  serem  detectados  pelos  usuários  e  bem  antes de  a resolução ter 

                                                      
47  Art. 29. § 1º, inciso I. Brasil. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Disponível em: 
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm. Acesso em: 14 mai. 2021. 
48 “Informação é essencial para as partes em disputas alinharem melhor as suas expectativas. O 
designer deve estar atento à criação de fontes de informação que forneçam critérios objetivos, 
independentes da vontade das partes, capazes de fazê-las focar a discussão em algum elemento de 
justiça, que não seja pura pressão, vontade, opinião ou intimidação. Tais fontes de informação devem 
ser claras, organizadas e facilmente acessíveis às partes.” Faleck, Diego. Manual de Design de 
Sistemas de Disputas: criação de estratégias e processos eficazes para tratar conflitos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 141. 
49 “Considerando que o Brasil possui, de longe, a maior massa de processos do mundo, não podemos 
desperdiçar a oportunidade única de transformar um dos nossos maiores custos no maior datalake 
jurídico do mundo.” Becker, Daniel; Feigelson, Bruno; Moraes, Danilo. “Courtbox: o papel do sandbox 
regulatório na promoção do acesso à justiça”. In: Fux, Luiz; Ávila, Henrique; Cabral, Trícia Navarro 
Xavier. Tecnologia e Justiça Multiportas. São Paulo: Foco, 2021, p. 280. 
50 Nunes, Dierle; Paolinelli, Camila. “Acesso à Justiça e Tecnologia: minerando escolhas políticas e 
customizando novos desenhos para a gestão e solução de disputas no sistema brasileiro de justiça 
civil”. 2021. Disponível em: academia.edu. Acesso em: 20 mar. 2021. 
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ocorrido.51 (tradução nossa) 

 

A grande valia em matéria de big data é justamente porque viabiliza o 

necessário mapeamento de razões, circunstâncias, direitos e deveres ameaçados, 

envolvendo a completude do diagnóstico, sob o risco de acautelar às cegas e 

meramente protelar a contenda. Desconsiderar ou preterir a tecnologia da 

informação quando do manejo de disputas significa perder a valiosa oportunidade 

de adotar visão sistêmica responsável por traçar o panorama preventivo52. Não por 

acaso, o texto legal refere noções básicas de natureza computacional, a fim de torná-

las não somente públicas e acessíveis, mas suficientemente padronizadas em 

estruturas capazes de assegurar qualidade e integridade das descrições.53  

 É especialmente pela convergência desses elementos que a prevenção ganha 

força. "A maioria das mensagens trocadas na internet forma uma espécie de ‘trilha’ 

digital que apresenta oportunidades inéditas de coleta e manuseio de informações”, 

em especial “por meio da abertura do leque de opções das partes para outras 

alternativas"54. A massiva coleta de dados assegura o mapeamento de cenários 

propícios a violações de direitos e interesses nas resoluções de disputas, “revelando 

as informações necessárias para o delineamento de designs voltados ao tratamento 

adequado dos conflitos.” Por conseguinte, “contribui para a categorização de uma 

                                                      
51 Katsh, Ethan; Rabinovich-Einy, Orna Digital Justice: technology and the internet of disputes. New 
York: Oxford University Press, 2017, p. 52. 

52 Rabinovich-Einy, Orna; Katsh, Ethan. “Technology and the Future of Dispute System Design”. In: 
Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, v. 17, p. 177, 2012. 
53 “Não há como testar, revisitar e depurar dados sem a permissão e facilitação de sua coleta, senão 
através da publicação de dados não sigilosos de processos judiciais. É somente com ciência dos 
dados que descobriremos as características de jurisdicionados, modalidades de demandas e seus 
aspectos geodemográficos de uso dos tribunais, paridade de armas, integridade e produtividade dos 
órgãos, entre outros indicadores úteis em nível macro e microeconômico. A despeito dos 
aproximadamente 80 milhões de processos em trâmite na justiça, vivemos uma escassez de dados 
estruturados por conta da dificuldade de identificá-los nos bancos de dados dos tribunais, bem como 
por barreiras sistêmicas e técnicas no acesso por terceiros.” Becker, Daniel; Feigelson, Bruno; Moraes, 
Danilo. “Courtbox: o papel do sandbox regulatório na promoção do acesso à justiça”. In: Fux, Luiz; 
Ávila, Henrique; Cabral, Trícia Navarro Xavier. Tecnologia e Justiça Multiportas. São Paulo: Foco, 2021, 
p. 280. 
54  Bragança, Fernanda. “Acessibilidade da Resolução Digital de Conflitos: um estudo de caso do 
consumidor.gov.br”. In: Monica, Eder Fernandes; Hansen, Gilvan Luiz; Blásquez, Guillermo Suárez 
Libro de Artículos: II Seminário Internacional sobre Democracia, Ciudadanía y Estado de Derecho. 
Ourense: Universidade de Vigo, 2020, p. 475. 
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tipologia de conflitos voltada a dar um tratamento específico para cada espécie de 

demanda e litigiosidade, de acordo com suas especificidades comuns”55: 

 

À medida em que o acesso aberto aos dados do governo se torna a norma nas 

sociedades, os tribunais são cada vez mais inundados com solicitações de 

dados e ficam para trás em suas obrigações de divulgação. Essas solicitações 

podem ser melhor atendidas pela liberação proativa de dados do tribunal, por 

exemplo, dados relacionados ao status do caso, acusações, súplicas, moções, 

julgamentos e sentenças. Além disso, à medida que mais tribunais usam 

algoritmos para automatizar processos, como avaliações de risco antes do 

julgamento e decisões de sentença, a transparência algorítmica proativa pode 

ajudar a identificar e prevenir instâncias de parcialidade e discriminação. A 

publicação proativa desses dados pode melhorar a capacidade de resposta do 

sistema de justiça, incentivando uma atividade judiciária justa e eficiente. 

Também promove a confiança do público nas instituições judiciais, o que é 

crucial para o Estado de Direito.56 (tradução nossa) 

 

Em que pese enfatizado o Poder Judiciário na qualidade instituição pública 

legitimada, a incumbência de desenvolver e implementar a prevenção de conflitos 

como política pública cabe a operadores do direito, da computação, da 

administração, aos quais também se dedica essa reflexão macroscópica da 

administração da justiça. A partir da interoperabilidade de dados, associada ao 

acesso efetivo e estruturado das informações, a participação dos cidadãos-usuários 

é determinante para o triunfo dessa arquitetura. Com fulcro na legislação em cotejo, 

apresenta-se essa proposta como espécie dos laboratórios de inovação, cuja 

instituição é expressamente prevista para desenvolver e experimentar conceitos, 

ferramentas  e métodos voltados à promoção da eficiência na prestação dos serviços  

                                                      
55 Nunes, Dierle; Paolinelli, Camila. “Acesso à Justiça e Tecnologia: minerando escolhas políticas e 
customizando novos desenhos para a gestão e solução de disputas no sistema brasileiro de justiça 
civil”. 2021. Disponível em: academia.edu. Acesso em: 20 mar. 2021. 
56 Open Government Partnership. “Justice manage on, Part II: Open Justice”. 2020. Disponível em: 
opengovpartnership.org/documents/justice-policy-series-part-ii-open-justice/. Acesso em: 26 mai. 
2021. 
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públicos.57 

Portanto, explora-se o conflito para orientar a prevenção de outros. 

Transforma-se esse tesouro de dados e informações, quando interoperáveis e 

acessíveis, no conhecimento útil às tomadas de decisões técnico-científicas que, 

reforçadas pelo empirismo que as instruiu, tornam-se preventivas. 58 Experimenta-

se o sistema para tratar a obstrução do sistema. Para tal, o Poder Judiciário detém a 

matéria-prima, os meios, a legitimidade, como também lhe é imputada a prerrogativa 

laboratorial de viabilização de novos acessos à justiça. Ainda que remontando 

origens tão antigas, "o desenho de instituições públicas que capacitem as pessoas 

a solucionar problemas coletivamente é um desafio sempre presente." 59  E no 

contexto tecnológico da informação, deve-se adotar a postura desafiadora, mas 

alcançável, de enfrentar esse mister preventivamente, maximizando a eficiência em 

sua administração, visto que “o próprio sistema judiciário se beneficiaria 

grandemente dessa atitude dialógica.”60 

 

CONCLUSÃO 

 

Com fulcro  no  reconhecimento   da   sua   natureza   de   serviço   público,   a  

prestação jurisdicional não se limitaria, ainda que tipicamente exercida, à função de 

resolução de conflitos. Todavia, são evidentes os sintomas de que a administração 

judiciária carece de reajustes alinhados aos novos tempos. Soma-se à renovada 

promessa de eficiência que, nos termos da recente legislação, dá azo à possibilidade 

de pautar sobre a prevenção dos conflitos em nome da atividade jurisdicional 

                                                      
57  Art. 44. Brasil. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Disponível em: 
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm. Acesso em: 14 mai. 2021. 
58 “A prevenção de disputas, no entanto, depende do rastreamento de padrões de disputas e de sua 
solução. Essas atividades podem ocorrer após a resolução da disputa com base nos dados coletados 
como parte do esforço de resolução ou podem ocorrer antes mesmo que a parte prejudicada tenha 
conhecimento de um problema, do escopo do problema e de quem pode ser o responsável. Embora a 
prevenção de disputas possa não aumentar o acesso à justiça de forma direta, pode reduzir as 
ocorrências de injustiça e barreiras à justiça” (tradução nossa). Katsh, Ethan; Rabinovich-Einy, Orna 
Digital Justice: technology and the internet of disputes. New York: Oxford University Press, 2017, p. 
51. 
59 Shariff, Khalil Z. “Designing Institutions to Manage Conflict: Principles for the Problem Solving 
Organization”. In: Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, v. 8, p. 133, 2003. 
60 Fernandes, André Dias; Cavalcante, Denise Lucena. “Administração fiscal dialógica”. In: Revista de 
Direito Administrativo, v. 277, n. 3, p. 58, set./dez., 2018. 
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eficiente. Aliada ao caminhar – ou correr – do século XXI, a Lei do Governo Digital 

adota algumas premissas para transformação tecnológica dos serviços públicos, 

perspectiva na qual certamente se inclui a instituição da justiça digital. 

À vista disso, incumbe ao Poder Judiciário o gerenciamento e a efetivação da 

faceta preventiva do acesso à justiça, em especial, porque protagoniza a 

administração dos recursos informacionais necessários para construir e 

implementar essa transformação na forma de política pública. Combina-se, portanto, 

a abertura e a interoperabilidade de dados que, fundadas na principiologia 

constitucional da publicidade como regra, ensejam a utilização da informação 

qualificada e estruturada para abordagem dialética organizacional, sobretudo, 

preventiva. Enquanto legítima e conveniente, a proposta é tão desafiadora quanto 

urgente, razão pela qual necessária a continuidade das pesquisas envolvendo, 

impreterivelmente, a palpitante transformação do mundo analógico para o 

algorítmico. 
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Resumo 
 
O objetivo do presente artigo é demonstrar a relação entre o direito processual e a 
tutela de direitos na contemporaneidade. A premissa do texto é a de que, diante da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a tutela dos direitos é dever 
do estado e, portanto, deve pautar a concepção e a interpretação do processo civil. 
Para tanto, examina-se a relação entre Estado e direito processual. Em síntese, essa 
primeira ideia a ser transmitida é que cada modelo de Estado adota um modelo de 
processo, na medida em que esse instituto se presta, prioritariamente, para a 
legitimação do poder do Estado em instâncias em que a tutela de direitos é 
necessária. O segundo tópico examina a relação entre o processo civil e os direitos 
fundamentais, que implica uma compreensão própria do direito processual para a 
contemporaneidade. O terceiro ponto trata das normas fundamentais do processo 
civil, em duas óticas: a uma, pela via teórica, com a investigação sobre qual é o 
sentido de uma norma fundamental do processo; a duas, pelo exame pormenorizado 
das principais normas fundamentais do processo, sob um ponto de vista dogmático. 
Por fim, registra-se a tese da dupla função do processo, pela qual o direito processual 
também é elemento relevante para a definição da interpretação do Direito. O artigo 
conclui que o processo é um instituto central na efetividade da tutela dos direitos no 
estado contemporâneo. 
Palavras-chave: Processo Civil. Tutela de direitos. Interpretação do Direito. 
 
Abstract 
 
The purpose of this article is to demonstrate the relationship between procedural law 
and the protection of rights in contemporaneity. The text's premise is that, in view of 
the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil, the protection of rights is 
a duty of the state and, therefore, should guide the conception and interpretation of 
the civil process. Therefore, the relationship between the State and procedural law is 
examined. In summary, this first idea to be conveyed is that each State model adopts 
                                                      
1  Pós-doutor pela UFRGS. Doutor e Mestre pelo PPGD-UFPR. Professor do Programa de Pós-
graduação em Direito da Unibrasil. Coordenador da Especialização de Direito Processual Civil da 
Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Advogado. william@pxadvogados.com.br 
2 Advogada. Diretora da Geslat - Gestão de Laticínios. Mestre em Direito pela UFPR. Doutoranda em 
Direito pela UFPR e pela UNOESC. viviane@geslat.com.br 
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a process model, as this institution lends itself, primarily, to the legitimization of State 
power in instances where the protection of rights is necessary. The second topic 
examines the relationship between civil procedure and fundamental rights, which 
implies a proper understanding of procedural law for contemporaneity. The third 
point deals with the fundamental norms of the civil procedure, in two perspectives: 
first, through the theoretical approach, with the investigation of what is the meaning 
of a fundamental norm of the process; second, by the detailed examination of the 
main fundamental norms of the process, from a dogmatic point of view. Finally, the 
thesis of the dual function of the process is registered, whereby procedural law is also 
a relevant element for the definition of the interpretation of the Law. The article 
concludes that the process is a central institute in the effectiveness of the protection 
of rights in the contemporary state. 
Keywords: Civil procedure. Enforcement of rights. Interpretation of law. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Quando se pensa a respeito da teoria do processo, um dos mais importantes 

elementos para a sua compreensão é a necessária relação do direito processual com 

a consecução dos objetivos do Estado. Isto significa que os elementos normativos 

para a compreensão do processo civil não devem ser estabelecidos pelo próprio 

processo, mas pelos ideais definidos na Constituição, especialmente no que diz 

respeito às opções e direitos fundamentais. Assim, se um Estado define valores 

liberais e adota apenas proteções formais aos cidadãos, o processo assumirá uma 

feição determinada, bastante formal e legalista. Se, por outro lado, o Estado 

estabelece como valores a dignidade da pessoa humana e confere às pessoas um 

conjunto de garantias fundamentais, o direito processual deve refletir esse conjunto 

de garantias e, mais do que isso, servir como instrumento para a consecução desses 

direitos. 

O objetivo deste artigo é demonstrar essa relação entre processo e tutela de 

direitos e registrar três pontos pelos quais é possível desenvolver o direito 

processual na linha pretendida: o processo como instrumento de tutela de direitos 

fundamentais, as normas fundamentais do processo e a dupla função do processo. 

Para tanto, os dois primeiros itens do texto têm o objetivo de demonstrar o 

desenvolvimento da ciência do direito processual e sua relação com a concepção de 

direito e de Estado a cada momento na história. Ou seja, o processo do Estado 

Liberal, concebido após a Revolução Francesa, é diferente do processo de um Estado 
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Constitucional que se pauta por valores sociais. Não há certo e errado, mas projetos 

coerentes e compatíveis entre si. O que se pode afirmar, desde já, é que nos termos 

da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o processo civil brasileiro 

deve ter a função de permitir o exercício do poder estatal, especialmente do Poder 

Judiciário, a fim de tutelar direitos. 

O item seguinte, já tomando como base as conclusões parciais dos itens 

acima, trata das normas fundamentais do processo. Essas normas fundamentais, 

previstas pelo próprio Código de Processo Civil, são disposições que orientam o 

intérprete e que estabelecem premissas básicas para a reflexão a respeito do direito 

processual. Nesse mesmo sentido, o último tópico apresenta como o processo 

também serve para oferecer segurança jurídica ao jurisdicionado, em virtude de sua 

dupla função. Vale dizer que, para além da tutela de casos individuais, o processo 

permite aos tribunais que desenvolvam a interpretação do Direito e definam, por meio 

de precedentes, o entendimento das Cortes a respeito de casos. A segurança 

oferecida por essa prática também tutela direitos. 

O artigo tem como metodologia central a pesquisa bibliográfica. A conclusão 

é a de que o processo é um instituto central na efetividade da tutela dos direitos no 

estado contemporâneo. 

 

2 Estado e direito processual 

 

Pensar o processo civil à luz dos direitos fundamentais foi a principal razão 

pela qual a disciplina do direito processual civil se desenvolveu nas últimas décadas. 

Mais do que uma simples metodologia, este olhar provocou uma mudança na 

concepção de processo, no significado do direito de ação, na função da jurisdição, 

enfim, houve uma alteração paradigmática da teoria do processo e uma revisão de 

seus principais institutos. Este tópico busca tratar justamente desse assunto, 

partindo da noção de Estado Constitucional como fundamento para as mudanças 

indicadas. Da noção de estado contemporâneo passa-se a apreciação de duas 

concepções de pensamento jurídico que também contribuíram para essa 

modificação: o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo. 
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Se, hoje, há um Estado Constitucional que fundamenta o pensamento jurídico, 

antes dele havia o que se denominava de Estado Liberal, calcado no positivismo 

jurídico. Algumas breves considerações sobre esse modelo precursor de Estado se 

fazem necessárias para destacar as alterações sofridas e os pontos relevantes a 

serem considerados hodiernamente. 

 

2.1 A passagem do Estado Liberal para o Estado Constitucional 

 

O Estado Liberal de Direito surgiu diante da necessidade de frear os 

desmandos do regime que lhe antecedeu. O regime anterior, marcado pelos abusos 

dos monarcas e pela insegurança da sociedade civil, deu lugar um uma nova opção 

de estrutura de poder que tinha no princípio da legalidade seu maior fundamento. Por 

conta da legalidade, a lei foi alçada – ao menos na Europa continental – a um ato 

supremo, visto como o produto do mais democrático dos poderes (Legislativo) e com 

o objetivo de eliminar as tradições jurídicas do absolutismo. A administração pública 

(Executivo) e os juízes (Judiciário) deveriam atuar dentro dos limites estabelecidos 

pela lei, não podendo invocar qualquer direito ou razão pública que com ela se 

chocasse3. 

O modelo do Estado Liberal representava, na época, um avanço diante do 

regime que havia sido suplantado. O principal interesse da burguesia, à época, era a 

de estabelecer limites ao exercício do poder político, razão pela qual só haveria 

intromissão na liberdade e na propriedade dos indivíduos mediante lei aprovada 

pelos representantes do povo. O princípio da legalidade acabou, assim, por constituir 

um critério de identificação do direito: o direito estaria apenas na norma jurídica, cuja 

validade não dependeria de sua correspondência com a justiça, mas somente de ter 

sido produzida por uma autoridade dotada de competência legislativa.  

Solidário a essa concepção, o positivismo jurídico foi responsável pelo 

enraizamento das concepções liberais e do princípio da legalidade entre os juristas. 

Ao resumir o objeto do Direito à lei, o positivismo delimitou a atividade dos juristas à 

descrição da lei e à busca da vontade do legislador. O positivismo não se preocupava 

                                                      
3 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
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com o conteúdo da norma, pois sua análise se restringia à validade da lei que 

decorria apenas do procedimento estabelecido para a sua criação. Atualmente, a 

doutrina – dentre muitos autores, menciona-se Himma 4 , Marmor 5  e, no Brasil, 

Juliano Maranhão6 – sintetiza7 as principais lições do positivismo jurídico em três 

teses: a tese do fato social, a tese da convencionalidade e a tese da separabilidade. 

A tese do fato social indica que o Direito é uma criação social e que, por escolha da 

comunidade, esse poder foi essencialmente delegado ao Legislativo. A tese da 

convencionalidade do positivismo que acompanhava o Estado Liberal significava 

que, por convenção daqueles que aplicam o Direito (os juristas), há objetividade em 

identificar a legislação com o Direito. A tese da separabilidade fechava o raciocínio, 

ao delimitar o campo do Direito em separado da Moral, da Justiça, ou de outras 

ciências sociais. Ao restringir o objeto do Direito à lei, eliminar a moral e conceber o 

fundamento de validade último do Direito em um fato social, o positivismo demarcou 

a “província do Direito”, nos dizeres de Austin8. 

Daniel Mitidiero 9  também observa dois importantes aspectos sobre a 

aplicação do Direito pelo positivismo. O positivismo clássico propõe uma 

interpretação puramente cognitiva, voltada para a declaração do significado correto 

da norma; além disso, a aplicação da norma ao caso era vista como uma atividade 

meramente dedutiva. Deste modo, a atividade judicial nada mais era que a aplicação, 

cognitivo-dedutiva, da norma previamente estabelecida pelo legislador ao caso 

concreto. 

Evidentemente, se essa era a proposta do Estado Liberal e do positivismo 

jurídico, as primeiras concepções de jurisdição – e de processo civil, por 

consequência – explicavam o Judiciário como espaço em que se realizava uma 

                                                      
4 HIMMA, Kenneth.Einar. Inclusive Legal Positivism. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott (Eds.). The 
Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002. p. 
125-165. 
5 MARMOR, Andrei. Exclusive Legal Positivism. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott (ed). The Oxford 
Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002. p. 104-124. 
6  MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Positivismo jurídico lógico-inclusivo. São Paulo: 
Marcial Pons, 2012. 
7  Cabe, também, ressaltar a importância de obra que apresenta a posição de diversos autores 
contemporâneos: MARCONDES, Danilo; STRUCHINER, Noel. Textos básicos de filosofia do direito: de 
Platão a Frederick Schauer. Rio de Janeiro: Zahar, 2015. 
8  AUSTIN, John. The Province of Jurisprudence Determined; and, The Uses of the Study of 
Jurisprudence. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998. O original é de 1832. 
9 MITIDIERO, Daniel. Precedentes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
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atividade simples: conhecimento da norma preexistente (tese da convencionalidade) 

e aplicação diante de um caso concreto (cognição-dedução). Assim, o juiz não 

realizava nenhum juízo de valor (tese da separabilidade) ao decidir o caso. 

Apesar de o Estado Liberal e o positivismo clássico terem delimitado muito 

bem suas escolhas fundamentais, o tempo revelou algumas imperfeições das teorias 

e exigiu uma mudança de postura do próprio Estado. Quanto às imperfeições, nas 

palavras de Mitidiero, melhor falar em dupla indeterminação do direito10. Com o 

respaldo de Guastini11 e de Humberto Ávila12, o processualista tem apontado que 

texto e norma são distintos e essa cisão gera uma barreira intransponível para o 

positivismo clássico. Isso ocorre porque os textos em que são vazados os 

dispositivos elaborados pelo Poder Legislativo são equívocos e as normas 

(comandos ou regras que decorrem dos textos) são vagas. 

A equivocidade foi demonstrada no momento em que a filosofia da linguagem 

encontrou o positivismo jurídico – essencialmente, com Hart, em O Conceito de 

Direito, de 1961 13 . Os enunciados da lei são ambíguos, complexos, pois podem 

apresentar mais de um significado, exprimir mais de uma norma, ou apresentar 

outros aspectos que dependem de interpretação. Ao depender de interpretação, é 

necessário reconhecer que mesmo a lei depende de individualização, valoração e 

escolhas entre as opções de significado; somente após essa atividade é que do texto 

se pode extrair uma norma. 

Mesmo superada a equivocidade, as normas possuem uma peculiaridade, 

pois são vagas. Isso significa que não é possível antecipar exatamente quais são os 

casos que entram no seu âmbito de aplicação. As normas possuem textura aberta e 

geram zonas de penumbra que devem ser reduzidas na medida em que são aplicadas 

caso a caso. 

Para responder a essas críticas, o positivismo recorreu à tese da 

discricionariedade, pela qual se admitia que o juiz era a autoridade competente para 

realizar essa atividade de interpretação. Ao fazê-lo, porém, abriu espaço para uma 

crítica que alteraria essa escola de pensamento na segunda metade do século XX. 

                                                      
10 MITIDIERO, Daniel. Precedentes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
11 GUASTINI, Riccardo. Interpretar e argumentar. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. 
12 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 
13 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
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Há, porém, outro aspecto que contribuiu para esse movimento que deve ser 

considerado previamente. 

As guerras e as crises econômicas experimentadas pelos estados no início do 

século XX provocaram uma alteração substancial no exercício do poder político. A 

própria filosofia liberal é atenuada diante da necessidade de reconstrução da 

sociedade. O Estado passa a reconhecer a si próprio deveres positivos a serem 

prestados à população. A justiça volta a ser um tema relevante, de modo que a 

simples validade da lei deixa de ser suficiente, pelo que se busca uma substância 

maior para o próprio Direito, abandonando a concepção absolutamente formal que o 

precedia. A opção dos Estados, nesse momento, foi a de incluir esses novos valores 

não apenas na lei, mas em uma posição superior: as Constituições. As Constituições 

passaram a ser vistas como fundamento para o controle da lei, tornaram-se rígidas, 

pois não mais poderiam ser alteradas de acordo com a vontade simples do 

Legislativo. Além disso, pela relevância que assumiram, tiveram reconhecida sua 

plena eficácia normativa. A lei, no século XX, perdeu a posição de supremacia que 

tinha até então, cedendo esse posto para a Constituição. O “princípio da legalidade” 

assume nova roupagem, significando conformação da lei à Constituição e com os 

direitos fundamentais. 

Estado Constitucional, portanto, é o modelo de Estado que reconhece na sua 

Constituição os princípios fundamentais que regem sua atividade. Esses princípios 

vão muito além do simples funcionamento da máquina estatal. Há princípios que se 

voltam, por exemplo, para os objetivos fundamentais do Estado, e outros que 

estabelecem o conjunto de direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da 

sociedade. Isto impõe ao jurista uma mudança de posicionamento: se sua função 

era apenas descrever a lei, hoje seu papel é, no mínimo, compreender a lei à luz da 

Constituição. A lei não é mais objeto, mas componente que leva à construção da 

norma jurídica, vista não como texto legal, mas como o significado de sua 

interpretação. O jurista não apenas descreve, mas projeta uma imagem a partir da lei 

e da Constituição. Sua tarefa é de reconstrução. Evidentemente, o Estado 

Constitucional provocou uma mudança de postura da doutrina tanto no direito 

material quanto na compreensão do direito processual. Foi essa perspectiva que Luiz 
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Guilherme Marinoni14 empregou para compreender diversos conceitos do processo 

à luz da Constituição.15 Para tanto, porém, é preciso compreender outros elementos 

ligados ao tema do Estado Constitucional. Passa-se, por ora, à análise do 

neoconstitucionalismo e, em uma visão mais ampla, do pós-positivismo. 

 

2.2 As escolas de pensamento jurídico do Estado Constitucional: 

neoconstitucionalismo e pós-positivismo 

 

Marinoni atribuía ao neoconstitucionalismo o manancial teórico que abria a 

senda para as suas propostas. Ao partir da conformação do Estado Constitucional, 

ele acrescentava que a plena eficácia normativa dos dispositivos constitucionais 

deveria conferir unidade e harmonia ao sistema jurídico, não dando alternativas ao 

juiz e ao jurista senão colocar a lei em sua perspectiva. Dizia, então, que as normas 

constitucionais eram vinculantes à interpretação das leis. Esse 

neoconstitucionalismo exigia a compreensão crítica da lei em face da Constituição, 

de modo que a atividade de identificar a norma, como resultado da interpretação, 

poderia ser entendida como a atividade de “conformar a lei”. 

A expressão “neoconstitucionalismo” é atribuída a Susanna Pozzolo16, que 

cunhou o termo para se referir a algumas especificidades que vinham sendo 

destacadas por filósofos e juristas a respeito da interpretação constitucional. Ocorre 

que a proposta teórica desses autores, embora muitas vezes partam do direito 

constitucional, acaba por ser incorporada por todo o Direito. Seja a distinção entre 

regras e princípios, seja a proposta de Direito como um conceito interpretativo de 

Dworkin17, ou a de um Direito dúctil ou maleável, de Zagrebelsky18, nenhuma delas se 

restringe (ou deve se restringir) ao direito constitucional. Ou melhor, todas 

                                                      
14 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
15 A indicação de 2006 é referência à primeira edição da obra. As demais referências a esse texto tem 
como base versão mais atual, exceto quando expressamente indicado: MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
16 Indica-se texto da autora traduzido para o português: POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo: 
um modelo constitucional ou uma concepção da constituição? Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, São Paulo, v. 7, jan./jun. 2006, p. 231-253. 
17 DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986. 
18 ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mitte. Torino: Einaudi, 1992. 



 
William Soares Pugliese;  Viviane Lemes da Rosa | 345 

 

 

reconhecem o valor e a hierarquia da Constituição, mas são propostas de 

compreensão do Direito como um todo. Tanto o é que, dos autores apontados por 

Pozzolo como neoconstitucionalistas, tais como Robert Alexy, o próprio Zagrebelski 

e Carlos Santiago Nino, nenhum incorporou a denominação que havia sido utilizada. 

Ao contrário, a expressão que se reputa mais adequada para designar a proposta 

teórica aqui mencionada, e que tem sido mais acolhida internacionalmente, é o pós-

positivismo. Atualmente, Marinoni, Arenhart e Mitidiero19 passaram a utilizar essa 

denominação. 

É bem verdade que pós-positivismo também é uma expressão criticada, mas 

o fato é que, seja por neoconstitucionalismo, seja por pós-positivismo, essas 

expressões procuram designar as alterações pelas quais o Direito passou, 

especialmente na segunda metade do século XX. Ao reconhecer a equivocidade e a 

vagueza dos textos e das normas, e na medida em que o próprio Estado passou a 

utilizar expressões cada vez mais amplas para designar direitos e deveres – como 

se verifica no rol de direitos fundamentais de inúmeras Constituições – a ciência 

jurídica se viu compelida a desenvolver esquemas argumentativos e interpretativos 

para atender a essas novidades. 

Em comum, as propostas neoconstitucionalistas ou pós-positivistas 

passaram a reconhecer que o Direito não poderia mais ser descrito como um 

arcabouço de regras cujo conteúdo seria meramente identificado e declarado pelos 

juízes ao julgar os casos. Ao contrário, a Teoria do Direito retirou o juiz de um papel 

secundário e alçou-o ao centro das preocupações e nesse movimento passou a se 

importar diretamente com a argumentação jurídica, com a fundamentação das 

decisões e com o conteúdo normativo dos textos jurídicos. A guinada pós-positivista 

provocou a revisão de diversos institutos jurídicos, deu maior relevância ao Poder 

Judiciário, pois aumentou o âmbito de atuação das cortes, e majorou as expectativas 

com relação ao que pode ser obtido a partir do Direito. 

Esse movimento foi recepcionado no Brasil por um de seus elementos mais 

sintomáticos: a proposta de distinção de normas entre regras e princípios. A doutrina 

costuma atribuir a distinção entre regras e princípios a dois autores: Ronald 

                                                      
19 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: 
teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 52. 
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Dworkin20 e Robert Alexy21. Em comum, o que pode ser dito a esse respeito sobre os 

dois autores é a ideia de que as regras são ou não são aplicáveis, esgotando-se em 

si mesmas. Os princípios, por sua vez, revelam valores ou critérios que devem 

orientar a compreensão e a aplicação do ordenamento jurídico diante das situações 

concretas. Ocorre, porém, que Dworkin alterou o objeto de sua crítica em trabalhos 

posteriores. Coube a Alexy o desenvolvimento do tema a partir dessa ideia originária. 

É com base nele que esta exposição segue nos próximos parágrafos.  

Para Alexy, os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. As 

regras são normas que podem ser cumpridas ou não, porque, se uma regra é válida, 

há de ser feito exatamente o que ela exige, nem mais, nem menos. As regras são 

aplicáveis ao caso ou não, o que significa que o âmbito fático determina sua 

incidência; os princípios podem ser realizados em diferentes graus, consoante as 

possibilidades jurídicas e fáticas. As regras incidem, normalmente, uma a uma diante 

de determinadas situações fáticas. Os princípios, ao contrário, orbitam em torno das 

situações jurídicas e convivem com os demais princípios, às vezes em harmonia, às 

vezes em colisão. 

Isto leva Alexy a afirmar que a realização dos princípios deve buscar a 

maximização dos efeitos, mas também depende das possibilidades jurídicas e 

fáticas, que são condicionadas pelos princípios opostos. Nessa linha, o autor propõe 

a consideração do peso dos princípios em colisão, em avaliação que só pode ser feita 

perante o caso concreto. 

Os princípios assumem importância nos casos de controle de 

constitucionalidade da lei, de dúvida interpretativa e de ausência de regra. Mas os 

princípios não têm apenas função acessória: eles são razões para juízos concretos 

de dever ser. A partir do momento em que se projetam sobre a realidade, eles servem 

de fundamento para normas específicas que orientam concretamente a ação, seja 

num sentido positivo (prestações fáticas ou jurídicas), seja num sentido negativo 

(omissão). No âmbito da relação entre a Constituição e a lei, isso significa que os 

                                                      
20 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977. 
21 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. O original, em 
alemão, data de 1985. 
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princípios, de um lado, impõem aos legisladores deveres de produção de normas 

jurídicas e, de outro, imunizam determinadas posições jurídicas do alcance da 

atuação da lei. 

Diante da possibilidade de colisão entre princípios, Alexy desenvolveu 

renomada técnica de solução para tais questões. Propõe, para tanto, a técnica da 

proporcionalidade, a qual se divide em três etapas: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito (ou ponderação). A análise da adequação é a 

atividade de identificar quais princípios e quais medidas contribuem para o alcance 

do fim desejado. Feita a análise da adequação, passa-se a da necessidade, a qual 

consiste em verificar se, dentre todas as medidas disponíveis e igualmente eficazes 

para atingir um fim, a proposta é a menos gravosa em relação aos direitos 

envolvidos. Ou seja, a necessidade exige verificar a existência, ou inexistência de 

outro meio menos gravoso, de modo que determinado meio somente é necessário se 

não há outro menos restritivo.  

Para além da adequação e da necessidade, o princípio da proporcionalidade, 

para Alexy, comporta, ainda, uma terceira subdivisão: “a proporcionalidade em 

sentido estrito” ou “ponderação” que corresponde, metaforicamente, a colocar os 

princípios colisos em uma balança para verificar qual deles é realmente importante 

na situação analisada. A ponderação, portanto, tem como pressuposto que as 

normas a serem ponderadas possuam estrutura de princípios. Isso implicar verificar 

que se trata de dimensão totalmente diversa do trato com as regras, que são ou não 

aplicáveis. Recorde-se que, no conflito de regras, uma elimina a outra, enquanto na 

colisão entre princípios, um apenas afasta o outro naquele dado momento e para 

aquele caso concreto. 

Como mencionado, Dworkin22 abandonou a distinção entre regras e princípios, 

mas o fez porque, para ele, a distinção perdeu o sentido na medida em que todo o 

Direito passou a ser visto como um conceito interpretativo. Para ele, nem as regras 

se aplicam pela regra do tudo ou nada, tendo em vista que devem ser interpretadas 

à luz do Direito compreendido em sua integridade. MacCormick23 , na sua teoria 

                                                      
22 DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986. 
23 MacCORMICK, Neil. Institutions of Law: an essay in legal theory. Oxford: Oxford University Press, 
2007. 
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institucionalista do Direito, adota posicionamento semelhante, admitindo a distinção 

entre regras e princípios, mas reconhecendo que qualquer regra pode ser derrotada 

mediante argumentos jurídicos relevantes. 

Tudo isso indica que a compreensão do Direito como a teoria contemporânea 

propõe implica ruptura com o Estado Liberal, com o positivismo clássico e com a 

noção de Direito como mero sistema de normas.  

Fosse essa apenas uma proposta teórica, não haveria como compreender 

todos os seus efeitos. É que as Constituições que seguiram os eventos históricos da 

primeira metade do século XX, especialmente a Segunda Guerra Mundial, instituíram 

normas cujo conteúdo é de condições materiais de justiça. Esses dispositivos 

contêm aspirações éticas e políticas, muitas vezes redigidos em fórmulas não 

precisas, e por isso costumam ser vistos sob a rubrica de princípios. Esses princípios 

que revelam as opções fundamentais do Estado e que devem ser observados a todo 

momento costumam ser denominados de “direitos fundamentais”. O Estado 

Constitucional pressupõe que essas normas tenham eficácia imediata e que devem 

conformar a legislação infraconstitucional. Isso só pode ser feito com o auxílio da 

jurisdição, mediante a atividade de interpretação e de compreensão do “modo de ser” 

das demais normas do ordenamento jurídico. 

 

3 Processo civil e direitos fundamentais 

 

É preciso, neste momento, tratar propriamente dos direitos fundamentais. 

Vale, porém, uma breve retomada. Viu-se até aqui que o Estado Constitucional é 

marcado pela rigidez da Constituição, pela eficácia plena das suas normas, pela 

função unificadora da Constituição, pela subordinação da lei às normas 

constitucionais e pelo papel interpretativo da Constituição sobre todo o Direito. Os 

direitos fundamentais são o principal resultado dessa opção teórica e refletem a 

escolha dos Estados por um grupo de direitos que servem tanto para o controle das 

atividades do Poder Público, quanto para conferir à sociedade meios imprescindíveis 

ao seu desenvolvimento, a proteger os direitos de um particular contra o outro (a 

Administração Pública ou outro particular) e para estruturar vias para que o cidadão 

possa participar de forma direta na reivindicação dos seus direitos. Esses direitos 
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podem assumir as feições de direitos à prestações, direitos à proteção ou defesa, e 

direitos à participação24. 

Os direitos fundamentais recebem essa qualificação porque repercutem sobre 

a estrutura básica do Estado e da sociedade. A fundamentalidade significa, em 

síntese, a opção prévia do Estado pela imprescindibilidade e pela necessária 

observância de tais direitos25. Esses direitos têm aplicação imediata e não podem 

ser removidos, pois são cláusulas pétreas. O ideal, inclusive, é que sejam atendidos 

na máxima perspectiva possível. 

A doutrina costuma afirmar que os direitos fundamentais se conformam a 

partir de dois critérios26. De um lado, há o critério formal, pelo qual todo direito 

previsto sob o Título II, da Constituição brasileira, deve ser considerado fundamental. 

No entanto, a relação dos arts. 5º e seguintes não é exclusiva, de modo que outros 

direitos decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição podem 

ser considerados fundamentais, o que revela um critério material. Note-se, portanto, 

que a própria configuração dos direitos fundamentais é, por si só, um conceito que 

depende de interpretação. Isso reforça o que se disse até aqui e reafirma a relevância 

da discussão. 

Afirma-se, ainda, a perspectiva objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. 

Com isso, deseja-se realçar que as normas que estabelecem direitos fundamentais, 

embora possam gerar direitos subjetivos, também fundam elementos normativos 

mínimos, orientadores de todo o ordenamento jurídico. As normas de direitos 

fundamentais afirmam valores que incidem sobre a totalidade do ordenamento 

jurídico e servem para iluminar as tarefas dos órgãos judiciários, legislativos e 

executivos. Assim, implicam valoração de ordem objetiva. O valor contido nessas 

normas, revelado de modo objetivo, espraia-se necessariamente sobre a 

compreensão e a atuação do ordenamento jurídico. 

Nessa linha objetiva,   importa   especialmente   a   atividade   de   aplicação  e  

                                                      
24 CHUEIRI, Vera Karam de et al. Fundamentos de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2021, 
p. 329. 
25 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 30, p. 146-158, 2000. 
26 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 2017. 
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interpretação da lei, uma vez que essa não pode ser dissociada de tais direitos. Além 

disso, uma importante consequência da dimensão objetiva está em estabelecer ao 

Estado um dever de proteção dos direitos fundamentais. Esse dever de proteção, 

relativo à separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, permite que se 

reconheça uma irradiação dos efeitos desses direitos sobre toda a ordem jurídica. 

Assim, fica o Estado obrigado a proteger os direitos fundamentais mediante 

prestações normativas e fáticas, ou seja, por meio de normas e por ações concretas. 

A norma de direito fundamental, ao instituir valor, e assim influir sobre a vida social 

e política, além de tratar das relações entre os sujeitos privados e o Estado, regula as 

relações que se travam apenas entre os particulares. Nessa última perspectiva 

pensa-se na eficácia dos direitos fundamentais sobre os particulares. 

Evidentemente, os direitos fundamentais também possuem uma dimensão 

subjetiva, na medida em que podem ser invocados como direitos, individuais ou 

coletivos, pelos indivíduos. 

Mais do que dimensões, os direitos fundamentais também possuem 

diferentes eficácias. A doutrina aponta pelo menos duas: vertical e horizontal27. É que 

os direitos fundamentais produzem efeitos quando considerados em relação ao 

Poder Público (eficácia vertical) e em relação a particulares (horizontal). A eficácia 

vertical impõe direitos e deveres sobre o Poder Público, e por consequência ao 

legislador, ao administrador e ao juiz. A eficácia horizontal ou privada se verifica na 

relação entre particulares. 

Assim, os direitos fundamentais devem ser protegidos pelo juiz, porque 

incidem sobre ele verticalmente (e diretamente). Contudo, quando o juiz dá tutela ao 

direito fundamental não protegido pelo legislador ou pelo administrador, a sua 

decisão repercute sobre os particulares, quando então não há que se pensar em 

eficácia vertical, mas em eficácia horizontal mediada pela decisão jurisdicional, isto 

é, em eficácia horizontal mediata28. 

A eficácia horizontal mediata não pode ser confundida com a eficácia direta 

do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva sobre o juiz. Esse direito 

                                                      
27  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
28 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: 
teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 86 e ss. 
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fundamental incide sobre a jurisdição, diretamente, pois objetiva conformar o seu 

próprio modo de atuação. Assim, os direitos fundamentais processuais são dirigidos 

a vincular o próprio procedimento estatal. Os direitos fundamentais processuais se 

destinam unicamente a regular o modo com que se dará o proceder estatal e, por 

isso, sua única eficácia é sobre o Estado. No entanto, o conteúdo da decisão 

jurisdicional incide sobre os particulares, ou melhor, o direito fundamental 

processual se projeta sobre os indivíduos. Trata-se de eficácia de direito 

fundamental sobre os particulares, mediada pelo juiz, mas com uma peculiaridade: 

não há verdadeira eficácia horizontal; o que existe é eficácia vertical derivada, uma 

vez que o juiz tem o dever de proteção dos direitos materiais. 

Aqui, compreende-se a contribuição de Marinoni29: o direito fundamental à 

tutela jurisdicional incide direta e imediatamente sobre o Estado, mas seu conteúdo 

não está voltado apenas à tutela dos direitos fundamentais. Cabe ao Estado garantir 

a efetiva tutela de quaisquer direitos, ou melhor, de todos os direitos. O direito 

fundamental à tutela jurisdicional também recai indireta ou lateralmente sobre os 

particulares, por conta da utilização das técnicas processuais necessárias para a 

proteção dos direitos. Essa eficácia vertical com repercussão lateral é própria dos 

direitos fundamentais processuais, pois demandam do Estado a prestação de 

deveres que eventualmente afetam os demais. 

Quando o juiz não encontra uma técnica processual adequada à tutela do 

direito, e assim se pode falar em omissão de regra processual, ele deverá suprir a 

insuficiência com os olhos nas exigências do direito material que reclama proteção. 

Os contornos da prestação devida pelo Estado, nesses casos, serão definidos à luz 

do direito material do particular que reivindica proteção. Cabe ao processo definir o 

modo pelo qual a intervenção ocorrerá na esfera jurídica do particular para preservar 

o direito reclamado. O que pode ocorrer é de haver dúvida entre dois ou mais meios 

aptos a satisfazer o direito tutelado. A proposta doutrinária é a de escolher, na esteira 

da proporcionalidade, o meio que acarreta um prejuízo menor ao particular. Se 

existem duas formas possíveis pelas quais o Estado pode onerar um particular, 

alcançando mediante todas elas o mesmo benefício, a forma não arbitrária de 

                                                      
29 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
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oneração, dentre as vias igualmente idôneas, é aquela que impõe o menor dano à 

esfera jurídica do particular. Os testes estão nos planos, portanto, da adequação e 

da necessidade.  

Vê-se, de todo modo, que os direitos fundamentais incidem sobre o direito 

processual e demandam do Poder Público como um todo um conjunto de prestações 

e de deveres. É possível ir ainda mais longe, considerando outras aplicabilidades da 

proporcionalidade perante o direito processual civil. 

 

3.1 Regra da proporcionalidade e processo civil 

 

Como se disse, o Estado Constitucional pressupõe que a lei deva ser 

interpretada de acordo com a Constituição. Muitas vezes, para fazê-lo, o juiz deve 

encontrar mais de uma solução e escolher aquela que outorgue a maior efetividade 

à Constituição. Mais do que o controle de constitucionalidade, o juiz exerce a 

interpretação de acordo a fim de encontrar a interpretação mais adequada perante a 

Constituição 30 . Além disso, pode o juiz salvar determinado dispositivo da 

inconstitucionalidade a partir da interpretação conforme, ou seja, uma técnica de 

preservação do texto de modo a excluir a interpretação inconstitucional31. Em outros 

casos, há direitos fundamentais que incidem sobre o caso ao mesmo tempo, o que 

pode gerar uma colisão, e isso pressupõe uma solução pela via da proporcionalidade 

que, aliás, foi alçada à norma fundamental do processo civil, por força do art. 8º, do 

CPC 15.  

Nesse sentido, os princípios e os direitos fundamentais podem ser vistos não 

apenas como a substância que orienta o modo de ser do ordenamento jurídico, mas 

também como as ferramentas que servem para a interpretação de acordo, para a não 

aplicação da lei inconstitucional, para a preservação da norma mediante a definição 

da interpretação constitucional conforme, para a preservação da norma mediante a 

declaração da constitucionalidade da sua aplicação em outras situações, que não a 

                                                      
30 MARINONI, Luiz Guilherme. A zona de penumbra entre o STJ e o STF. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2019. 
31  KRASSUSKI FORTES, Luiz Henrique. Interpretação conforme e interpretação de acordo com a 
Constituição: precedentes do STJ e controle difuso de constitucionalidade. I Congresso Internacional 
de Direito Constitucional e Filosofia Política: Belo Horizonte: Initia Via, 2014. v. 2. p. 156-170. 
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impugnada, para a geração da regra necessária para que o direito fundamental seja 

feito valer, e para a proteção de um direito fundamental diante de outro. 

Em todas essas atividades, a aplicação do Direito envolve conformação da lei 

à Constituição. Seja pela interpretação de acordo, seja pela interpretação conforme, 

seja pela supressão de omissão inconstitucional, o exercício da jurisdição atua para 

conformar a legislação às normas constitucionais e, especialmente, aos direitos 

fundamentais. Para Marinoni32, o juiz opera uma reconstrução da ordem jurídica ao 

outorgar um significado aos textos da Constituição e da legislação 

infraconstitucional. 

Quando se verifica uma colisão entre direitos fundamentais, o juiz deve ir 

ainda além. Não é correto afirmar que, nesses casos, o juiz soluciona o caso em 

conformidade com a Constituição; na verdade, o que ocorre é a utilização de uma 

ferramenta normativa específica – para Humberto Ávila33, um postulado ou uma 

metanorma – que soluciona um conflito concreto e contingente entre dois direitos 

fundamentais: a proporcionalidade. Lembre-se que a proporcionalidade possui três 

fases: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Nessa linha, 

diversas situações jurídicas processuais são resolvidas sob esse aspecto. 

Na tutela de urgência, por exemplo, há uma colisão de direitos fundamentais 

na medida em que o autor pleiteia uma medida e pretende obter a decisão sem que 

o requerido seja ouvido. A urgência, nesse âmbito, justifica o diferimento do exercício 

do contraditório, tendo em vista que a antecipação muitas vezes é a única medida 

adequada e necessária para a proteção do direito do autor. A defesa do réu será 

exercida a posteriori, preservando-se os direitos fundamentais, mas em operação 

que organiza o ônus do tempo do processo perante uma situação previamente 

desproporcional. 

Outra oportunidade em que a proporcionalidade costuma ser invocada é na 

discussão sobre as provas ilícitas. Via de regra, não se admitem provas ilícitas no 

direito processual civil brasileiro. No entanto, não se deve olvidar que, algumas vezes, 

a prova ilícita tem o objetivo de proteger outros direitos fundamentais, ou devem ser 

compreendidas frente ao direito à tutela jurisdicional efetiva. Essas contraposições 

                                                      
32 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
33 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2021. 
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fizeram com que a jurisprudência desenvolvesse ao menos duas hipóteses em que 

a prova ilícita é admitida, com fundamento na proporcionalidade. São elas, não é 

ilícita a prova cuja derivação é mediata, ou seja, deve haver nexo causal entre a prova 

ilícita originária e as demais; a prova seria obtida de qualquer forma (inevitable 

discovery), ou seja, a ilicitude da primeira não fulmina a segunda porque havia meios 

disponíveis e independentes para sua produção. 

 

3.2 Dever de conformação legislativa e judicial do processo civil à luz dos direitos 

fundamentais 

 

O Estado Constitucional demanda do próprio Estado a proteção efetiva e a 

prestação de direitos. Quando aplicado esse raciocínio ao Poder Judiciário, tem-se 

que o juiz deve conformar a lei à Constituição ou, até mesmo, desenvolver a resposta 

jurídica adequada em caso de omissão legislativa. O que interessa saber, por fim, é 

como o juiz opera essa reconstrução interpretativa de uma norma jurídica para o 

caso concreto quando a norma geral não existe ou é incompatível com os princípios 

e com os direitos fundamentais. Evidentemente, o Judiciário não se confunde com o 

Legislativo, pois atua em conformidade com a tarefa que o constitucionalismo 

contemporâneo lhe impôs: a de prestar efetiva proteção aos direitos. O juiz não cria 

norma como faz o Legislativo, pois a decisão judicial apenas zela para que os direitos 

sejam tutelados de acordo com a Constituição. Isto faz com que se perceba, 

atualmente, a importância da discussão a respeito dos precedentes, na medida em 

que o papel de desenvolvimento dos tribunais colabora para a segurança jurídica 

sem, no entanto, interferir na repartição de competências entre as funções do Estado. 

Tudo isso levou o próprio legislador a mudar sua postura perante o Judiciário. 

O legislador, não mais vestido do ideal iluminista e liberal, tem optado por conferir às 

partes e aos juízes uma maior latitude de poder, seja para permitir que os 

jurisdicionados pudessem utilizar o processo de acordo com as novas situações de 

direito material e com as realizadas concretas, seja para dar ao juiz a efetiva 

possibilidade de tutelá-las. A partir disso, o legislador criou institutos dependentes 

do preenchimento de conceitos indeterminados, admitindo o seu uso na 

generalidade dos casos, e também a fixar normas processuais abertas. Essas 
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normas aberas decorrem da aceitação da ideia de que a lei não pode atrelar as 

técnicas processuais a cada uma das necessidades do direito material ou desenhar 

tantos procedimentos especiais quantos forem supostos como necessários à tutela 

jurisdicional dos direitos. 

A lei processual não pode antever todas as verdadeiras necessidades de 

direito material, uma vez que essas não apenas se transformam diariamente, mas 

igualmente assumem contornos variados conforme os casos concretos. As normas 

processuais abertas são destinadas ao jurisdicionado e ao juiz para que possam 

identificar, dentro de uma moldura, qual dos instrumentos processuais é o mais 

adequado à tutela do direito e da situação jurídica concreta. A contraprova das 

normas processuais abertas reside na outorga ao juiz do dever de demonstrar a 

idoneidade do seu uso, tendo em vista a necessidade de se legitimar o exercício da 

autoridade. Novamente, entra em cena a proporcionalidade. 

Exemplo contemporâneo dessa questão é a possibilidade de aplicação do art. 

139, IV, para a execução de toda sorte de direito material 34 . Seja para a tutela 

inibitória, ressarcitória, de adimplemento na forma específica ou até mesmo para o 

pagamento de quantia, o Código de Processo Civil admite que o juiz adote as 

medidas necessárias para o cumprimento da ordem. Evidentemente, o limite desse 

dispositivo é o racional e o razoável, a partir de um juízo de proporcionalidade. Esse 

controle deve ser feito, mais especificamente, a partir do critério da necessidade, pois 

o meio executivo deve ser idôneo e causar a menor restrição possível. 

Em outros termos: pelo fato de o juiz ter poder para a determinação da melhor 

maneira de efetivação da tutela jurisdicional, exige-se dele, por consequência, a 

adequada justificação das suas escolhas. Nesse sentido se pode dizer que a 

justificativa é a outra face do incremento do poder do juiz. Na justificativa o juiz deve 

dizer a razão pela qual preferiu uma determinada técnica processual ou modalidade 

de execução, e não outra. Nessa justificativa, ele deve esclarecer a adequação da 

medida e sua necessidade, eventualmente contrapondo outras soluções que 

causariam maior dano ao requerido.  

                                                      
34 BORGES, Marcus Vinícius Motter. Medidas coercitivas atípicas nas execuções pecuniárias. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 
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Algo semelhante ocorre quando ausente regra ou técnica processual. As 

omissões podem ser suprimidas quando se tem consciência de que a técnica 

processual depende apenas da individualização das necessidades do caso concreto. 

Assim, por exemplo, mesmo havendo previsão expressa das técnicas processuais 

idôneas para a prestação de tutela de pagamento de soma em dinheiro, uma medida 

que vise antecipar o pagamento desta soma em dinheiro não pode utilizar as vias 

tradicionais de penhora, avaliação e alienação de bens, pois a urgência restaria 

desatendida. Pode o juiz, a depender da situação concreta, utilizar-se da multa, por 

exemplo, para conferir maior tempestividade e efetividade à efetivação de suas 

decisões. O que deve ser evidenciado é que a falta de técnica processual deve ser 

suprida com base no direito fundamental. Se o juiz se deparar com ausência de 

previsão de modalidade executiva idônea, pode suprir essa omissão considerando 

as circunstâncias do caso concreto e a regra da necessidade, precisamente em nome 

do controle da insuficiência de tutela normativa ao direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva. 

Este tópico procurou demonstrar que processo civil e direitos fundamentais 

possuem uma relação direta, na medida em que há um dever do direito processual 

em tutelar os direitos fundamentais. Os próximos itens desenvolverão o argumento 

adicional de que a relação com os direitos fundamentais provocou outras 

modificações na concepção de processo e na sua interpretação. Para tanto, serão 

apresentados dois pontos: as normas fundamentais do processo civil e a dupla 

função do processo civil. 

 

4 Normas fundamentais do processo civil35 

 

No Direito Constitucional, discute-se se os direitos fundamentais  têm  caráter  

absoluto ou se possuem restringibilidade excepcional36. A divergência tem origem 

jusnaturalista, quando se sustentava que os direitos fundamentais têm o máximo de 

                                                      
35 Os argumentos desenvolvidos nesse item partem de ROSA, Viviane Lemes da; PUGLIESE, William 
Soares. Normas fundamentais do novo Código de Processo Civil: considerações teóricas e hipóteses 
de aplicação pelo exame do contraditório. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, São Paulo, v. 
2, n. 3, p. 157-178, 2016. 
36 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
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hierarquia e que não toleram restrições. Apesar da força do argumento, com o tempo 

notou-se que os direitos fundamentais não são absolutos, mas admitem 

excepcionalidades, como qualquer outra norma, mas em caráter muito reduzido. Isso 

leva a doutrina a sugerir que essa característica seja denominada de restringibilidade 

excepcional37. Vale dizer, portanto, que as normas fundamentais do processo devem 

ser aplicadas com caráter absoluto, admitidas algumas hipóteses de exceção. O 

próprio Código faz esse raciocínio, por exemplo, quando exige a manifestação prévia 

da parte antes de uma decisão desfavorável: esta previsão não vale para casos de 

tutela de urgência. 

Também se sustenta, no âmbito constitucional, que os direitos fundamentais 

possuem as características de indivisibilidade, harmonização e complementaridade. 

Em síntese, esse conjunto significa que cada direito fundamental constitui uma 

unidade incindível em seu conteúdo elementar mas que, ao mesmo tempo, não se 

pode aplicar apenas alguns dos direitos fundamentais – eles existem em conjunto e 

assim devem ser compreendidos. Se um deles tiver de ceder, isto deve ser feito por 

uma das técnicas de harmonização, como a ponderação. A ideia de 

complementaridade pressupõe que os direitos fundamentais podem e devem ser 

interpretados em conjunto. Assim, a boa-fé e a cooperação processual podem ser 

compreendidas em conjunto para a apreciação de determinadas situações jurídicas 

processuais. 

Uma terceira característica que pode ser considerada é a ideia de projeção 

positiva, também chamada de postulado de maximização ou de efetividade. Tem-se, 

em síntese, que se deve extrair o máximo de conteúdo possível dos direitos e realizar 

tudo o que possam oferecer. Nesse sentido, o contraditório deve ser observado a 

todo momento do processo, com todas as garantias constitucionais e as previstas 

pelo art. 7º do Código de Processo Civil.  

Outro viés para o tratamento da característica de maximização é a ótica da 

vedação ao retrocesso. Os direitos fundamentais não podem ser abandonados nem 

diminuídos, de modo que não se pode retroagir para um entendimento menos 

protetivo ou mais restrito. Essa ideia também se aplica no âmbito do direito 

                                                      
37 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 30, p. 146-158, 2000. 
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processual civil. Um possível exemplo é a vedação às decisões surpresa, na medida 

em que a necessidade de manifestação das partes seja cada vez mais incentivada, 

mesmo nas matérias de ordem pública, sem que se admitam entendimentos que 

reduzam a estensão desse direito. Porém, é evidente que a maximização dos efeitos 

não se confunde nem deturpa a noção de restringibilidade excepcional. A 

excepcionalidade de uma norma é algo distinto da redução de seu âmbito de 

aplicação. 

A noção de aplicabilidade imediata também é relevante para o direito 

processual civil. Na doutrina constitucional, as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme a redação do art. 5º, § 1º, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Visto de outra forma, quer isto 

dizer que as normas fundamentais não dependem de previsão legal específica que 

lhes dê vigência, mas, ao contrário, elas valem pela simples previsão constitucional. 

No Código de Processo Civil, esse raciocínio pode ser aplicado para as normas 

fundamentais. Cogitou-se, inclusive, da vigência desses dispositivos no período de 

vacatio legis, tamanha a relevância das normas.  

Diante do exposto, tem-se que as normas fundamentais do processo civil 

contêm algumas das características dos direitos fundamentais, pois dão sentido ao 

conjunto de regras que forma o sistema processual contemporâneo e orientam a 

interpretação dos dispositivos do próprio Código. Desse modo, pode-se dizer que 

essas normas possuem uma face normativa, pois determinam o que o direito 

processual civil deve ser. Nessa esteira, há diversas posições doutrinárias já 

consolidadas. 

Para Marinoni, Arenhart e Mitidiero38 , as normas fundamentais são “eixos 

normativos a partir dos quais o processo civil deve ser interpretado, aplicado e 

estruturado”. Jorge de Oliveira Vargas 39 , por sua vez, afirma que as normas 

fundamentais “orientam a interpretação das leis e traçam os rumos, os objetivos que 

a nossa sociedade pretende alcançar”. Por fim, deve-se atentar à voz de Fredie Didier 

                                                      
38 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 90 
39 VARGAS, Jorge de Oliveira. Normas fundamentais do processo civil. In: FAGUNDES CUNHA, José 
Sebastião (Coord.). Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 
108. 
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Jr.40, para quem as normas fundamentais formam um “postulado hermenêutico de 

unidade do Código”.  

Nota-se que as lições citadas têm em comum o reconhecimento de que as 

normas fundamentais possuem uma função de hermenêutica, interpretativa, 

direcionada ao próprio Código. É justamente neste sentido que se afirma, portanto, 

que se trata de um conjunto com objetivo normativo de estabelecer ordem e 

coerência na interpretação da lei, ao mesmo tempo em que aponta os melhores 

princípios e caminhos para que o Código seja aplicado. Os parágrafos abaixo 

apresentam, sinteticamente, tais normas fundamentais. 

A primeira norma a ser destacada é, não por acaso, a do artigo 1º do Código 

de Processo Civil: “[o] processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado 

conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição”. Esta 

norma, que pode até parecer desnecessária, merece ser destacada pela seguinte 

razão: a CRFB/88 não é uma constituição procedimentalista; ao contrário, é carta que 

prioriza a fundação de direitos fundamentais, dentre os quais a grande maioria são 

direitos de cunho material. Mais do que isso, até mesmo os direitos fundamentais 

processuais priorizam conteúdo em detrimento da forma. Ou seja, o processo civil 

deve visar, sempre que possível, à tutela dos direitos fundamentais.  

 O artigo 2º do Código de Processo Civil dispõe que “[o] processo começa por 

iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas 

em lei”. Tem-se, nesta norma, dois princípios. De um lado, o princípio dispositivo41, 

pelo qual o processo só se inicia mediante requerimento da parte. Vale dizer, nessa 

linha, que é a parte que estabelece os limites do processo, por meio dos pedidos 

formulados na petição inicial. Em outras palavras, o autor “dispõe” do processo – daí 

princípio dispositivo. Por outro lado, uma vez distribuída a petição inicial e iniciado o 

processo, cabe ao Poder Judiciário movimentar o processo, principalmente por meio 

da atuação do juiz, o que é chamado de impulso oficial. 

O artigo 3º afirma que não “se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 

lesão a direito”, repetindo outra norma constitucional (artigo 5º, inc. XXXV, da 

CRFB/88). O elemento mais importante da referida norma é a abertura do direito 

                                                      
40 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 152. 
41 RAMINA DE LUCCA, Rodrigo. Disponibilidade processual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 
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brasileiro ao Poder Judiciário, ou o chamado acesso à justiça. Ao admitirem casos 

em que se aponta lesão ou ameaça a direito, a Constituição e o Código de Processo 

Civil abrem as portas dos tribunais para o jurisdicionado, inclusive para o tratamento 

de situações jurídicas ainda sem dano configurado, o que era inconcebível para o 

procedimento comum clássico42. 

Já o artigo 4º, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “[a]s partes têm o 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. O código consagra, nesta oportunidade, a primazia do julgamento de 

mérito e do resultado útil do processo. Este tópico tem evidente teor normativo, na 

medida em que a proposta do código é indicar a importância de que os feitos tenham 

o mérito julgado43. 

O artigo 5º exige que todos que participam do processo devem se comportar 

de acordo com a boa-fé. O artigo 6º complementa essa ideia com a proposta de 

cooperação entre os sujeitos do processo para obtenção de decisão justa e efetiva, 

em tempo razoável. Em conjunto, esses dois dispositivos propõe uma alteração da 

postura a ser adotada pelas partes. Ao invés de encarar o processo como conflito, a 

ideia é que os sujeitos do processo cooperem para buscar a melhor decisão para o 

caso, sem a utilização de artifícios ou ilegalidades. Não se trata de negar que há 

embate de teses e ideias em um processo, mas de reforçar a noção de que a 

discussão deve ocorrer em termos pacíficos e razoáveis44. 

O art. 7º consagra o princípio do contraditório. Trata-se de garantia 

constitucional prevista no artigo 5.o, LV, da Constituição Federal: "aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 

Reconhecendo a importância do contraditório – não apenas para evitar decisões 

surpresa, mas para aumentar a margem de influência das partes sobre o juiz e 

contribuir para a completude das decisões judiciais – a novidade do Código de 

                                                      
42 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2019. 
43 CÂMARA, Alexandre Freitas. O princípio da primazia da resolução do mérito e o novo código de 
processo civil. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 70, 2015, p. 42-50. 
44  Sobre o tema, ver MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2019. 
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Processo Civil consiste na ampliação desse contraditório, notadamente em face do 

modelo cooperativo de processo adotado, que traz direitos e deveres às partes. 

Nessa mesma linha, acrescem-se as normas dos artigos 9º e 10º, que merecem ser 

lidos conjuntamente45.  

O artigo 9º do Código dispõe que "Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida". Não se trata de garantia absoluta, de 

modo que, em casos específicos e predeterminados, o momento de exercício pode 

ser postergado ou mitigado em face de outros valores em questão. Assim, o 

parágrafo único do mesmo artigo prevê a inaplicabilidade da regra do contraditório 

prévio nas hipóteses de (i) tutela provisória de urgência; (ii) tutela da evidência 

prevista no artigo 311, II e III, do Código; e (iii) expedição de mandado em ação 

monitória (artigo 701 do NCPC). O artigo 10º do Código de Processo Civil impõe o 

dever de observância do contraditório para evitar as decisões surpresa46: "O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 

qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".  

O artigo 8º determina que ao aplicar o ordenamento jurídico, “o juiz atenderá 

aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”. Trata-se de regra bastante ampla que orienta 

a interpretação do magistrado. Os princípios aqui citados são extraídos da 

Constituição da República Federativa do Brasil e traduzem valores do Estado 

brasileiro. 

A norma do artigo 11 prevê que todos os julgamentos “dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade”. Há, portanto, dois princípios. A publicidade, que também foi destacada no 

referido artigo 8º, e o dever de fundamentação das decisões. Sobre este segundo 

ponto vale uma menção especial: logo no início desta unidade destacou-se que o 

                                                      
45 ROSA, Viviane Lemes da; PUGLIESE, William Soares. Normas fundamentais do novo Código de 
Processo Civil: considerações teóricas e hipóteses de aplicação pelo exame do contraditório. Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 157-178, 2016. 
46 DEL CLARO, Roberto Benghi. Direção material do processo. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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processo visa legitimar o exercício de poder do Estado. A fundamentação da decisão 

é um dos elementos essenciais para essa legitimação. Sem a justificativa para 

decidir, não se tem decisão47. 

Por fim, o artigo 12, do Código de Processo Civil, traz regra que orienta os 

juízes a seguir a ordem cronológica de conclusão dos processos. Com isso, conclui-

se o exame das normas fundamentais do processo, nos termos do próprio Código de 

Processo Civil. Como se vê, a maioria delas possui caráter eminentemente normativo, 

a fim de orientar a interpretação e a aplicação do Código de Processo Civil. É sobre 

este ponto (interpretação e aplicação da lei) que trata o próximo item. 

 

5 Dupla função do processo civil 

 

Quando se fala em dupla função, a referência que se faz é à proposta de Daniel 

Mitidiero48. O autor sustenta que o processo, ao captar as alegações das partes, 

processá-las e produzir decisões, gera duas espécies diferentes de resultados. De 

um lado, soluciona o caso; de outro, confere unidade ao direito. A proposta teórica 

de Mitidiero 49  é que os tribunais superiores se tornem Corte de Precedentes, 

seguindo sua classificação. A premissa, aqui, é a de que as decisões judiciais se 

revelam como normas individuais que, ao resolver conflitos, dizem como as pessoas 

devem se comportar diante de ameaças ou crises na realização do direito material. 

No entanto, as decisões geram precedentes, que podem ser considerados a 

“encarnação do significado da Constituição e da legislação”50. 

A proposta deste artigo não é desenvolver o tema dos precedentes nem da 

função dos tribunais superiores. O objetivo, aqui, é demonstrar como o processo 

contribui para a tutela de direitos fundamentais. Nesse sentido, a proposta de 

Mitidiero pode ser compreendida da seguinte forma: ao ser a única via para a 

formação de precedentes, o processo é o instrumento formal para a atribuição de 

                                                      
47  LARA, Juliane Guiesmann; PUGLIESE, William Soares. A motivação das decisões como direito 
fundamental material. In: ALEXANDRE, André Demétrio et al. (Org.). Interpretação da Constituição e 
jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Arraes, 2019. v. 2. p. 144-159. 
48 MITIDIERO, Daniel. Processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 231. 
49 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
50 MITIDIERO, Daniel. Processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 53. 
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significado ao Direito51. Consequentemente, confere segurança jurídica, liberdade e 

igualdade. 

É possível acrescentar, ainda, que essa perspectiva está alinhada com a 

norma do art. 926, do Código de Processo Civil, a qual determina que os tribunais 

uniformizem sua jurisprudência e a mantenham estável, íntegra e coerente. Ou seja, 

ao aplicar o direito, os tribunais devem prezar pela uniformização dos entendimentos 

consolidados pelos precedentes e evitar decisões dissonantes.  

Como se vê, reconhecer a dupla função do processo também é medida que 

contribui para a efetivação e para a tutela de direitos fundamentais. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo proposto para este artigo foi o de demonstrar a relação entre 

processo e tutela de direitos e destacar três pontos pelos quais é possível 

desenvolver o direito processual nessa linha: o processo como instrumento de tutela 

de direitos fundamentais, as normas fundamentais do processo e a dupla função do 

processo. No que diz respeito ao primeiro ponto, demonstrou-se que processo civil 

e direitos fundamentais possuem uma relação direta, na medida em que há um dever 

do direito processual em tutelar os direitos fundamentais. No segundo ponto 

apresentou-se a ideia de que as normas fundamentais do processo civil possuem 

caráter eminentemente normativo, a fim de orientar a interpretação e a aplicação do 

Código de Processo Civil. Consequentemente, contribuem para a tutela de direitos 

fundamentais. Por fim, no que toca ao terceiro ponto, teceu-se a ideia de que o 

processo também serve para oferecer segurança jurídica ao jurisdicionado, em 

virtude de sua dupla função. Vale dizer que, para além da tutela de casos individuais, 

o processo permite aos tribunais que desenvolvam a interpretação do Direito e 

definam, por meio de precedentes, o entendimento das Cortes a respeito de casos. 

 

 

 

                                                      
51  PUGLIESE, William Soares A natureza jurídica do processo civil contemporâneo. Revista 
iberoamericana de derecho procesal, Barcelona, v. 2, p. 333-370, 2020. 
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 18. PRIVATIZANDO A SAÚDE: UMA ABORDAGEM QUANTO AOS DESAFIOS 

NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
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Resumo 
 
O trabalho tem como escopo analisar como o sistema de privatização foi instituído 
no Brasil, bem como, brevemente oportunizar a reflexão do âmbito privado frente 
ao público. A hipótese de que se parte, é que falar em privatização enseja um 
pensamento de que um serviço de prestação pública é ruim e defasado, motivo 
pelo qual a conclusão popular que se chega é de que privatizar é melhor, e não 
apenas fiscalizar objetivando melhoria no plano daquilo que já existe. Assim, mais 
do que o clamor do querer privatizar a saúde, mesmo que o pensamento se origine 
pelos motivos corretos de, ao menos em tese, oferecer e oportunizar uma 
prestação adequada de serviços, por mais tentador que pareça, infelizmente, pode 
ser mais perigoso e discriminatório do que se sugere, tendo vista que o privado 
visa o lucro e pode, portanto, deixar de atender a parcela social que mais precisa 
do sistema. Com isso, adentra-se no objetivo do presente trabalho, que é 
demonstrar a necessidade da devida prestação de serviço para as Pessoas com 
Deficiência, sendo o eixo central deste estudo quanto à saúde e sua privatização, 
onde então propriamente se adentra no estudo quanto às políticas públicas já 
existentes no Sistema Único de Saúde - SUS. 
Palavras-chave: Privatização; Direitos Humanos; Vulnerabilidade; Pessoa com 
Deficiência; Dignidade. 
 
Abstract 
 
The purpose of this paper is to analyze how the privatization system was instituted 
in Brazil, as well as to briefly provide an opportunity to reflect on the private sphere 
in relation to the public one. The hypothesis is that talking about privatization gives 
rise to the thought that a public service is bad and outdated, which is why the 
popular conclusion is that privatizing is better, and not only inspecting it with the 
aim of improving what already exists. Thus, more than the clamor of wanting to 

                                                      
1 Advogada. Mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia (Linha de Pesquisa Constituição e 
Condições Materiais da Democracia) pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro 
Universitário Autônomo do Brasil (UniBrasil/PR). Bolsista (taxista) do Programa de Suporte à Pós-
Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP), da CAPES. Pós-graduada pela Escola do 
Ministério Público do Estado do Paraná/FEMPAR. Pesquisadora pela Universidade Federal do Paraná. 
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temas: direitos fundamentais e direitos humanos. 
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privatize health care, even if the thought originates for the correct reasons of, at 
least in theory, offering and providing an adequate provision of services, as 
tempting as it may seem, unfortunately, it can be more dangerous and 
discriminatory than suggested, considering that the private sector aims for profit 
and can, therefore, fail to serve the social portion that needs the system the most. 
With this, we move on to the objective of this work, which is to demonstrate the 
need for proper service provision for People with Disabilities, with the central axis 
of this study being health and its privatization, where we then move on to the study 
of the public policies that already exist in the Unified Health System - SUS. 
Keywords: Privatization; Human Rights; Vulnerability; Person with Disabilities; 
Dignity. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo enseja analisar a privatização e sua implementação no 

Brasil, visando demonstrar os pontos relevantes que percorreu desde seu inicio até 

os dias atuais, objetiva ainda, fazer pensar ou até mesmo repensar o que acontece 

quando o Estado permite a privatização e quais as suas conseqüências práticas no 

dia-a-dia. 

Induz ainda, ao pensamento de quanto esta decisão pode interferir na vida de 

toda uma sociedade, em seus padrões e até mesmo na sua evolução e qual o reflexo 

destas ações no campo prático social. 

Afastar o estigma de que o serviço prestado pelo público é ruim e o prestado 

pelo particular é bom, é tarefa difícil, visto que muitas vezes a má entrega do serviço 

pelo público de fato é verdadeira, mas o cerne do problema nem sempre é porque é 

público que é mal prestado, muitas das vezes o que se nota é que o que é mal 

fiscalizado é mal prestado e seja isso privado ou estatal. 

Assim, precisa-se entender que o fato de ser o Estado o prestador do serviço 

não enseja dizer que ante ao mau funcionamento o correto e mais lógico é privatizar, 

a questão vai muito além, visto que falar em privatização dos serviços e 

principalmente de serviços quanto a saúde, carecem de muito mais atenção e 

debates posto que não é assunto raso e tão pouco de fácil conclusão ao tocante que 

se visse o melhor a se fazer. 

Falar em privatização requer cuidados em todos os aspectos e isso desde o 

campo subjetivo, para que não se repercuta por ai as falácias de uma sociedade 
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neodesenvolvimentista e corroborar com pensamentos de que o Estado não faz o 

que deveria.  

Assim sendo, visando esclarecer os pontos que fazem o privado e o público 

serem estudados, vamos debater quanto ao Sistema Único de Saúde - SUS e a 

prestação do serviço para as pessoas com deficiência e as políticas públicas já 

existentes no SUS, para que possamos entender e ao final deixar melhor esclarecido 

e fixado as previstas, tanto do público, quanto do privado, referente a prestação de 

serviços para a sociedade. 

Desta forma, no ponto um analisaremos pontos Constitucionalmente 

relevantes quanto às competências do Estado e seus deveres sociais, objetivando 

demonstrar que de fato é do Estado a obrigatoriedade da oferta de diversos serviços 

e sua prestação, caminhando para que se adentre no tema da privatização e seu 

caminho percorrido desde a Constituição de 1988. 

Quanto ao ponto dois, falaremos mais propriamente da privatização no 

tocando ao Brasil, uma vez que o processo se iniciou na Grã Bretanha nos anos 

setenta e foi somente na década de 90 que chegou ao Brasil e começou a onda de 

desestatização do Estado. 

Ainda, quanto ao ponto três, partimos propriamente ao campo de estudo da 

privatização da saúde, visando demonstrar que embora pareça tentador e encante 

aos olhos, seria irrazoavél se pensar no privatizar da saúde, tendo o Sistema Único 

de Saúde - SUS que o Brasil possui e deixar de lado toda a estrutura que ele já oferece 

e simplesmente ante a má oferta dos serviços por ele oferecidos em alguns casos, 

querer privatizar a saúde. 

Por fim no ponto quatro, arrematamos quanto a privatização no ponto que nos 

requerer atenção, qual seja, a pessoa com deficiência, onde visa demonstrar que face 

a toda estrutura já existente do SUS e todas as políticas criadas, é mais nobre 

enfrentar a lacuna que existe quanto a falta de fiscalização do que simplesmente 

trazer o privado para a prestação do serviço, onde outros problemas e talvez ainda 

maiores surgiriam, qual seja um deles, a discriminação do atendimento, que visa 

apenas o lucro do privado e não deseja ir até onde as pessoas mais carentes 

precisam. 
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1. CONSTITUIÇÃO E ESTADO, A CAMINHO DA PRIVATIZAÇÃO 

 

Basicamente, para que se introduza o deslinde a se chegar à privatização, 

cabe rememorar posições assumidas pelo Estado, a fim de entender para que 

privatizar, quando privatizar e a possibilidade de privatizar.  

Inicialmente, já vale a ressalva de que quando da necessidade da proteção 

visando garantir a efetividade das normas de direitos fundamentais, em especial, 

aquelas de cunho social, é necessária a “aplicação da cláusula de proibição de 

retrocesso entende-se que o conteúdo das leis que concretizam tais direitos não 

poderá ser validamente revogado sem substitutivos compensatórios.”2 

Assim, cabe ao Estado no que se entende pelo direito, deve ser assimilado em 

seu estrito sentido, como a base, o mecanismo, a ferramenta jurídico e material que 

têm para si o poder de coerção a ser exercida sobre os particulares, sejam pessoas 

físicas ou jurídicas.3 

Contudo, ainda que o Estado seja o único detentor deste poder coercitivo 

material, ao passar dos anos se observa uma mudança desta relação, que tem como 

consequência, uma atuação cada vez mais horizontalizada, desta forma, sendo cada 

vez não mais só reconhecido como o monopolizador do poder, mas também 

socialmente e economicamente fomentador, de modo que passa a induzir as 

atividades coletivas de relevância social.4 

Assim, partindo das premissas básicas de que aquilo que é público pertence 

ao coletivo, o que é estatal baseia-se na noção daquilo que compõe a estrutura do 

Estado, e o privado é contrario a compreensão de público, fica fácil a tarefa de 

observar a relação que as atividades de titularidade privada e estatal, tendem a 

ensejar a lógica da privatização. 

Inclusive, é “pressuposto lógico para a ocorrência da privatização a existência 

de atividades de titularidade estatal (tarefas públicas) e de atividades  de  titularidade 

                                                      
2 SCHIER, Paulo Ricardo; SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. O serviço público adequado e a cláusula 
de proibição de retrocesso social. Revista da Faculdade de Direito da FMP, v. 10, p. 91-111, 2015. 
3  MÂNICA, Fernando Borges; MENEGAT, Fernando. Teoria jurídica da privatização: fundamentos, 
limites e técnicas de interação público-privada no direito brasileiro. Lumen Juris, 2017. 
4 Idem 
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privada (atividades privadas).”5  

Portanto, quando tratamos da atuação social e econômica, que o Estado 

passou a exercer, insta ressaltar que a Constituição de 1988 é clara ao outorgar as 

competências a cada um dos entes, onde considerando cada uma no seu limite, ou 

seja, a titularidade estatal, a titularidade mista e a titularidade privada, as três formas 

existentes, podemos traçar alguns caminhos a vislumbrar o acontecimento da 

privatização. 

Como incidentalmente nos ensina MANICA e MENEGAT, temos o seguinte 

pensamento posto:  

 

Não haveria que se falar em privatização se todas as 

atividades pertencessem a apenas um dos setores, ou se todas elas integrassem 

ambos os setores ao mesmo tempo. A cisão entre um setor de titularidade 

pública e um setor de titularidade privada é, destarte, premissa lógica para o trato 

do tema.6 

 

Desta forma, analisando as questões sociais dos anos 90, estava se criando 

uma cultura anti estado, tendo em vista o pensamento de que havia um desfalque do 

público em relação aos bens e serviços, enraizava, portanto, a idéia dicotômica de 

privado e público, onde vinha se fortalecendo no campo subjetivo de que o que é 

publico, é também ineficiente. 

Idéia ainda, vinculada a um desperdício sempre presente e um enfoque na 

corrupção constante, ao passo de que ao se pensar e falar do privado, se introduz 

logo em cena, o ideal da efetiva ação, o bom funcionamento e o serviço prestado de 

forma adequada.7 

Assim, uma vez esta ideologia instaurada, foi necessário buscar mecanismos 

e novas ferramentas a fim de suprir a necessidade da prestação do serviço adequado 

e eficiente, onde portanto, houve de se privatizar bens e serviços de natureza pública, 

                                                      
5 Ibdem, p. 12. 
6 Idem. 
7 STAMPA, Inez Terezinha. E agora, companheiros? Ação sindical dos ferroviários do rio de janeiro e a 
reinvenção da política. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10534/10534_4.PDF>  
Acesso em: 20 jul 2021. 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10534/10534_4.PDF
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tendo como resultado um novo arranjo estrutural, deslocando o que era tarefa 

essencial do estado, para o mercado.8 

Corroborando e se somando a este pensamento, HACHEM bem nos traz a 

seguinte lição:  

 

Se a Constituição passa a valer realmente, e as normas definidoras de direitos 

fundamentais sociais vinculam diretamente a Administração Pública, a resposta 

que passa a ser dada ao problema da inefetividade é a da ampla possibilidade de 

reivindicação individual, pela via judicial, das prestações estatais necessárias à 

satisfação de tais direitos.9 

 

Desta forma, é imprescindível notar que é bastante polêmico e desafiador a 

problemática da privatização, uma vez que a sociedade enxerga no campo público a 

ineficiência da atividade desempenhada, vislumbra no particular a superação desse 

déficit, dessa lacuna, mas como relata o ex-presidente do BNDES, Carlos Lessa, não 

há garantias, vejamos: 

 

Um caminho para a segurança é manter a população no campo. Mas se não 

eletrificar o campo, a população vem para a cidade. Só que o miserável não é 

consumidor. E a eletrificação está privatizada. Os empresários investem a partir 

de sinais do presente. Portanto, não vão eletrificar o campo. E o Estado não pode 

decidir sobre isso10 

                                                      
8 Idem. 
9 HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via 
administrativa e a promoção do desenvolvimento. In: Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, 
Curitiba, v. 13, n. 13, p. 340-399, jan./jun. 2013. 
10  O BNDES é uma ex-autarquia federal, criada pela Lei nº 1.628 de 20 de junho de 1952, 
posteriormente foi enquadrado, pela Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, como uma empresa 
pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. O BNDES 
se encontra vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e tem 
como objetivo financiar, a longo prazo, os empreendimentos que contribuam para o 
desenvolvimento do país. A missão do BNDES é, portanto, promover o desenvolvimento do 
País, elevando a competitividade da economia brasileira, priorizando tanto a redução de 
desigualdades sociais e regionais, como a manutenção e geração de emprego.As suas 
principais fontes de recursos são o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o retorno sobre os 
investimentos que realiza. A maior parte do investimento em capital passa, hoje, no Brasil, por 
fontes de financiamento nominalmente de propriedade dos trabalhadores. Fontes como o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e 
o fundo Programa de Integração Social - PIS /Programa de Assistência ao Servidor Público - 
PASEP, administrados e aplicados pelos bancos de investimento estatais. 
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Portanto, ao que se falar no processo de privatização Brasileiro, a insatisfação 

do sujeito com o crescente pensamento de insuficiência estatal, levou ao passar dos 

anos, a necessidade de superação do desempenho das atividades, tendo como 

consequência o processo de privatização, como conhecemos hoje, o que inclusive, 

não enseja de pronto a superação da demanda existente, tampouco, acolhe aos 

clamores do estado de bem estar social, que a sociedade historicamente vem 

aguardando. 

 

2.  PRIVATIZAÇÃO - INCIDÊNCIA NO BRASIL 

 

A privatização originou-se em meados da década de 80, foi um verdadeiro 

processo de transformação, onde houve grande transferência de atividades que até 

então eram desempenhadas operadas e administradas de forma estatal, para o setor 

privado. 

Ao passar da década, a privatização enfim chega ao Brasil, “quando BNDES, 

através de sua subsidiária BNDESPAR, aliena participações majoritárias que 

detinham em 14 empresas, cujo controle havia assumido em função de problemas 

de natureza econômico-financeiras por estas enfrentados.”11 

Desta forma, promulgou a Lei nº 8.031/1990 em 12 de abril dos anos 90, onde 

fora criado o referido Plano Nacional de Desestatização - PND, onde desde sua 

criação ainda caminhava a passos curtos, tendo somente encorpado e ganhado 

força com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, feita pelo Luiz Carlos 

Bresser Pereira, que à época era Ministro de Administração e Reforma do Estado.12 

 “Com o Programa Nacional de Desestatização (PND), o executivo tencionava 

usar a privatização para reduzir a dívida pública e consolidar planos de estabilização 

concebidos na década de noventa.” 13 

Acompanhada do desenvolvimento das organizações que conduziam o 

processo, sendo o BNDES - junto ao PND e o governo, foi onde de maneira crescente 

                                                      
11  MOREIRA, Terezinha. O processo de privatização mundial: tendências recentes e perspectivas para 
o Brasil. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1 , p. [97]-112, jun. 1994. 
12 MÂNICA, Fernando Borges; MENEGAT, Fernando. p. 37. 
13 SIQUEIRA, Selene de Souza. Instituições e privatização: uma análise do programa brasileiro de 
desestatização. Gestão e Sociedade, v. 2, n. 4, 2008. 
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se ocorreu a privatização. O fim da década de 80 teve como característica uma 

privatização mais manufatureira, ao passo que os moldes seguintes de privatizar, já 

tinham uma base do governo federal muito mais solida, visto que a moeda já tinha 

sua estabilidade, a economia já se considerava muito mais aberta e os olhares 

estrangeiros quanto a investimentos já pairavam sob o Brasil. 14 

Destarte, mesmo ampliando a abrangência da privatização, o PND manteve 

ainda algum tempo depois, sua base legal institucionalmente na maior medida, 

levando em conta, a década anterior, ou seja, década de oitenta. “Contudo, tanto as 

metas subjacentes de privatização, como os argumentos a seu favor e o elo entre 

privatização e política econômica mudaram com o tempo.” 15 

Nos ensina ainda, SIQUEIRA, vejamos: 

 

A análise dos novos contornos que a questão social vem, 

hodiernamente, adquirindo, permite a observação de que foi criada uma 

cultura anti-Estado, ao se vincular a idéia do déficit público com a da 

produção dos bens sociais de caráter público, o que levaria à “crise que se 

instalou”. Essa cultura vem fortalecendo a dicotomia entre público e privado, 

ficando o público relacionado ao ineficiente, ao desperdício e à corrupção, 

enquanto o privado é caracterizado como a esfera da eficiência  e da qualidade.16 

 

Assim sendo, é claro e evidente que grande parte da saída das dificuldades de 

“infraestrutura é condição necessária para a melhoria do bem estar da população, 

permitindo que todos tenham acesso a serviços básicos como a eletricidade, 

comunicações, transportes urbanos e saneamento”17 

Portanto, falar da privatização deve ter como premissa básica a idéia de que 

privatizar é preciso e necessário, quando visa solucionar estas rupturas que o Estado 

não consegue dar conta, mas isso de forma alguma significa engessar o pensamento 

de que o particular é melhor que o público, pois como supra mencionado, tarefa difícil 

é o controle e a exigibilidade, nos casos de o particular, deixar de querer atender  certa 

                                                      
14 Idem 
15 Idem. 
16 STAMPA, Inez Terezinha. 
17 BNDS - Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/infraestrutura/default.asp>.  Acesso em> 02 ago 
2021. 
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demanda e/ou certa localidade. 

 Com base nessa conjetura, é adjudicada, por intermédio de 

diferentes mecanismos e com a utilização de diferentes ferramentas de 

difusão ideológica, a necessidade de se privatizar bens e serviços de 

natureza pública, impondo-se enormes sacrifícios às classes trabalhadoras. 

Dessa forma, ao passo que o Estado vai sendo esvaziado de sua 

casta de objetivar artifícios econômicos e sociais, vai sendo reforçada para dentro 

dele a lógica do capital, ou seja, ocorre o remanejamento de serviços 

essenciais, como, por exemplo, os de saúde, educação e transportes, para o 

âmbito do mercado.18 

Deste modo, foi em 1995 com o governo FHC que houve a reforma do Estado, 

sendo o PND um dos instrumentos mais efetivos para essa realização, e mais 

recentemente o Fundo Nacional de Desestatização (FND). 

Fora iniciada uma nova etapa deste processo de privatização, que transferiu 

em parte já os serviços públicos para o setor privado, objetivando a melhoria da 

prestação do serviço a sociedade, por meio do ganho de novos investimentos pelos 

novos gestores.19 

Conclui-se, portanto, “que a privatização não constitui um fim em si mesma, 

tampouco se caracteriza, no presente, como uma questão ideológica ou 

exclusivamente como forma de obtenção de recursos.”20 

Ainda, é condizente com a realidade brasileira, vislumbrar que a privatização  

“deve ser entendida como parte de um projeto de redefinição do papel do Estado na 

atividade econômica e como um dos instrumentos auxiliares no processo de 

elevação da eficiência global da economia”, o que é importantíssimo para o 

crescimento e bom desenvolvimento das mais diversas questões sociais, ainda nos 

ensina MANIA e MENEGET: 

 

Destarte, no que toca ao campo dos serviços públicos, não houve transferência 

da titularidade da atividade ao setor privado, mas o trespasse da execução do 

                                                      
18 STAMPA, Inez Terezinha. 
19 MOREIRA, Terezinha. 
20 Revista do BNDS. Rio de Janeiro. v. 1. n. 1. p. 07-112. jun. 1894.  
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serviço. Vale dizer: inexistiu no Brasil a despublicizaçao de serviços públicos, 

mas sim, pura e simplesmente, sua desestatização.21 

 

Assim, entendendo que o processo de privatização se vale não da premissa 

que o que é privado é melhor ou traduz a idéia de serviço bem prestado, mas que 

delegando funções, em tese, o Estado pode se ocupar de melhor atender aquilo que 

fica para sua competência e desempenho.  

Contudo, como nem tudo são flores, embora o movimento da privatização 

tenha se instaurado garantindo seu destaque no século XX, foi ainda no inicio do 

século seguinte que perdeu sua força, onde a administração pública se valia da 

tentativa de consolidar com êxito o Plano Real.22 

  Ainda, em 2006 aconteceu a crise mundial, e foi em 2014, que houve uma 

turbulência resultando em uma ruptura do cenário, se instaurando naquele período 

um “déficit público galopante, inviabilizador da continuidade de investimento estatal, 

bem como esgotamento da capacidade de consumo da população, inseriram o país 

numa rápida e vertiginosa situação de crise econômica.”23 

Desta forma, o próximo tópico a se adentrar, permite que tenhamos um 

respaldo quanto ao processo de privatização na área da saúde e em especial, no 

cuidado a pessoa com deficiência, a fim de perceber quais foram as lacunas 

preenchidas, já que o objetivo da privatização é superar ou ao menos suprir, o 

desempenho que vinha sendo feito, pela administração pública. 

 

3. PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE  

 

Observando a Constituição de 1988, se pode perceber que em seu referido 

artigo 196, que saúde é “direito de todos e dever do Estado” 24  e que devem ser 

garantidos: “condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços  de 

                                                      
21 MÂNICA, Fernando Borges; MENEGAT, Fernando 
22 Ibdem. p. 40. 
23 Ibdem. p 42. 
24  Artigo 196. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
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saúde.25” 

Com isso, fomentar a saúde é abrigar a devida proteção e tomar conhecimento 

das situações sociais que estão se perfazendo, a fim de que se possa ter certa 

interferência na sociedade, bem como, alterá-la.  

Deste modo, ainda na década de oitenta, ante as queixas e acusações de 

ruptura na prestação de serviço de saúde na previdência social e a exasperação que 

se instalava com a crise nas finanças da previdência quanto à ingerência do Estado, 

posto que em momento anterior, tinha sido crucial para se estabelecer uma célere 

privatização do sistema social de saúde no Brasil, o poder estatal passou ali de 

maneira vorás a assumir a gerência e fortalecimento do operacional campo público 

e beneficente.26 

Ainda, o referido percurso de democratização, neste momento de queda 

econômica e de algumas adaptações fiscais, em nada ajudou a reduzir a iminente 

discriminação e as prerrogativas abusivas que tocavam a saúde, inclusive, o 

contrário acontecia. 

Tendo em vista que ante a este fato, fora oportunizado erroneamente uma 

seletividade ainda maior no consumo e na segmentação dos bens e serviços, entre 

diversos deles, podemos aqui citar os planos privados de saúde e os 

asseguramentos. 

Resumindo, no decorrer desses trinta anos desde a criação do Sistema Único 

de Saúde, teve um avanço significativo e apoiador relativamente as iniciativas 

privadas de planos e seguros de saúde, onde estas se justificam ante ao direito 

universal a saúde reconhecido pela  Constituição de 1988. 

Desta forma, “como observamos, a construção dos pilares de apoio à 

privatização da assistência à saúde é complexo e antigo, precede o SUS e se 

entranha na arquitetura das relações contemporâneas entre o setor público e o 

privado.”27 

                                                      
25  Artigo 196. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
26 SANTOS, Isabela Soares et al. O mix público-privado no sistema de saúde brasileiro: elementos para 
a regulação da cobertura duplicada. 2009. Tese de Doutorado. 
27 DE OLIVEIRA, Gustavo Justino. Efetivação do direito à saúde: ampliação do debate e renovação da 
agenda. Revista de Direito Sanitário, v. 16, n. 1, p. 78-86, 2015. 
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Ainda, este movimento de privatização que se instaurava, quanto aos projetos 

de alocação, visando uma melhora na entrega aos benefícios e usuários do sistema 

único, teve uma outra dimensão que seria a terceirização, onde a administração 

pública delegava a gestão para a iniciativa privada, onde fora portanto criado os 

novos modelos de gestão. 

Foi ainda, por meio das Organizações Sociais que houve a cessão das 

unidades de hospitais, edifícios, recursos públicos e até mesmo mão de obra, para a 

iniciativa privada, convalidando as terceirizações. 

Como referencia alta OLIVEIRA, quanto a este ponto enseja: 

 

A partir do panorama histórico da saúde pré- e pós-SUS, constatamos o 

processo da apropriação privada da saúde, desde a assistência até a 

administração da saúde – ou seja, setor privado historicamente apropria-se da 

coisa pública, dos fundos públicos. Desse modo, a saúde é alvo de políticas 

restritivas expressas por ações, como o subfnanciamento e a privatização dos 

serviços, bem como por meio as novas modalidades de gestão propostas para o 

serviço público, com as OSs e outras, refletindo a lógica neoliberal do Estado.28 

 

Esse movimento privatizante da saúde reflete outras contradições presentes 

no debate acerca dos direitos sociais, o que, nos termos de significa aceitar ou 

submeter-se a esse conjunto de direitos necessários à acumulação do capital. 

Vivemos, portanto, numa sociedade em que os direitos inalienáveis dos 

indivíduos submetidos à propriedade privada e à taxa de lucro se sobrepõem a toda 

outra concepção concebível de direitos inalienáveis. “Nessa perspectiva, por tirar as 

máscaras do modelo econômico de nossa sociedade “desenvolvimentista, 

produtivista, exploradora”, a saúde pode assumir caráter de subversiva da estrutura 

social. 29 

 

 

 

                                                      
28 Idem. 
29 Idem. 



 
Andressa Passig | 381 

 

 

4. A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

Toda a narrativa até aqui, foi para que partindo de um estudo macro, para um 

grupo específico de pessoas, pudesse vislumbrar que privatização além de ter as 

duas vertentes e seus prós e contras, quando se trata da saúde, não pode ser 

debatida, tão pouco, discutida de forma rasa. 

É dever do Estado a atividade fim da saúde, tanto pela garantia que traz o texto 

constitucional, tanto pela analogia que temos nos casos que se corroboram com as 

devidas leis infraconstitucionais, como é o caso da lei 13.145/2015, Estatuto da 

Pessoa com Deficiência.  

Conforme se destaca do Capitulo III - Do Direito à Saúde, do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, é assegurado à pessoa com deficiência atenção integral em 

todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acessibilidade 

de forma igualitária e universal.30 

Ainda, tal disposto é direcionador, tendo em vista o que sobreveio com a 

portaria nº 1.060, de 05 de julho de 2002, instituindo a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa com Deficiência, que visa igualmente consolidar uma maior inclusão em toda 

a rede de prestação de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, “e caracteriza-se 

por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às 

complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência 

no Brasil.”31 

Não obstante, através da Portaria de Consolidações nº 3/GM/MS de 28 de 

setembro de 201732, fora instruída a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 

sistema único de saúde, visando o melhor e mais qualificado cuidado para a pessoa 

com deficiência, tendo em vista garantir com a rede, um atendimento multidisciplinar 

e integrada de serviços, para todo e qualquer tipo de deficiência. 

Tais positivamentos, ainda assim deixaram de se articular com firmeza no 

tocante aos níveis de respaldo que deveriam entregar ao sistema do SUS, muito se 

                                                      
30  Artigo 18. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm.> Acessado em: 25 jul 2021. 
31  Ministério da saúde. Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-
pessoa-com-deficiencia.> Acessado em: 25 jul 2021. 
32 BRASIL. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/20.html#ANEXOVI> 
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deve esta lacuna, ante ao modo fracionário e a pouca efetividade das medidas posto 

que as situações encontradas e que carecem da devida atenção e proteção são de 

uma complexidade que fazem até hoje, a pessoa com deficiência ser secundaria no 

espaço que ocupa no SUS.33 

Portanto, com o tema estando em voga, até pelo que aconteceu no mundo, 

como é o caso da Convenção Internacional de Nova York de 30 de março de 2007, 

cuja qual o Brasil é signatário.  

Ainda, dada tamanha importância, fora a Convenção Internacional dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência (CDPD) o primeiro "Tratado Internacional de Direitos 

Humanos", que teve sua aprovação pelo Congresso Nacional, conforme o 

procedimento do artigo 5º, §3º da CF/88, alterado com a Emenda Constitucional nº 

45/2004, promulgada pelo Decreto 6.949/2009, o movimento dos direitos humanos 

ganhou frente e foi em 2011 que a presidência da republica assume no seu governo, 

com o viés de prioridade o “Viver sem Limite: Plano Nacional de Direitos da Pessoa 

com Deficiência.  

Assim, o Ministério da Saúde, através de projetos institui que a Rede de 

Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência é prioridade e incorpora a estrutura 

para o atendimento e arquiteta os ajustes e necessidades financeiras que carecem. 

De tal modo, ante ao que o mundo trouxe como evolução ao tratamento desse 

grupo de pessoas, as mudanças e avanços que o Brasil conquistou no momento que 

ratificou a Tratado Internacional de Direitos Humanos e todas as evoluções até o 

presente momento que foram de fato significantes. 

A Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, o que o Sistema 

Único de Saúde promete e está no planejamento, é algo que ainda, mesmo que 

pareça muito promissor, não acaba com a alteridade, tão pouco demonstra ser 

desafiador para que esse grupo de pessoas, tenha a dignidade de vida assegurada. 

Assim, o ponto que se quer chegar, é que ainda que o sistema único de saúde 

seja algo que enseje na nossa cabeça o gatilho do ruim, da má prestação de serviço, 

daquilo que seria teoricamente muito melhor se prestado pelo privado, ele foi 

                                                      
33 CAMPOS, Mariana Fernandes; SOUZA, Luiz Augusto de Paula; MENDES, Vera Lúcia Ferreira. A rede 
de cuidados do Sistema Único de Saúde à saúde das pessoas com deficiência. Interface-
Comunicação, Saúde, Educação, v. 19, p. 207-210, 2015. 
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pensando e estruturado de forma organizacional para atender, sem distinção, a  

todos.  

Ou seja, embora a privatização pareça neste caso ser nobre, ser a resolução 

dos “problemas” e brilhe aos olhos de quem tem a sagacidade do pensar na 

prestação digna do serviço a estas pessoas, ela não pode chegar como resposta a 

um dos maiores pontos estudado, debatidos e aplicados, que é a saúde. 

Privatizar a saúde, portanto, não pode soar a forma eficaz de solucionar a 

lacuna existente na prestação do serviço, tendo em vista que empresa privada 

objetiva os ganhos, o lucro é o maior combustível para que a vontade de prestar o 

referido serviço seja iniciado. 

Com isso, privatizar induz ao particular a idéia de seleção na execução do 

serviço, posto que para desempenhar referida atividade o privado visa os ganhos e 

desta forma acaba que deixando de lado a razão de ser para aquilo dque foi criado, e 

se retoma toda a discussão da efetividade na prestação e o amparo que se deve dar 

a este grupo de pessoas. 

Hard cases é o verdadeiro resumo em se tratando da privatização da saúde, 

posto que quando analisado de forma rasa, o privatizar soa o mais correto a se fazer, 

se pensarmos na não execução dos serviços pelo Estado, e no exato oposto, se 

pensarmos no cunho capitalista que o privado possui a prestação não alcançará a 

todos, principalmente nestes casos de pessoas com deficiência, que é uma parcela 

marginalizada e invisível da sociedade. 

Desta forma, pode-se entender que o cuidado da pessoa com deficiência, ele 

está ligeiramente garantido, positivado e amplo em respaldo, contudo, não restam 

dúvidas de que a efetivação ainda é algo a se debruçar a pesquisar e em como todas 

as previsões e positivamentos que acarretaram melhorias no SUS podem ser 

fiscalizadas, a ponto de que o atendimento e suporte sejam de fato entregues na 

forma como foram idealizados. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta analise visou demonstrar alguns pontos importantes quanto  Sistema  de 
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privatização, desde quando surgiu no mundo nos anos 70 até sua chegada no Brasil 

nos anos 90.  

A privatização soava como resolução dos problemas de má prestação e 

efetivação que o cunho social fortemente tinha, eram os problemas estruturais 

sociais de natureza política, alguns clamores de diferentes grupos de interesses, 

amparos e criticas quanto aos desempenhos de empresas estatais, as inúmeras 

crises nas finanças que ocorriam, os déficits fiscais que acometiam e o prejuízo da 

capacidade financeira dos Estado que faziam com que os programas de privatização 

fossem implementados.  

Os clamores pelo respaldo socialmente digno faz com que a idéia seja 

brilhante no primeiro momento, porque de certa maneira, oportuniza pelo menos no 

curto prazo, o aconchego de que o problema estará sanado, mas deveria certamente, 

ser entendido muito pior do que medidas paliativas. 

O querer tanto a melhora na prestação e na entrega dos serviços faz com que 

a venda cegue os olhos e faça com que apenas os eminentes problemas sejam 

“resolvidos” e no curto prazo a tarefa parece de forma atrativa, ser entregue com 

sucesso, ou seja, dar o respaldo e entregar o serviço, da maneira que o mundo do 

dever ser criou. 

Contudo, não é de hoje que se observa que no decorrer as coisas não 

funcionam como deveriam nem no privado, assim sendo, o que propôs o presente 

artigo foi o ato de se repensar o modelo. 

É necessário tirar as amarras políticas e fazer pensar se sem as falácias que 

estão mentalmente impregnadas, de que o público presta o mal serviço e particular 

presta o bom, se sem isto, ainda assim o clamor seria por privatizar, se ainda assim 

não se entenderia que temos um sistema rico. 

Portanto, privatizar a saúde deve ser algo a ser muito debatido, estudado e 

pormenorizado, haja vista não ser tarefa fácil e de pouco debate a resposta exata e 

certa para os problemas, o Brasil conta com o Sistema Único de Saúde - SUS e 

mesmo ante todas as rupturas e problemas, ainda assim o viés principal é atender 

os necessitados e carentes, coisa que certamente não é o primeiro motivo que vem 

átona no âmbito privado. 
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Em resumo, o privado objetivando lucro, não assiste razão para que atue e 

atenda as regiões e necessidades dos menos abastados, tão pouco, as pessoas 

sociamente invisíveis, assim podemos pensar que todos os referidos pontos 

negativos que observados são no SUS estariam ainda presentes quanto fomentados 

e repassados para o privado, como é o caso dos tratamentos das pessoas com 

deficiência. 

Desta forma, o estudo da privatização da saúde, em caráter principal e 

extremamente atual e eminente, a saúde da pessoa com deficiência, ele carece de 

cuidado, uma vez que estas pessoas em muito lutaram para se quer serem 

reconhecidas como pessoas, muito mais custoso fora ainda, ter seus direitos 

reconhecidos, positivados e resguardados, de modo que ante a todas as conquistas 

e vitórias galgadas ao longo dos anos, hoje seria impossível aceitar um retrocesso. 
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 19. A SUPERAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA E O PRINCÍPIO DA 

JURIDICIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

THE OVERCAME OF STRICT LEGALITY AND PRINCIPLE OF JURIDICITY IN THE 

ADMINISTRATIVE PROCESS 
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Resumo 
 
Com o presente trabalho pretende-se analisar de que modo o princípio da juricidade 
contribui para que o processo administrativo previdenciário se converta em 
instrumento de tutela de direitos fundamentais. Reflete-se sobre o princípio da 
legalidade, desde a sua origem até a sua mais recente acepção, bem como a sua 
implicação nas decisões proferidas em sede de processo administrativo, no âmbito 
do Instituto Nacional do Seguro Social. Busca-se estudar de que forma a legalidade 
estrita contribui para a perpetuação das desigualdades sociais e de que forma as 
autoridades administrativas poderiam evitar o excessivo número de demandas 
judiciais caso empregassem a juridicidade. Destaca-se que lei e justiça não são 
expressões sinônimas e intercambiáveis, bem como que atitudes interpretativas 
diferentes são reclamadas pela juridicidade. Objetiva-se incentivar o emprego da 
juridicidade como princípio vetor da análise administrativa de benefícios 
previdenciários e assistenciais, a fim de fazer do processo administrativo 
instrumento de tutela de direitos fundamentais, capaz de atuar sobre a realidade e 
de a modificar segundo a Constituição Federal. Conclui-se que o modelo de 
legalidade seguido pelo Instituto Nacional do Seguro Social é incompatível com os 
princípios da ordem constitucional de 1988 cujas exigências de justiça são mais 
profundas, e que a mudança de perspectiva faria com que a demanda do Poder 
Judiciário diminuísse em assuntos dessa natureza. O método empregado para a 
pesquisa é o dialético.   
Palavras-chave: legalidade estrita. princípio da juridicidade. princípio da legalidade. 
redução das desigualdades sociais. 
 
Abstract 
 
With this research, we intend to analyze how the principle of juridicity contributes to 
the social security administrative process to become an instrument of protection of 
fundamental rights. It reflects about the principle of legality, since his origin until his 
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most recent acceptance, as well as its involvement in decisions rendered in 
administrative proceedings, within the scope of Instituto Nacional do Seguro Social. 
The objective is to study how the strict legality contributes to the perpetuation of 
social inequalities and how the administrative authorities could avoid the excessive 
number of judicial process if they used the juridicity. The law and justice are not 
synonymous expressions and interchangeable, as well as what diferent interpretive 
atitudes are requires by juridicity. The objective is to motivate the use of juridicity as 
a principle vector of administrative analysis of social security and assistance 
benefits, to do of administrative process instrument for the protection of 
fundamental rights, able to act about the reality and to modify according to the 
Federal Constitution. It concludes that the model of legality followed by Instituto 
Nacional do Seguro Social is incompatible with the principles of constitutional order 
of 1988 whose exigences of justice are deeper, and the change of perspective would 
do with the demand of Judiciary Power decrease in themes of this nature. The 
method used to this research is dialetic.  
Keywords: strict legality – juridicity principle – legality principle – decrease of 
socials inequality. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo procura analisar o processo de decisões proferidas pela 

Administração Pública. Nesse aspecto, visualiza-se o excessivo apego ao princípio 

da legalidade estrita no âmbito administrativo, o que tem se tornado mais evidente 

nos processos em que o ente prolator da decisão é o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Daí por que se torna necessário analisar como a autarquia trabalha 

com o princípio da legalidade e de que forma tal conduta afeta os administrados e a 

sociedade, de uma forma geral.   

Desde a sua origem, o princípio da legalidade sempre foi o limite de atuação 

do Estado frente aos particulares, na medida em que ao particular só é possível 

praticar atos que a lei não proíba e ao Estado somente é possível praticar atos 

mediante a autorização da lei.  

Contudo, com o passar do tempo e principalmente com a 

constitucionalização do Direito Administrativo, a legalidade deixou de ser o principal 

critério a ser levado em conta, inclusive pela Administração Pública.  

A legalidade, portanto, que sempre foi a limitadora do agir estatal, deve ser 

hoje repensada para que sejam traçados limites para a sua aplicação. A legalidade 

estrita não mais se sustenta, cabendo ao intérprete considerar todo o ordenamento 
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jurídico como seu limitador, sobretudo os princípios, direitos e garantias 

fundamentais.  

Nesse contexto, ao Estado cabe, em sentido lato, exigir o respeito aos direitos 

fundamentais, ainda que, para tanto, venha eventualmente infringir dispositivo literal 

de lei ou relativizar a sua interpretação estrita.  

Fala-se, então, no princípio da juridicidade, princípio este que tem ganhado 

relevância no Direito Administrativo e em outros ramos também, como no Direito 

Processual Civil.  

Entretanto, a presente pesquisa procura alertar sobre a relativização do 

princípio da legalidade, que, embora necessária, pode aparentar o nascimento de 

alguns possíveis problemas, dentre os quais a discricionariedade do administrador 

público.  

Trata-se de mera aparência, pois é notória a insustentabilidade do princípio 

da legalidade em sentido estrito, o que leva o intérprete a ter o Direito de uma forma 

mais ampla como parâmetro, o que não amplia demasiadamente sua interpretação, 

nem torna discricionárias suas decisões, pois deve agir dentro dos limites dos 

direitos e garantias fundamentais.  

O limite entre a discricionariedade e a interpretação em consonância com os 

princípios e direitos fundamentais é tênue e deve ser observado pelo administrador. 

Nesse sentido, não há um juízo de conveniência e oportunidade do administrador ao 

aplicar ou não uma lei em sentido estrito, há um juízo interpretativo de ressalvar 

determinadas hipóteses e circunstâncias em prol de um direito fundamental ou da 

proteção da dignidade da pessoa humana. Nesses casos, não há uma opção, há um 

dever por parte do administrador público.  

No âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social e na contramão da evolução 

do próprio Direito Administrativo, a utilização da legalidade estrita tem-se mostrado 

a regra, enquanto a abordagem mais ampla e consonante ao direito contemporâneo 

mostra-se rara e excepcional. Assim, vislumbram-se inúmeros casos em que o 

direito fundamental do segurado ou dependente sofre grave violação sob a 

justificativa de que a lei não o ampara. Sem contar as decisões que não se mostram 

fundamentadas, ao ponto de o requerente não saber exatamente por qual razão não 

foi constatada sua incapacidade ou porque não pode ser considerado deficiente. A 
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ausência de fundamentação lesa o direito à ampla defesa, uma vez que não se 

fornecem as razões para que o particular possa se defender e lutar pelo direito que 

pleiteia.  

Em alguns casos, somente a judicialização tornou viável a aquisição de um 

direito, bem como garantiu ao segurado ou dependente a fundamentação de sua 

decisão, pois, apenas nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário e, às vezes, nem 

mesmo nessas, o requerente consegue saber as razões que motivaram o 

indeferimento de seu benefício.   

Por fim, aponta-se, com a esperança de que, futuramente, ante a 

impossibilidade de alcance amplo das leis sobre todas as situações fáticas 

possíveis, o INSS passe a atuar de forma mais ampla, dentro, não apenas dos limites 

legais, mas dos limites constitucionais, visando sempre e primordialmente à tutela 

dos direitos fundamentais.   

A metodologia utilizada será a dialética, com a contraposição entre as ideias 

de utilização da legalidade estrita no âmbito administrativo com a juridicidade.  

 

2.    PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: EVOLUÇÃO DO CONCEITO 

 

O princípio da legalidade sempre foi muito enaltecido no direito brasileiro, 

estando presente em diferentes cartas constitucionais. Na atual Constituição 

Federal, o princípio está descrito em diversas passagens: no artigo 5º, inciso II, no 

Título II: “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, Capítulo I: “Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos” e no artigo 37, caput, dentro do Título III: “Da Organização 

do Estado”. Capítulo VII: Da Administração Pública. A legalidade assume diferentes 

vertentes quando direcionada ao particular e quando destinada à Administração 

Pública. Essa distinção sobre o alcance do princípio remonta à história e à sua 

origem.  

O princípio da legalidade surgiu juntamente com o Estado de Direito, em que 

a intenção era retirar do Estado o poder absoluto e garantir aos particulares uma 

proteção contra as abusividades provocadas pelas monarquias absolutistas.  

No Estado de Direito e no auge do Estado Liberal, o princípio da legalidade é 

compreendido como a total submissão do Estado à lei, surgindo como severa 
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oposição aos abusos cometidos pelos governos autoritários3.  

Desta origem deriva a natureza estrita do princípio da legalidade4, pois para 

combater o absolutismo e garantir ao particular a proteção aos seus direitos 

fundamentais, seria necessário que o Estado obedecesse fielmente aos comandos 

legais, sem margem para interpretações extensivas.  

Assim, o Direito acaba sendo definido como sinônimo de lei, em razão da sua 

absoluta submissão a esta, com a exclusão das demais fontes interpretativas5.  

Tal sentido surge como principal fonte de proteção aos direitos individuais, 

pois ao mesmo tempo em que a lei os conceitua, ela estabelece e define os limites 

de atuação do poder estatal6.  

Na época, a lei era o parâmetro para definição dos limites entre o poder do 

Estado e a liberdade dos particulares. Assim, ao Estado só seria possível interferir 

na liberdade individual se a lei assim o autorizasse e dentro dos seus limites. 

Verifica-se que o direito, nesta perspectiva, não era substancial, mas apenas uma 

forma, a forma da lei7. 

No âmbito do Direito Administrativo, o princípio da legalidade tornou-se o 

vetor da atuação administrativa, possuindo dois desdobramentos, que seriam a 

supremacia da lei e a reserva de lei.  

Por supremacia da lei, compreende-se a superioridade da lei sobre todas as 

                                                      
3  “O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a quaisquer tendências de 
exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o 
absolutista, contra o qual irrompeu, até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos 
países subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do poder monocrático ou 
oligárquico, pois tem como raiz a ideia de soberania popular, de exaltação da cidadania. Nesta última 
se consagra a radical subversão do anterior esquema de poder assentado na relação soberano-súdito 
(submisso).” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 100. 
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 102.  
5 Ao tratar do Estado de Direito, ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil – ley, derechos y justicia, 
7ª ed Madrid: Trotta, 2007, p. 24.  
6 “Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com 
o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto 
porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação 
administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da 
coletividade. 
 É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da 
Administração é a que decorre da lei.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed., 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 64. 
7 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil – ley, derechos y justicia, 7ª ed Madrid: Trotta,., 2007, p.48.  
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outras espécies normativas e por reserva de lei entende-se que algumas matérias 

devem ser regidas necessariamente por ela8.  

A reserva de lei abrange os aspectos absoluto e relativo. Ocorre a reserva 

legal absoluta quando a lei esgota todos os aspectos da matéria e a reserva legal 

relativa quando a lei aborda alguns aspectos, mas deixa outros para os demais 

instrumentos normativos, sobretudo os aspectos regulamentares9.  

Muito embora seja notável tal distinção e amplamente divulgada na doutrina 

administrativista, há que se ressaltar que no Direito todos os conceitos e acepções 

absolutas devem ser analisados com cautela, pois se torna impraticável restringir a 

atuação do Estado, seja na via administrativa ou jurisdicional, ao comando estrito 

da lei10.  

Ao detalhar os conceitos de supremacia e reserva de lei, é importante 

ressaltar as distinções supracitadas, relacionando a supremacia legal à vinculação 

negativa e a reserva de lei à vinculação positiva11.  

A vinculação negativa seria a que estabelece na legalidade um limite para a 

atuação do administrador. O Estado só poderia atuar com maior liberdade caso esta 

lei não fosse elaborada, mas sempre em prol do interesse público. 

Já a vinculação positiva impõe que o administrador e demais agentes 

públicos só possam agir através de autorização da lei12.  

São distinções que passam a orientar o trabalho do administrador público e, 

de certa forma, ainda persistem, pois o processo administrativo, sobretudo os que 

tramitam perante o INSS, seguem ainda a legalidade do Estado Liberal, ignorando, 

na grande maioria das vezes, as transformações do princípio e do próprio Direito.  

 

                                                      
8 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013, 
pp. 69-70 
9 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013, 
pp. 69-70 
10  Nesse sentido: “todas as reservas são ‘relativas’ porque deixam aos órgãos concretizadores 
(administrativos ou jurisdicionais) uma margem maior ou menor de intervenção.”CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 
728.  
11 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013, 
p. 72.  
12 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013, 
p. 72. 
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3. A LEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO 

 

A utilização da legalidade de forma estrita no âmbito administrativo, que 

sempre foi um dogma13, por vezes, torna o administrador público como um mero 

executor de leis.   

Nesse sentido, o princípio da legalidade pode ser estudado sob 4 diferentes 

acepções, segundo Odete Medauar, que seriam as seguintes: a primeira seria 

compreender que a Administração somente pode praticar atos que não sejam 

contrários à lei; em uma segunda acepção, verificar que a Administração só pode 

praticar atos autorizados pela lei; a terceira seria incorporar a acepção de que a 

Administração só pode praticar atos conformes a um conjunto determinado por 

norma legislativa; por fim, salientar que a Administração só pode praticar atos 

ordenados pela lei14.  

Entretanto, esta conduta do administrador que, no Estado Liberal, estava 

diretamente relacionada com o momento político e com o combate às 

arbitrariedades acabou, com o tempo, tornando-se uma maneira defasada e até 

mesmo preocupante de aplicação do Direito.  

O Direito não mais pode ser confundido com a lei, devendo se submeter 

também às demais fontes, pois é, antes de tudo, interpretativo15.  

Além disso, as leis decorrem de uma série de fatores, dentre os quais, as 

decisões políticas que autorizam ou exigem uma determinada imposição. Da 

mesma forma, a interpretação do Direito deve levar em conta tais fatores16.  

Desta forma, compreender a Administração Pública como mera executora 

das leis não mais se mostrou satisfatório, sobretudo em razão da velocidade da 

                                                      
13 Nesse sentido, a legalidade estrita poderia impedir uma atuação eficiente da Administração Pública, 
servindo como um escudo para lesões a direitos fundamentais. SOUZA VICTOR, Proteção e promoção 
da confiança no Direito Previdenciário: Alteridade, Curitiba, 2018, p. 171.  
14 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12ª ed. São Paulo: RT, 2008p. 123. 
15 MACEDO JR, Ronaldo Porto. Do Xadrez à Cortesia: Dworkin e a teoria do direito contemporânea. 1ª 
ed; São Paulo: Saraiva, 2013. et passim. 
Nesse sentido, também Ronald Dworkin, ao afirmar que as “concepções de direito aprimoram a 
interpretação inicial e consensual que, como sugeri há pouco, proporciona nosso conceito de direito.” 
DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 2ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 117.  
16 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 2ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 116: “Nessa 
perspectiva, o direito de uma comunidade é o sistema de direitos e responsabilidades que respondem 
a esse complexo padrão: autorizam a coerção porque decorre de decisões anteriores ao tipo 
adequado.”  
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informação em uma sociedade plural, que não mais se satisfaz com respostas 

simplistas, advindas da mera execução da lei. Nesse contexto, impôs-se uma 

relativização do princípio da legalidade, na acepção do Estado Liberal17.  

Pode-se tomar como exemplo a atuação da Administração Pública na 

administração de prestações e na sua atuação consensual18. A sua legitimação, 

nesse sentido, adviria do consenso dos cidadãos e da ausência de restrições aos 

direitos fundamentais19. 

Nessa abordagem, a atuação da Administração Pública deve pautar-se em 

outros critérios, mas sempre amoldada ao ordenamento jurídico, sobretudo ao 

princípio da legalidade. 

Com a assunção da Constituição como protagonista do ordenamento 

jurídico, juntamente com o fenômeno da constitucionalização dos direitos, o que 

deve orientar o administrador público e o intérprete do Direito, de uma forma geral, 

não é mais a lei em sentido estrito, mas os princípios constitucionais20.  

Observa-se que a crise da legalidade convive com uma crise da abstração e 

da generalidade e sofre, igualmente, uma contratualização dos seus conteúdos. 

Não se pode negar que o processo de elaboração e conclusão de uma lei é um 

processo político, marcado por distintos sujeitos. É inegável que esta diversidade 

acaba sendo transportada para o seu resultado, o que faz com que a lei se torne, 

muitas vezes, mais um fator de desordem do que de organização21.  

Nesse contexto, entra em cena a preocupação e o cuidado que se deve tomar 

para que um argumento político não prepondere sobre o Direito 22 . No âmbito 

previdenciário, quando a autarquia federal nega um pedido motivada sobretudo por 

                                                      
17 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013,p. 
77 
18 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013,p. 
74.  
19 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013,p. 
74. 
20 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Princípios do Direito Administrativo. 2ª ed: GRUPO GEN, 2013,p. 
75.  
21 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil – ley, derechos y justicia, 7ª ed Madrid: Trotta,., 2007, 
p.37.  
22 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria: Coimbra Editora, 2006, pp. 19-
20.  
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uma decisão política, como a de redução de despesas23, atua em detrimento ao 

Direito, pois não deve ser esse o fator preponderante na tomada de decisões.  

A motivação das decisões não pode ser um agir pautado por critérios 

ultrapassados sob a convicção política de que o segurado, na grande maioria das 

vezes, não recorre e com o indeferimento em massa de benefícios há menos 

despesa para o INSS. 

Ao assim fazê-lo, a Administração Pública acaba apenas retardando todo o 

procedimento, além de violar direitos e garantias fundamentais, os quais só serão 

defendidos se o segurado recorrer à via judicial, o que, inevitavelmente, gerará ainda 

mais despesa para os cofres públicos, com custas processuais e honorários 

advocatícios. 

Portanto, o critério político e, neste caso, o financeiro, não pode jamais ser o 

critério preponderante para a tomada de decisões administrativas. Não se nega a 

importância de se preservar o equilíbrio financeiro, entretanto este não pode ser 

preservado em detrimento dos direitos fundamentais de quem realiza um 

requerimento na esfera administrativa.  

 

4 COMO A LEGALIDADE ESTRITA CONTRIBUI PARA A PERPETUAÇÃO DAS 

DESIGUALDADES SOCIAIS 

 

Não obstante a notável crise da legalidade tal como pensada no Estado 

Liberal, no âmbito das decisões proferidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 

                                                      
23 Inclusive esse foi um dos argumentos para a Reforma da Previdência, argumento este bastante 
questionado: “Questionado por especialistas que comprovam a ausência de deficit se consideradas 
as premissas constitucionais do orçamento da seguridade social, a retirada de recursos da 
previdência pela Desvinculação de Recursos da União (DRU) e a ampla sonegação e isenção de 
impostos e contribuições concedidas às empresas. Soluções na direção desses três aspectos 
poderiam melhorar o ‘caixa’ da previdência sem necessidade de alterações profundas. O governo 
apresentou um impacto líquido de cerca de R$ 1 trilhão em receitas com a reforma, mas não 
apresentou a base de cálculo que gerou esse valor, o que suscita desconfiança sobre o ganho real 
para as contas públicas. Da mesma forma, não há nenhuma garantia de que a receita obtida com a 
reforma seja aplicada em benefício da população, em investimentos em saúde, educação, segurança 
e infraestrutura, como alega a exposição de motivos da proposta. Com o teto de gastos aprovado no 
governo Temer e já em aplicação (EC-95), os limites para as despesas já estão dados, o que torna a 
argumentação vazia e insustentável. Nesse sentido, como afirma o economista Ricardo Moreira, a 
reforma seria mesmo um ajuste fiscal.” Disponível em: https://www.scielosp.org/v43n120/5-14/ 
Acesso em 03/04/2021, às 20h54min.  

https://www.scielosp.org/v43n120/5-14/
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tem-se observado, sem qualquer evolução, a adoção de uma interpretação estrita 

da lei.  

A análise de benefício previdenciário pelo Estado está condicionada ao 

prévio requerimento administrativo, o que, segundo o C. Supremo Tribunal Federal, 

não fere a garantia de livre acesso ao judiciário24.  

Assim, aquele que necessita de um benefício, deve primeiramente fazer seu 

pedido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Somente com a análise deste 

pedido na esfera administrativa, poderá, caso não concorde com a decisão, 

socorrer-se da via judicial, pois nesta hipótese estaria caracterizado o interesse de 

agir25.   

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento da Suprema Corte, aguardar 

pela análise administrativa dos benefícios tem se tornado quase um suplício para 

os segurados e dependentes que, além de aguardarem demasiado tempo por uma 

resposta, acabam se surpreendendo com decisões extremamente sintéticas, não 

fundamentadas e estritamente legalistas.  

Um exemplo dessa situação é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

instituído pela Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Trata-se de benefício 

assistencial, cujos requisitos para a sua concessão, segundo a redação originária, 

eram: 1) ser portador de deficiência ou ter idade igual ou superior a 70 (setenta) 

anos; 2) não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 

por sua família. Nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20: “Considera-se 

incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-

mínimo.” 

Com o passar do tempo, tais critérios se mostraram insuficientes para 

                                                      
24  Recurso Extraordinário n° 631.240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220  DIVULG 07-11-2014  
PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220.  
25 Anote-se que, excepcionalmente, será possível a dispensa do requerimento administrativo prévio, 
em se tratando das seguintes situações: “quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado”, “na hipótese de revisão, restabelecimento, ou 
manutenção do benefício anteriormente concedido....salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da  Administração.” Recurso Extraordinário n° 631.240, Relator(a): 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-220  DIVULG 07-11-2014  PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220.  
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atender ao propósito do referido benefício assistencial, sobretudo o critério da 

hipossuficiência econômica.  

O Benefício de prestação continuada deve ser destinado àquele que não 

possui meios de prover seu sustento e de tê-lo provido por sua família. Nesse 

cenário, alguém que perceba um quarto do salário-mínimo nacional, atualmente no 

montante de R$1.100,00 (mil e cem reais), o que remonta à quantia de R$275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais), além de idoso ou portador de deficiência, poderia 

receber o benefício.  

Contudo, é fato notório que as decisões administrativas se pautam desse 

critério econômico com um rigor absoluto, denegando benefícios àqueles que 

percebem uma renda per capita de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), a título de 

exemplo.  

Será que uma pessoa que perceba R$5,00 (cinco reais) a mais por mês 

realmente adquire o status de provedor de seu próprio sustento? Trata-se de um 

exemplo claro em que a estrita legalidade reforça a necessidade, não apenas de 

uma alteração legal, mas de uma análise administrativa pautada nos demais 

princípios constitucionais, dentre eles, o da dignidade da pessoa humana.  

Trata-se de exemplo claro de que a aplicação estrita da lei contribui para a 

perpetuação da desigualdade social e lesiona o princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

Não obstante os esforços das leis, que alteraram a idade do beneficiário para 

65 (sessenta e cinco) anos (Lei n°12.435/2011) e mais recentemente instituiu uma 

data para cessação do critério de hipossuficiência em ¼ (um quarto) do salário 

mínimo para até 31 de dezembro de 2020 (Lei n° 13.982/2020)26, a insuficiência do 

critério legal e unanimemente adotado pela autarquia federal já é há algum tempo 

questionada e referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou 

inconstitucional o parágrafo terceiro do artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência 

Social (Lei n° 8.742/1993), por constituir “critério defasado para caracterizar a 

                                                      
26 Contudo, a referida lei peca ao instituir o aumento da renda per capita, tão somente para o período 
de estado de calamidade e emergência pública, devido à pandemia da Covid-19, pois, é evidente que 
a metade de um salário mínimo, ou seja, R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) não supre as 
necessidades vitais básicas de uma família ou de uma pessoa.   
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situação de miserabilidade27”.  

Desta forma, considerando que, desde o ano de 2013, a insuficiência do 

critério legal já foi sedimentada pela jurisprudência, por que razão persiste o INSS 

em insistir em fundamentar suas decisões, quando as fundamenta, no critério 

inconstitucional da Lei n° 8.742/93, de ¼ do salário-mínimo como renda per capita 

para a concessão do benefício? 

Se, ao exigir-se o prévio requerimento administrativo, em matéria 

previdenciária e assistencial, o objetivo seria reduzir o número de demandas 

judiciais, qual a razão de se adotar um critério que será certamente superado por 

uma decisão judicial?  

Neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o critério 

econômico de renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo não é 

critério absoluto e nem pode ser o único a determinar quem tem direito ao benefício 

assistencial28.  

A alteração da lei só mostra que, no âmbito das decisões proferidas pela 

autarquia previdenciária, anda-se na contramão da constitucionalização do Direito 

Administrativo, pois há uma predominância do critério legal em detrimento dos 

demais princípios que regem o ordenamento jurídico, dentre estes, o da dignidade 

da pessoa humana.   

Ademais, a estrita legalidade acentua outra característica de sua adoção, 

qual seja, a ocultação de argumentos políticos para justificar uma decisão, que é o 

que tem sido verificado na prática, nas decisões proferidas pelo INSS.  

 

 

 

 

                                                      
27  (Rcl 4374, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-173  DIVULG 03-09-2013  PUBLIC 04-09-2013) 
28 “ (...)A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se 
comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 
presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do 
salário mínimo.” (STJ - REsp: 1112557 MG 2009/0040999-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2009, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 
20/11/2009) 
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5.  O PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE COMO ALTERNATIVA 

 

Com a crise da legalidade estrita, exige-se uma compatibilização das normas 

com todo o ordenamento jurídico, com o bloco de legalidade. Nesse contexto, 

apresenta-se o princípio da juridicidade, segundo o qual as normas devem ser 

interpretadas de forma ampla, não apenas com a obediência cega à lei, mas em 

conformidade com todo o ordenamento jurídico, principalmente com a 

Constituição29.  

No Direito Português, a título de exemplo, a juridicidade é denominada de 

bloco de legalidade, a qual também engloba as demais normas do ordenamento 

jurídico, para diferenciá-la da legalidade em sentido estrito30.  

Dentro dessa proteção mais ampla, não é mais possível que a Administração, 

ao fazer a análise de um pedido, deixe de lado os direitos e garantias fundamentais, 

bem como os demais princípios constitucionais que dão coerência a todo o sistema 

jurídico.  

Assim, voltando-se ao exemplo anteriormente citado, se para conceder um 

benefício assistencial, for preciso relevar o critério econômico e relativizá-lo em 

nome do combate à desigualdade social e para conferir dignidade àquele que faz o 

requerimento, a Administração Pública tem o dever de relevá-lo.   

Conforme ensina Zagrebelski, a Constituição atual separa a lei dos direitos e 

exige uma concepção jurídica harmônica entre os dois, na qual nenhum supera o 

outro, mas convivem harmonicamente31.  

O apego à legalidade remete ao Estado Legal de Direito, fortemente 

influenciado pelo positivismo32, deixando de lado o avanço normativo do Estado 

Social e Democrático de Direito, nos quais o apego à legalidade para resolução de 

                                                      
29  RODRIGUES, Marco Antônio dos Santos. Artigo: Neoconstitucionalismo E Legalidade 
Administrativa: A Juridicidade Administrativa E Sua Relação Com Os Direitos Fundamentais. R. Direito 
Processual Geral, Rio de Janeiro (63), 2008, p. 196.  
30 SOUZA VICTOR, Proteção e promoção da confiança no Direito Previdenciário: Alteridade, Curitiba, 
2018, p. 173.  
31 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil – ley, derechos y justicia, 7ª ed Madrid: Trotta,., 2007, p. 
51.  
32  RODRIGUES, Marco Antônio dos Santos. Artigo: Neoconstitucionalismo E Legalidade 
Administrativa: A Juridicidade Administrativa E Sua Relação Com Os Direitos Fundamentais. R. Direito 
Processual Geral, Rio de Janeiro (63), 2008, p. 191.  
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conflitos e casos concretos não mais se sustenta. Ocorre também nesse campo 

uma transformação, devendo o intérprete analisar todo o direito, e não somente a 

lei propriamente dita33.  

Nesse contexto, a juridicidade sustenta-se sobre dois pilares: o da 

supremacia e máxima efetividade da Constituição e assim, cabe ao intérprete 

inclusive deixar de aplicar a lei, caso esta seja incompatível com a Magna Carta34. 

Aplicar o direito segundo a juridicidade importa em superar a ideia de que o 

gestor público deve obediência cega à lei, para compreender que ele deve 

obediência ao direito como um todo, incluindo os princípios e sempre protegendo 

os direitos e garantias fundamentais35.  

Assim, ele tem a obrigação de agir na defesa dos valores defendidos pela 

Constituição36.  

Além do princípio da juridicidade que deve orientar o administrador, não 

sendo diferente no âmbito da análise administrativa dos benefícios requeridos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesses casos, ainda ocorre um certo 

entendimento retrógrado quanto à interpretação com base no princípio da 

legalidade, o que causa, muitas vezes, sérios prejuízos aos segurados.  

Da mesma forma, as decisões em geral, sobretudo as que indeferem um 

benefício dificilmente são fundamentadas, apresentando termos de difícil 

compreensão ao segurado.  

Além da violação ao direito fundamental    à   fundamentação   das   decisões 

                                                      
33 FILHO, Daniel Santana, BORSIO, Marcelo, GUEDES, Jefferson. O princípio da juridicidade e os direitos 
fundamentais sociais: um breve olhar doutrinário, jurisprudencial e do direito alienígena. Revista 
Direito Mackenzie, 2019, v.13., p. 4.  
34 FILHO, Daniel Santana, BORSIO, Marcelo, GUEDES, Jefferson. O princípio da juridicidade e os direitos 
fundamentais sociais: um breve olhar doutrinário, jurisprudencial e do direito alienígena. Revista 
Direito Mackenzie, 2019, v.13., p. 4. 
35 “A juridicidade como princípio deve ser compreendida como uma ideia de respeito e preocupação 
para com todo o sistema jurídico do país, o qual é baseado em normas, princípios e valores, axiológica 
e teleologicamente hierarquizados, considerando-se permanentemente a observância absoluta aos 
direitos humanos, mormente os sociais.” FILHO, Daniel Santana, BORSIO, Marcelo, GUEDES, Jefferson. 
O princípio da juridicidade e os direitos fundamentais sociais: um breve olhar doutrinário, 
jurisprudencial e do direito alienígena. Revista Direito Mackenzie, 2019, v.13., p.14.  
36 “Por isso, o administrador não só tem o poder, mas o dever de agir, ainda que não exista lei prévia 
a regular sua conduta, de modo a promover os objetivos fundamentais da República ou outro valor 
constitucional, ou tornar real uma disposição constitucional.” RODRIGUES, Marco Antônio dos Santos. 
Artigo: Neoconstitucionalismo E Legalidade Administrativa: A Juridicidade Administrativa E Sua 
Relação Com Os Direitos Fundamentais. R. Direito Processual Geral, Rio de Janeiro (63), 2008, p. 196.  
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judiciais e administrativas, a autarquia, quando deixa de conceder um benefício em 

razão de uma análise estritamente legal ou quando deixa de fundamentar a sua 

decisão, viola também o princípio da proibição da proteção insuficiente37. 

Assim, a Constituição impõe uma obrigação de fazer ao operador do Direito, 

tanto na tutela dos direitos fundamentais quanto na promoção desses direitos38.  

Aplicando-se tal situação ao Direito Previdenciário, observa-se que o 

administrador precisa também levar em conta tais princípios, sobretudo porque 

deve tutelar os direitos fundamentais do segurado, fornecendo-lhe as razões que 

motivaram o indeferimento do seu pedido, bem como indeferindo quando não puder, 

por violação a direitos e garantias consagrados pela Constituição Federal, conceder 

tal pedido.  

Agora se a concessão do benefício e o deferimento do pedido importar na 

garantia de direitos fundamentais em detrimento de critério estritamente legal, 

caberá ao administrador, mesmo que inexistente uma análise pelo Poder Judiciário, 

afastar aspectos da lei que esteja em desconformidade com a Constituição Federal.  

Quanto ao benefício assistencial de prestação continuada, como visto, 

quando se relativiza o critério econômico, não há um desrespeito à lei, mas a busca 

pela proteção suficiente dos direitos fundamentais.  

Destaque-se que a possibilidade de conflito entre legalidade e segurança 

jurídica, segundo a doutrina, ainda gera uma certa perplexidade, pois só se poderia 

admitir uma decisão como segura se obediente à legalidade. Contudo, não é mais o 

que ocorre, pois não se pode mais falar em segurança jurídica correlacionada à 

legalidade tão-somente39.  

Nesse contexto, a decisão legalista em sentido estrito é uma decisão que 

pode, ao contrário, trazer insegurança jurídica. Imagine-se o caso em que critérios 

                                                      
37 NOVAIS, Jorge Reis. Princípios estruturantes do Estado de Direito: Edições Almedina, Coimbra, 
2019, p. 181.  
38  “Desde logo, praticamente todas as potencialidades de controlo de constitucionalidade que a 
proibição de insuficiência desenvolve nos deveres estatais de proteção podem também ser replicadas 
no domínio do dever de promoção dos direitos fundamentais, ou seja, nas situações em que o Estado 
está constitucionalmente obrigado a promover ou ajudar os particulares a acederem aos bens 
jusfundamentalmente protegidos sempre que, pelos seus próprios meios, eles não disponham de 
condições para o fazer.” NOVAIS, Jorge Reis. Princípios estruturantes do Estado de Direito: Edições 
Almedina, Coimbra, 2019, p. 181. 
39 SOUZA VICTOR, Proteção e promoção da confiança no Direito Previdenciário: Alteridade, Curitiba, 
2018, pp.  168-169.  



 
402 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

rígidos são colocados em xeque quando em conflito com o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Nesse caso, a relativização é para garantir direito fundamental, 

está em conformidade com o princípio da juridicidade. Por segurança jurídica tem-

se a decisão que permite que também o funcionário da Administração Pública, 

enquanto na função atípica de “julgar” um requerimento administrativo, possa 

atender a um direito fundamental, sem responder funcionalmente por isso.  

Assim, atender à juridicidade, em termos práticos, é permitir que recursos e 

ações judiciais se prolonguem desnecessariamente, demandando tempo e 

despesas para os cofres públicos40.  

Observa-se, ainda, curiosamente, que a autarquia federal não tem se 

mostrado estritamente legalista quando se trata de conceder ao segurado o melhor 

benefício, nos termos do que dispõe o artigo 687 da Instrução Normativa nº 

77/2015: “Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer 

jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.” 

Se adotado o mesmo raciocínio do que tem ocorrido na interpretação do 

INSS para indeferir benefícios, o segurado deveria receber, sem mesmo requerer, o 

melhor benefício a que faz jus. Contudo, observa-se que na imensa maioria das 

vezes, a concessão do melhor benefício acaba sendo uma batalha judicial.  

Da mesma forma, ao partir o segurado para uma demanda judicial, gasta-se 

mais tempo e custo para a Administração Pública, sendo contraditória a postura da 

autarquia, pois ora interpreta de forma estritamente legal, ora sobrepõe argumentos 

políticos sobre o Direito, para ao final, adotar uma postura extremamente 

contraditória perante o segurado e a sociedade em geral.  

Por estas razões, busca-se com este estudo uma análise crítica sobre essa 

postura da autarquia, com a esperança de que, futuramente, tenham-se mais 

decisões fundamentadas na tutela dos direitos e garantias fundamentais e menos 

decisões políticas justificadas por uma legalidade, muitas vezes aparente.  

 

 

 

                                                      
40  É o caso, por exemplo, dos requerimentos envolvendo Benefício assistencial de Prestação 
Continuada ou mesmo nos casos em que é possível conceder outro benefício, diverso do requerido.  
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CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho buscou  no  princípio  da  juridicidade  uma  resposta  aos 

problemas enfrentados pelos segurados e beneficiários que se socorrem do 

Instituto Nacional do Seguro Social, buscando um benefício a que fazem jus.  

Conforme já salientado, a autarquia busca uma análise estritamente legalista 

dos requerimentos administrativos, sem levar em conta os demais direitos em jogo.  

A abordagem do princípio da legalidade hodiernamente pede outra direção, 

devendo a interpretação do Direito estar amparada por todo o ordenamento jurídico, 

jamais deixando de lado a ampla gama de direitos e garantias fundamentais.  

Se no âmbito jurídico, a juridicidade deve ser o princípio que rege a 

interpretação, no processo administrativo não seria diferente. A curto ou longo 

prazo, a análise apoiada pela juridicidade implica a concessão de benefícios sob o 

fundamento de tutela a direito fundamental, a longo prazo, essa análise implica 

menos custo aos cofres públicos, na medida em que se evitam demandas judiciais 

desnecessárias.  

Dessa forma, se é possível solucionar um requerimento administrativo de 

forma consensual, dentro da esfera administrativa, não há razão para que a 

Administração Pública se apegue à estrita legalidade para conceder ou não um 

benefício. Tal questão, levada para o Poder Judiciário, será reanalisada e quase que, 

certamente, será relativizada em prol da tutela dos direitos fundamentais do 

segurado e dependente.  

Conforme exposto, a juridicidade, longe de permitir decisões discricionárias 

por parte do Estado, permite que as decisões sejam tomadas em conformidade com 

todo o ordenamento jurídico e em consonância com a proteção dos direitos e 

garantias fundamentais.  

Assim, ignorar tal fato é andar na contramão de todo o Direito e sua 

interpretação, é permitir que sob o manto da legalidade, extraiam-se direitos 

fundamentais e se perpetuem desigualdades, como as verificadas nas hipóteses de 

indeferimento do benefício assistencial de prestação continuada, tão-somente pela 

renda per capita familiar. 
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 20. O RISCO À DEMOCRACIA BRASILEIRA NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA 

COVID-19 
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PANDEMIC SCENARIO 
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RESUMO  
 
A dificuldade de se detectar ameaças às democracias atuais é inegável. Todavia, 
objetiva-se analisar o contexto político brasileiro a fim de averiguar se o governo 
Bolsonaro tem aplicado práticas autocráticas que podem subverter a democracia, 
especialmente no que toca à possibilidade de aplicá-las mais veementemente 
durante a pandemia da Covid-19. Para tal, traça um referencial teórico sobre o tema, 
analisam-se as emendas constitucionais propostas pelo governo, com intuito de se 
verificar os riscos de implementação de um constitucionalismo abusivo sistemático 
no Brasil, e se, verificam os comportamentos do governo em relação à democracia e 
às instituições públicas por meio de veículos de comunicação online. Os resultados 
demonstram que há iminente perigo de uma ruptura democrático-constitucional no 
Brasil. Esta pesquisa contribui na construção de um diagnóstico de crise 
democrática para que se busque manter sua sustetabilidade.  
Palavras-Chave: Democracia; Constitucionalismo; Autocratas; Golpe Constitucional; 
Pandemia.  
 
ABSTRACT 
 
The difficulty of detecting threats to current democracies is undeniable. However, this 
research aims to analyze the Brazilian political context to ascertain whether the 
Bolsonaro government has applied autocratic practices that can subvert democracy, 
especially regarding the possibility of applying them more vehemently during the 
Covid-19 pandemic. To this end, it draws a theoretical framework on the subject, 
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analyzes the constitutional amendments proposed by the government, in order to 
verify the risks of implementing an abusive systematic constitutionalism in Brazil, 
and examines the government's behavior in relation to democracy and to public 
institutions through online communication vehicles. The results demonstrate that 
there is an imminent danger of a democratic-constitutional rupture in Brazil. This 
research contributes to the construction of a diagnosis of democratic crisis to 
maintain its sustainability. 
Keywords: Democracy; Constitutionalism; Autocrats; Constitutional Coup; 
Pandemic.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Tanto as novas democracias quanto aquelas bem estabilizadas podem sofrer 

golpes inesperados advindos de práticas articuladas, empregadas por seus Chefes 

de Estado, os quais, uma vez eleitos, utilizam-se de técnicas sutis para investir o 

Poder Executivo de maior concentração de poder, tornando-o passível de pouco ou 

nenhum controle, o que lhes permite perpetuação no cargo por tempo indeterminado. 

Há consenso entre autores contemporâneos 3  de que golpes abertos, 

peculiares do século XX, caíram em desuso. Os novos golpes são de abstrusa 

visualização e compreensão, dificultando, inclusive, a possibilidade de se saber com 

absoluta certeza se estamos, ou não, vivendo em um estado de exceção. 

Nesse cenário, o constitucionalismo democrático liberal sofre mutações de 

dentro para fora, as quais são acobertadas pelo manto de ações legais e de um 

discurso democrático, o que dificulta uma identificação antecipada e infalível do 

surgimento dos regimes híbridos, pois quando as práticas autocráticas são 

combinadas, o caminho traçado tem inúmeras bifurcações, tendo como fim mais 

extremo a real e efetiva destruição da democracia4. 

                                                      
3 Ver: SCHEPPELE, Kim Lane. Worst Practices and the Transnational Legal Order. Background paper. 
Wright Lecture, University of Toronto, Nov. 2, 2016. 
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
4  SCHEPPELE, Kim Lane. Worst Practices and the Transnational Legal Order. Background paper. 
Wright Lecture, University of Toronto, Nov. 2, 2016. 
Id. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 2, March 2018. 
LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
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No que se refere ao Brasil, com a ascensão de Jair Messias Bolsonaro à 

Presidência da República, o alerta democrático soou para a instituições que fazem a 

medição da democracia no mundo. Para a Human Rights Watch5 , o Brasil, de fato, 

passou a integrar o clube de países governados por líderes autocráticos. 

O presente artigo objetiva averiguar se, de fato, o atual governo está lançando 

mão de medidas que podem colocar a democracia brasileira em risco ou se elas são 

justificáveis pelo sistema constitucional, tendo como parâmetro o “kit de 

ferramentas” de Kim Lane Scheppele 6  e o constitucionalismo abusivo de David 

Landau7. Disso em diante, parte-se, também, da premissa de que esta pesquisa está 

sendo desenvolvida durante o período de crise sanitária ocasionada pela Covid-19, 

não sendo possível ignorar este novo fator de risco que chegou ao Brasil em 2020 e 

permanece instalado até os meses finais de 2021. Isso porque as crises são, em sua 

essência, reconhecidas como uma ameaça importante às democracias 8 , sejam 

crises políticas, econômicas ou sanitárias.  

Isto posto, esclarece-se que será apresentado referencial teórico e 

bibliográfico sobre o declínio democrático, pretendendo-se identificar e comparar os 

fenômenos contemporâneos que podem vir a desmantelar a democracia. Após isso, 

serão analisados os feitos do governo federal brasileiro, tanto no que concerne ao 

uso do “kit de ferramentas” 9 , bem como no que diz respeito à propositura e 

aprovação de emendas constitucionais, ações estas que dizem respeito ao 

constitucionalismo abusivo10. Por fim, será debatido o contexto pandêmico, com 

vistas a constatar se as atitudes autocráticas de Bolsonaro estão sendo praticadas 

com ainda mais vigor durante a pandemia do Coronavírus. 

 

                                                      
5 Ao lado de Recep Tayyip Erdoğan, da Turquia; Abdel Fat-tah al-Sisi, do Egito; Rodrigo Duterte, das 
Filipinas; Viktor Orbán, da Hungria; Jarosław Kaczyński, da Polônia; Nicolás Maduro, da Venezuela e 
Vladimir Putin, da Russia. (HUMAN RIGHTS WATCH BRASIL, 2019. Brazil, events of 2018. Disponível 
em: https://www.hrw.org/pt/world-report/2019/country-chapters/325547 Acesso em: 22 jul. 2021.)  
6 SCHEPPELE, Kim Lane. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 2, 
March 2018. 
7 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
8 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
9 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
10 Ibid. 

https://www.hrw.org/pt/world-report/2019/country-chapters/325547
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2 FENÔMENOS E FORMAS CAPAZES DE DESTRUIR AS DEMOCRACIAS ATUAIS 

 

Além de a comunidade internacional estar falhando em reconhecer com 

agilidade as autocracias em ascensão, as normas democrático-constitucional-

liberais presentes nas constituições atuais também não estão conseguindo proteger 

a democracia. O resultado disso é o aumento das democratorships 11 , regimes 

híbridos ou competitive authoritarism12. As democratorships são governadas por 

líderes ambiciosos que têm mandatos plebiscitários, que governam fora da estrutura 

de freios e contrapesos e que extirpam o conteúdo constitucional liberal da 

democracia, mas que, em contrapartida, dão atenção excessiva à forma 

constitucional13, dispendendo grandes esforços para aparentar que governam uma 

democracia constitucional liberal saudável. 

Diante deste cenário, passa-se a falar em golpes constitucionais, por meio dos 

quais os novos líderes utilizam-se das piores práticas constitucionais para destruir 

as democracias, sendo que, quando analisadas per se, estas práticas não quebram 

a ordem legal, tampouco parecem ofensivas ao constitucionalismo14, apresentando-

se, no máximo como um jogo duro constitucional15, no qual os players abusam das 

regras do jogo democrático para jogar contra a própria democracia 16 . Assim, o 

                                                      
11 Termo cunhado pela professora Kim Lane Schepelle (SCHEPPELE, Kim Lane. Worst Practices and 
the Transnational Legal Order (How do Build a Constitutional “Democratorship” in Plain Sight). 
Background paper. Wright Lecture, University of Toronto, Nov. 2, 2016, p. 4) para descrever os regimes 
de governo que se enquadram em algum lugar entre a democracia e a ditadura e carregam 
características de ambos (idem). No Brasil, o termo foi traduzido pela professora Estefânia Barboza e 
pelo professor Ilton Norberto R. Filho (BARBOZA, Estefânia Maria Queiroz; ROBL FILHO, Ilton Norberto. 
Constitucionalismo abusivo: fundamentos teóricos e análise da sua utilização no Brasil 
contemporâneo. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 39, p. 79-97, jul./dez. 
2018.) como “democraturas”. 
12 LEVITSKY, Steven; Lucan WAY. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. 
New York: Cambridge University Press, 2010. 
13 Essa preocupação é decorrente do fenômeno de consolidação do constitucionalismo liberal como 
modelo de governança após o fim da Guerra Fria, descrito pelo historiador Francis Fukuyama (1989) 
como “o fim da história”. 
14 Como a aprovação de uma emenda constitucional (EC) que possibilita a reeleição presidencial. 
15  No sentido de “constitutional hardball” de Tushnet (2004): “it consists of political claims and 
practices – legislative and executive initiatives – that are without much question within the bounds of 
existing constitutional doctrine and practice but that are nonetheless in some tension with existing 
pre-constitucional undertandings.” TUSHNET, Mark. Constitutional Hardball, 37 J. Marshall L. Rev. 
523 (2004). Disponível em: https://dash.harvard.edu/handle/1/12916580 Acesso em: 11 jun. de 2021. 
16 Como o uso de impeachment do Presidente da República de modo ilegítimo. 

https://dash.harvard.edu/handle/1/12916580
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legalismo autocrático17 se instaura quando a combinação entre mandatos eleitorais 

e mudanças constitucionais-legais ocorre e é usada a serviço de uma agenda não 

liberal. A partir disso, infere-se que a constante disseminação destas piores práticas 

constitucionais ao redor do mundo sugere que há um “kit de ferramentas” 

transitando entre os países, fornecendo indicações de como combinar regras 

individualmente razoáveis de forma fatal à democracia18. 

Nesse sentido, estes líderes, ainda que tenham sido eleitos 

democraticamente, que se apoderem de um discurso liberal para maquiar suas ações 

e que passem despercebidos pelos radares da ordem jurídica transnacional, tornam-

se suspeitos de legalismo autocrático quando: atacam instituições de accountability 

cujo trabalho é frear suas ações; atacam regras que podem vir a responsabilizá-los; 

diminuem restrições constitucionais sobre o Poder Executivo; removem opositores 

ou experts neutros das instituições públicas e colocam pessoas que são de sua 

confiança em seus lugares; ampliam a duração de seus mandatos ou de seus 

sucessores; conseguem maioria constitucional nos votos para aprovar leis e 

mudanças constitucionais desejadas; colocam ministros de sua escolha dentro da 

Suprema Corte e alteram a composição de tribunais inferiores19.  

Nesta linha, Levitsky e Ziblatt20 expõem que o autoritarismo se instaura na 

medida em que outsiders são eleitos, os quais geralmente são populistas e falam em 

nome de um único povo, prometendo devolver-lhes o poder e atacando a elite 

política, chamada de corrupta e conspiradora. Com isso, eles alertam que subestimar 

as promessas antidemocráticas destes líderes acreditando que eles não as 

colocarão em prática é um grande erro. Para estes autores, os autocratas também 

destroem a democracia de uma forma sutil ao comprar ou intimidar a mídia e o setor 

privado; reescrever as regras do jogo político objetivando controlá-lo; tomar as 

instituições de accountability de forma que as instituições judiciárias e policiais, por 

exemplo, passam a protegê-los; demitir servidores a fim de substituí-los por 

                                                      
17 SCHEPPELE, Kim Lane. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 
2, March 2018. 
18 Id. Worst Practices and the Transnational Legal Order. Background paper. Wright Lecture, University 
of Toronto, Nov. 2, 2016. 
19 Id. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 2, March 2018. 
20 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.  
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funcionários sectários; perseguir seus opositores, sendo que alguns são comprados 

com favores, cargos públicos ou subornos, enquanto outros são marginalizados por 

meio de difamações e calúnias; alterar ou reformar a Constituição, o sistema eleitoral 

e outras instituições de maneiras que prejudiquem ou enfraqueçam a oposição.  

Ainda sob este viés, Landau21 expõe que é justamente a sutileza dos novos 

golpes que atrapalha os mecanismos internacionais – e o direito constitucional 

interno – na missão de combatê-los, pois a comunidade internacional busca claros 

indícios de interrupções inconstitucionais na ordem democrática. Outrossim, o 

constitucionalismo abusivo é entendido como um mecanismo formal de mudança 

constitucional que objetiva corroer a ordem democrática22, sendo estes mecanismos 

formais as emendas constitucionais ou a escritura de uma nova constituição, que 

normalmente ocorre quando as emendas não dão conta de fazer tantas mudanças 

quanto tais líderes desejam. Além disso, quando as mudanças constitucionais 

abusivas se encontram com vontades populares duradouras, tem-se um cenário 

problemático: os atuais líderes conseguem adquirir aumentos transitórios em sua 

popularidade e, também, chegam a manipular a lei eleitoral e outros mecanismos 

para aumentar seu apoio a fim de que consigam promover as mudanças necessárias, 

as quais virão a impactar a ordem democrática23. Então, é por estes motivos que 

Landau afirma que as mudanças constitucionais devem receber devida atenção, pois 

podem desembocar em um constitucionalismo abusivo24.  

 

3 HÁ POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM REGIME HÍBRIDO NO BRASIL? 

 

No que toca à implementação de um constitucionalismo abusivo no Brasil, 

destaca-se que, esta, por si só, é uma análise merecedora de um trabalho próprio e 

extenso25, dada a especificidade de cada emenda constitucional (EC) e a dificuldade 

                                                      
21 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
22 Ibid.  
23 Ibid. 
24 Ibid.  
25 Este trabalho não visa fazer uma análise de conteúdo de cada emenda constitucional, mas, com 
caráter exploratório, avaliar se, de acordo com os parâmetros estabelecidos por Landau, é possível 
afirmar que há no Brasil a implementação de um constitucionalismo abusivo. 
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de identificar a implementação do constitucionalismo abusivo, na medida em que 

tem aparência de constitucionalidade. No entanto, é possível estabelecer um quadro 

geral das ECs propostas e aprovadas neste governo. Ao todo, foram 12 emendas à 

Constituição aprovadas no governo Bolsonaro: EC 100; EC 101; EC 102; EC 103; EC 

104; EC 105; EC 106; EC 107; EC108, EC 109, EC 110; editadas entre junho de 2019 e 

julho de 202126. Dentre elas, apenas uma foi proposta pelo Poder Executivo: a EC 103 

de 2019, que institui a Reforma da Previdência.  

Então, no que tange ao primeiro parâmetro de análise proposto por Landau, 

qual seja, a análise da esfera eleitoral e o grau em que a oposição pode competir com 

igualdade de condições, nenhuma dessas ECs propostas e aprovadas até o momento 

em que este artigo está sendo finalizado, altera o processo eleitoral, o processo 

legislativo ou a estrutura dos poderes ou dos órgãos de fiscalização. Disso 

concluímos, à primeira vista, que tais emendas não concentram mais poderes na 

figura do Presidente da República, como ocorreu, por exemplo, na Colômbia com 

Álvaro Uribe Vélez, que conseguiu aprovar uma emenda constitucional que lhe 

permitisse o segundo mandato27. 

O segundo parâmetro de análise proposto pelo autor, qual seja, o grau em que 

os direitos e os grupos minoritários são protegidos, é bem mais problemático. 

Existem diversas críticas à Reforma da Previdência promovida pela EC 103, publicada 

no Diário Oficial da União em 11 de novembro de 2019, no sentido de que ela promove 

retrocessos na proteção de direitos sociais28. No entanto, essa EC não tem por objeto 

afetar as liberdades civis e políticas básicas que estruturam a democracia liberal. 

 

Com relação as ECs aprovadas em decorrência da decretação de Estado de 

Emergência Sanitária (ECs 106/2020, 107/2020 e 109/2021), criou-se um regime 

constitucional de exceção (enquanto durar a pandemia). A EC 106, publicada no 

                                                      
26 Importante destacar que esta pesquisa finalizou em julho de 2021, logo, antes da aprovação da EC 
111 (Emenda a Reforma Eleitoral). 
27 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
28  LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa; COSTA, Ana Maria; RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon. 
Reforma da previdência: o golpe fatal na seguridade social brasileira. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 
43, n. 120, p. 5-14, Mar.  2019. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=S0103-
11042019000100005&lng=en&nrm=iso access on 13 Sept. 2020. Epub May 06, 2019.  
http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104201912000 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=S0103-11042019000100005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=S0103-11042019000100005&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104201912000
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Diário Oficial da União em 8 de maio de 2020, criou o chamado “Orçamento de 

Guerra”, estabelecendo um orçamento específico para os gastos ao enfrentamento 

da pandemia e permitindo a criação de despesas sem as amarras atuais (como a 

simplificação do processo de compras e contratação de pessoal, por exemplo). A EC 

107, publicada no Diário Oficial da União em 3 de julho de 2020, permitiu adiar, em 

razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020. Já a EC 

109, publicada no Diário Oficial da União em 16 de março de 2021, modificou artigos 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regras transitórias 

com vistas a suspender condicionalidades para que se efetuem as despesas com 

concessão de auxílio emergencial residual. Ademais, nada foi oficialmente proposto 

no que toca à escritura de uma nova constituição, ainda que este assunto não esteja 

completamente fora da pauta governista.29 

Por outro lado, conforme se demonstrará no tópico seguinte, Bolsonaro e seu 

governo refletem amplamente as práticas apontadas por Levitsky e Ziblatt: “1) 

rejeitam, em palavras ou ações, as regras democráticas do jogo; 2) negam a 

legitimidade de oponentes; 3) toleram e encorajam a violência; e 4) dão indicações 

de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia”.30 

Destaca-se que os autores são claros em dizer que se um candidato der afirmativo 

para um ponto sequer, já se deve soar o sinal de alerta. Igualmente, Bolsonaro se 

enquadra largamente nas características apontadas por Scheppele31, conforme se 

verá a seguir. 

 

4 A CONFUSÃO DEMOCRÁTICA PROSSEGUE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

Como já exposto, o desmantelamento constitucional rumo ao regime híbrido 

é um processo lento, sutil e atual. Por conta disso, reconhece-se que o 

comportamento do presidente brasileiro e de seu governo estão sendo estudados in 

                                                      
29  CAETANO, Guilherme. Nova Constituição e reforma no STF são debatidas em evento com 
Bolsonaro. O Globo, 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/nova-constituicao-
reforma-no-stf-sao-debatidas-em-evento-com-bolsonaro-23999127 Acesso em: 22 abril 2021. 
30 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. p. 
34 
31 SCHEPPELE, Kim Lane. Worst Practices and the Transnational Legal Order. Background paper. 
Wright Lecture, University of Toronto, Nov. 2, 2016. 

https://oglobo.globo.com/brasil/nova-constituicao-reforma-no-stf-sao-debatidas-em-evento-com-bolsonaro-23999127
https://oglobo.globo.com/brasil/nova-constituicao-reforma-no-stf-sao-debatidas-em-evento-com-bolsonaro-23999127
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medias res, todavia, demonstrar-se-á como já é possível verificar que suas atitudes 

têm se aproximado dos feitos autocráticos expostos pelos autores já citados.  

Em 2020, o mundo passou a enfrentar a pandemia ocasionada pelo novo 

Coronavírus. Sobre este ponto, Levitsky e Ziblatt32 alertam que as crises colaboram 

com o surgimento de regimes não democráticos porque “a maioria das constituições 

permite a expansão do Poder Executivo durante crises”, tal como porque são um 

ambiente propício para que os cidadãos apoiem mudanças drásticas que podem 

culminar em um regime autoritário. Outrossim, as crises são ameaças reais às 

democracias, por isso que a análise do comportamento presidencial durante a 

pandemia é de extrema importância, pois as condutas prestadas durante a crise 

sanitária podem corroborar ainda mais com a subversão da democracia brasileira. 

Desde o início da pandemia, Bolsonaro criou grande mal-estar a respeito de 

quais medidas poderiam ser tomadas pelos estados e municípios33. Assim, entende-

se que a MP 92634 representa uma tentativa do Poder Executivo Federal em usurpar 

o poder dos outros entes federativos, o que flerta com a prática autocrática que prevê 

a busca pela concentração de poder nas mãos do presidente. Mas a competência 

dos estados e municípios para atuar sobre saúde e assistência pública e executar 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica está prevista na CF/88 – art. 23, inciso 

II (competência material); art. 24, inciso XII (competência legislativa concorrente); 

art. 198, inciso I e art. 200, inciso II. Com isso, tal tentativa foi frustrada pela Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 6341, que resultou na declaração de 

inconstitucionalidade de alguns dispositivos da referida MP e no reconhecimento da 

devida competência dos estados e municípios35. 

                                                      
32 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. p. 
110 
33  FALCÃO, Maurício. VIVAS, Fernanda. O Globo, 2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/15/maioria-do-supremo-vota-a-favor-de-que-
estados-e-municipios-editem-normas-sobre-isolamento.ghtml Acesso em: 02 maio 2021. 
34  BRASIL. Planalto. Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020. 2020. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm Acesso em: 13 abril 
2021. 
35  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta De Inconstitucionalidade 
6.341 Distrito Federal. 2020.Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/.pdf Acesso em: 22 
abril 2021. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/15/maioria-do-supremo-vota-a-favor-de-que-estados-e-municipios-editem-normas-sobre-isolamento.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/15/maioria-do-supremo-vota-a-favor-de-que-estados-e-municipios-editem-normas-sobre-isolamento.ghtml
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
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Outra ação autocrática reconhecida é o “enfraquecimento de instituições e 

mecanismos de accountability”36. A prática de substituir profissionais qualificados 

para os altos cargos do governo por pessoas de sua confiança é frequentemente 

utilizada por Bolsonaro: apontamento de Eduardo Bolsonaro para o cargo de 

embaixador do Brasil em Washington37; exoneração do diretor do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE), Ricardo Galvão, por afirmar o crescente 

desmatamento na Amazônia38 e sua substituição por Darcton Damião, coronel da 

Força Aérea Brasileira39; indicação do Procurador Geral da União, Augusto Aras, sem 

que fizesse parte da lista tríplice40. Outro militar que assumiu alto cargo durante a 

pandemia foi o ministro interino do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello – tendo 

sido substituído por Marcelo Queiroga em 2021. Já o início da pandemia, o presidente 

exonerou o ministro Luiz Henrique Mandetta e, um mês depois, seu substituto, 

Nelson Teich, também pediu exoneração do cargo. Ao que parece, Bolsonaro 

discordava dos apontamentos e estratégias de ambos, que seguiam pesquisas 

científicas  nacionais  e  internacionais  e  a  OMS  como  base  para  as  tomadas  de 

                                                      
36 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz; INOMATA, Adriana. Constitucionalismo abusivo e o ataque 
ao Judiciário na democracia brasileira. In: CONCI, Luiz Guyilherme Arcaro; DIAS, Roberto 
(organizadores). Crise das democracias liberais: perspectivas para os direitos fundamentais e a 
separação de poderes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. pp. 433-434 
37 G1 JORNAL NACIONAL. Bolsonaro diz que decisão está tomada: vai indicar filho para embaixada. 
2019. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/16/bolsonaro-diz-que-
decisao-esta-tomada-vai-indicar-filho-para-embaixada.ghtml Acesso em: 22 maio 2021. 
38 BRASIL 247. Bolsonaro demite chefe do Inpe para esconder dados sobre desmatamento. 2019. 
Disponível em: https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-demite-chefe-do-inpe-para-esconder-
dados-sobre-desmatamento Acesso em: 22 maio 2021. 
39  LEITÃO, Matheus. Governo demite diretor do Inpe que tinha mandato; Celso de Mello critica 
Bolsonaro. Jornais de sábado. G1, 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/blog/matheus-
leitao/post/2019/08/03/governo-demite-diretor-do-inpe-celso-de-mello-critica-bolsonaro-jornais-
de-sabado-3.ghtml Acesso em: 29 maio 2021. 
PRAZERES, Leandro. Novo diretor do Inpe defendeu extinção do PT e fim da indicação presidencial 
para ministros do STF. G1, 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/novo-diretor-
do-inpedefendeu-extincao-do-pt-fim-da-indicacao-presidencial-para-ministros-do-stf-23857616 
Acesso em: 29 maio 2021. 
40 BERMÚDEZ, Ana Carla. Caixa preta, risco à autonomia: membros da lista tríplice falam de novo PGR. 
UOL Notícias, 2019. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2019/09/06/caixa-preta-risco-a-autonomia-membros-da-lista-triplice-falam-de-novo-
pgr.htm Acesso em: 28 maio 2021. 
G1 O GLOBO. Para procurador mais votado, escolha fora da lista tríplice ‘representa retrocesso’. 2019. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/para-procurador-mais-votado-escolha-fora-da-
lista-triplice-representa-retrocesso-23930525 Acesso em: 28 jul. 2021. 
G1 POLÍTICA. Procuradores protestam contra indicação de Augusto Aras. 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/09/procuradores-protestam-contra-indicacao-de-
augusto-aras-a-pgr.ghtml Acesso em: 9 jun. 2021. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/16/bolsonaro-diz-que-decisao-esta-tomada-vai-indicar-filho-para-embaixada.ghtml
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https://oglobo.globo.com/sociedade/novo-diretor-do-inpedefendeu-extincao-do-pt-fim-da-indicacao-presidencial-para-ministros-do-stf-23857616
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/06/caixa-preta-risco-a-autonomia-membros-da-lista-triplice-falam-de-novo-pgr.htm
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https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/06/caixa-preta-risco-a-autonomia-membros-da-lista-triplice-falam-de-novo-pgr.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/para-procurador-mais-votado-escolha-fora-da-lista-triplice-representa-retrocesso-23930525
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decisão41. 

Aparentemente, Bolsonaro também tentou exercer influência sobre a Polícia 

Federal (PF) do Rio de Janeiro ao exonerar o então diretor-geral, Maurício Valeixo, 

visando substitui-lo por alguém de sua confiança. Após a demissão, nomeou 

Alexandre Ramagem para o cargo, o qual teve sua nomeação anulada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), por considerar que o indicado é pessoalmente próximo à 

família de Bolsonaro 42 . Por último, o presidente nomeou e empossou Rolando 

Alexandre de Souza como novo diretor-geral da PF na surdina e em tempo recorde43. 

Já em março de 2021, o general Fernando Azevedo e Silva retirou-se da 

gerência do Ministério da Defesa e foi substituído pelo general Walter Souza Braga 

Netto. Os meios de transmissão indicam que o motivo da retirada estaria atrelado às 

tentativas de Bolsonaro de usufruir politicamente das Forças Armadas 44 . 

Diferentemente dele, Braga Netto não se absteve em assinar o documento “Ordem 

do Dia Alusiva ao 31 de Março de 1964”, publicado no site do Governo Federal45, 

celebrando o dia que marca o golpe abrupto da Ditadura Militar no Brasil. 

Ainda, há que se falar nas universidades públicas, que sofreram diversas 

interferências desde à eleição de Bolsonaro. Destaca-se aqui o fato de Bolsonaro 

deixar de cumprir com a boa prática de nomear o reitor mais votado da lista tríplice 

apresentada pela comunidade universitária, nomeando, por exemplo, o segundo 

colocado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e os terceiros 

colocados da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal dos 

                                                      
41 CAMPOS, João Pedroso de. ZYLBERKAN, Mariana. Queda de dois ministros em apenas um mês 
deixa saúde à deriva. Veja Abril, 2020. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/queda-de-
dois-ministros-em-apenas-um-mes-deixa-saude-a-deriva/ Acesso em: 9 jun. 2021. 
42 TALENTO, Aguirre. Seis episódios mostram que Bolsonaro queria a troca na PF. O Globo, 2020. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/seis-episodios-mostram-que-bolsonaro-queria-
troca-na-pf-confira-24442535 Acesso em: 9 jun. 2021. 
43 UOL NOTÍCIAS. Novo diretor da PF é empossado meia hora após Bolsonaro anunciar nomeação. 
2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/04/novo-
diretor-da-pf-e-empossado-meia-hora-apos-bolsonaro-anunciar-nomeacao.htm Acesso em: 15 
jun. 2021. 
44  QUERO, Caio; SCHREIBER Mariana. Troca de comando da Defesa alimenta dúvidas sobre uso 
político das Forças Armadas. BBC News, 2021. Disponível em:  
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56572673 Acesso em: 22 jul. 2021. 
45 GOVERNO FEDERAL. Ministério da Defesa. Ordem do Dia Alusiva ao 31 de Março de 1964. 2021. 
Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/ordem-do-dia-
alusiva-ao-31-de-marco-de-1964-2021 Acesso em: 22 jul. 2021. 

https://veja.abril.com.br/politica/queda-de-dois-ministros-em-apenas-um-mes-deixa-saude-a-deriva/
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https://oglobo.globo.com/brasil/seis-episodios-mostram-que-bolsonaro-queria-troca-na-pf-confira-24442535
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/04/novo-diretor-da-pf-e-empossado-meia-hora-apos-bolsonaro-anunciar-nomeacao.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/04/novo-diretor-da-pf-e-empossado-meia-hora-apos-bolsonaro-anunciar-nomeacao.htm
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Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia46. 

Por sua vez, a MP 979/202047 estabeleceu que as universidades cujo mandato 

dos reitores acabasse durante a pandemia teriam a nomeação dos novos reitores, 

classificados como temporários, feitas por Abraham Weintraub, sem considerar 

qualquer lista tríplice indicada pela universidade. Mas, após poucos dias a MP 979 

foi revogada por meio da MP 981/2020. Apesar disso, as interferências não 

cessaram. A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por exemplo, teria uma 

concorrência travada entre apenas duas chapas em 2020, todavia, o governo tentou 

estabelecer novo entendimento que obrigaria a existência necessária de três chapas 

para que uma delas fosse escolhida pelo presidente. Segundo a MP 914/201948, o 

presidente nomearia o reitor que teve maior percentual de votação, desde que a lista 

estivesse composta por três nomes, mas esta MP acabou tendo sua vigência 

encerrada. Por fim, depois de ocasionar grande insegurança e desgaste na 

comunidade acadêmica, Bolsonaro acabou por nomear Ricardo Marcelo Fonseca, o 

antigo reitor, que recebeu a maioria dos votos de alunos, professores e servidores e 

que permanecerá a frente da Universidade até 202449. 

Por seu turno, as fortes investidas contra à mídia são realizações autocráticas 

que também estão sendo amplamente encontradas durante o governo Bolsonaro. Os 

maldizeres e ameaças contra a Rede Globo, por exemplo, são frequentes50 desde sua 

                                                      
46 BRAGA, Lauriberto. Bolsonaro nomeia reitor que teve só 4,6% dos votos para Universidade Federal 
do Ceará. 2019. Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-nomeia-
reitor-que-teve-so-4-6-dos-votos-para-universidade-federal-do-ceara,70002975456 Acesso em: 
12 set. 2020. 
47  BRASIL. Planalto. Medida Provisória nº 979, de 9 de junho de 2020. 2020 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv979.htm Acesso em: 23 jul. 
2021. 
48  BRASIL. Planalto. Medida Provisória nº 914, de 9 de junho de 2020. 2020 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv914.htm Acesso em: 23 jul. 
2021. 
49  G1 PR. Ricardo Marcelo é nomeado para novo mandato como reitor da UFPR. 2021. 
https://g1.globo.com/pr/parana/educacao/noticia/2020/12/10/ricardo-marcelo-e-nomeado-para-
novo-mandato-como-reitor-da-ufpr.ghtml Acesso em: 23 jul. 2021. 
50 G1 JORNAL NACIONAL A. Maioria dos ataques a profissionais de imprensa em 2019 partiu de 
Bolsonaro. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/01/16/maioria-
dos-ataques-a-profissionais-de-imprensa-em-2019-partiu-de-bolsonaro.ghtml Acesso em: 28 ago. 
2020. 
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candidatura51. Além disso, por aparente insatisfação pessoal, Bolsonaro também 

cancelou assinatura do governo com a Folha de S. Paulo52. 

No decorrer da pandemia, a contínua estratégia de desqualificar a mídia 

permanece. Em 2021, o relatório feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras apontou 

que “o presidente Jair Bolsonaro e pessoas do seu entorno promoveram 580 ofensas 

a profissionais e empresas de comunicação”, sendo que “Bolsonaro e seus filhos 

respondem por 85% das ofensas promovidas por autoridades à imprensa”53. Ainda 

neste ano, mais ataques ocorreram: quando questionado sobre o uso de máscaras 

por Laurene Santos, repórter da Rede Vanguarda, Bolsonaro respondeu: “Cala a boca! 

Vocês são uns canalhas! Vocês fazem um jornalismo canalha!”54. 

Continuamente, outras práticas constadas no rol de autocráticas são os 

ataques orquestrados contra a Suprema Corte. Portanto, algumas atitudes do 

governo que refletem a tentativa de enfraquecer o Supremo Tribunal Federal (STF) 

são: o discurso eleitoral de Bolsonaro de aumentar número de ministros; a proposta 

de EC da deputada Bia Kicis do PSL-DF, que objetiva diminuir a idade de 

aposentadoria compulsória dos ministros; a fala de Eduardo Bolsonaro cogitando o 

fechamento do STF; a fala de Joice Hasselmann, que citou a possibilidade de se 

fechar STF, ainda que para isso fosse necessário um golpe militar; o fomento contra 

à Corte e os apoios de impeachment espalhados pelas redes sociais55. 

                                                      
51 BBC NEWS. 4 ataques (e recuos) da família Bolsonaro a instituições democráticas. 2019. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50263127 Acesso em: 28 ago. 2020. 
GAZETA DO POVO. Bolsonaro ataca TV Globo em transmissão nas redes sociais. 2019. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/conselho-de-transito-restringe-fiscalizacao-
radares/ Acesso em: 27 ago. 2021. 
52  FOLHA DE S. PAULO. Bolsonaro cancela assinaturas da Folha no governo federal e ameaça 
anunciantes do jornal. 2019. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/bolsonaro-determina-cancelamento-de-
assinaturas-da-folha-no-governo-federal.shtml Acesso em: 27 ago. 2021. 
53 NUNES, Wálter. Folha de S. Paulo. Relatório aponta que família Bolsonaro lidera ranking de ataque 
à imprensa em 2020. 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/01/relatorio-
aponta-que-familia-bolsonaro-lidera-ranking-de-ataque-a-imprensa-em-2020.shtml?origin=folha 
Acesso em: 29 ago. 2021. 
54 DW MADE FOR MINDS. Em ataque à imprensa, Bolsonaro insulta repórter e a manda "calar a boca". 
2021. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/em-ataque-%C3%A0-imprensa-bolsonaro-insulta-
rep%C3%B3rter-e-a-manda-calar-a-boca/a-57986684 Acesso em: 2 jul. 2021. 
55 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz; INOMATA, Adriana. Constitucionalismo abusivo e o ataque 
ao Judiciário na democracia brasileira. In: CONCI, Luiz Guyilherme Arcaro; DIAS, Roberto 
(organizadores). Crise das democracias liberais: perspectivas para os direitos fundamentais e a 
separação de poderes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 
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Ao longo da pandemia as atitudes que vituperam contra o STF se 

intensificaram. Há alguns processos tramitando no Tribunal que envolvem o nome 

de Bolsonaro, seu governo ou sua família56. Então, quando a Corte permitiu que 

buscas fossem feitas nas residências de Roberto Jefferson, Luciano Hang e outros 

apoiadores, como parte de uma operação do inquérito que investiga as fake news, 

Eduardo Bolsonaro afirmou que o que o ministro Alexandre de Moraes fez “é um 

crime” e que “[q]uando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída 

e for necessária uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador”57. Além 

disso, uma manifestação feita próxima ao prédio do STF lançou fogos de artifício em 

sua direção, sendo que outros manifestantes publicaram vídeos nas redes sociais 

ofendendo e ameaçando os ministros58.  

Em 2021, a tensão entre os Poderes Executivo e Judiciário cresceu. Os mais 

novos discursos de Bolsonaro atacam as urnas eletrônicas, de forma a deslegitimar 

às eleições presidenciais de 2022. Em julho de 2021 Bolsonaro agrediu o Ministro 

Luís Roberto Barroso referindo-se a ele como “imbecil” e “idiota”. Ademais, afirmou 

que a fraude do sistema eleitoral “está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 

2014”59 . E, quando entrevistado pela Rádio Guaíba, Bolsonaro voltou a acusar o 

Ministro Barroso de ter intenções de fraudar as próximas eleições60.  

Diante de todo o exposto, vê-se claramente que, durante a pandemia, 

Bolsonaro continua a emprestar o “kit de ferramentas”, aplincando práticas 

autocráticas  cada   vez   mais   frequentemente,   colocando,   assim,  a   democracia 

                                                      
56 UOL POLÍTICA. Clã Bolsonaro é alvo de investigações no STF, MP-RJ, Câmara e Senado. 2020. 
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/18/cla-bolsonaro-e-
investigado-no-stf-justica-do-rj-e-no-congresso.htm?cmpid=copiaecola Acesso em: 12 set. 2021. 
57  HONORATO, Raquel. Partidos e entidades reagem a fala de Eduardo Bolsonaro, que defendeu 
'medida enérgica' em resposta a investigação do STF. G1 Política. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/28/partidos-e-entidades-reagem-a-fala-de-
eduardo-bolsonaro-que-defendeu-medida-energica-em-resposta-a-investigacao-do-stf.ghtml 
Acesso em: 27 ago. 2021. 
58 GULINO, Daniel. Manifestantes jogam fogos de artifício contra STF. G1 O Globo. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/manifestantes-jogam-fogos-de-artificio-contra-stf-24479185 
Acesso em: 27 ago. 2021. 
59 LELLIS, Leonardo. TUROLLO JR., Reynaldo. Veja Abril. Escalada de ataques de Bolsonaro ao STF 
provoca reação inédita na Corte. 2021. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/escalada-de-
ataques-de-bolsonaro-ao-stf-provoca-reacao-inedita-na-corte/ Acesso em: 22 jul. 2021. 
60 GAZETA DO POVO Fux diz que rejeita posicionamentos que “extrapolam a crítica construtiva”. 2021. 
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brasileira em risco.  

 

CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa demonstrou, a partir das explicações dos fenômenos 

autocráticos apresentados por Kim Lane Scheppele 61 , Steven Levitsky e Daniel 

Ziblatt 62  e David Landau 63 , a grande complexidade existente em se determinar 

claramente se os países que se utilizam intencionalmente das piores combinações 

legais e constitucionais conseguirão realmente desmantelar as suas democracias. 

Além disso, não há como traçar um grau de semelhança idêntico no que toca à 

combinação das ações postas em prática em diferentes países, pois nem todos os 

governos autocráticos seguem exatamente a mesma trajetória. Outra dificuldade 

encontra-se no fato de que todos estes regimes estão sendo analisados 

concomitantemente a seus surgimentos e instalações, portanto, não há como 

afirmar com extrema precisão se a implementação das práticas ora citadas, de fato, 

destruirá a democracia.  

Mas, considerando que estes líderes emprestam o “kit de ferramentas” entre 

si, devemos, ao menos, tentar observá-los, a fim de que seja possível agir antes que 

seja tarde demais, pois, concordamos com Scheppele 64  sobre o fato de própria 

tentativa de instauração de um regime híbrido, mesmo que não seja efetivada, 

carrega consigo danos suficientes ao liberalismo, porquanto, deve ser remediada, 

pois sempre há viabilidade de que haja uma transição do cargo presidencial, como 

ocorreu nos Estados Unidos em 2021.  

É justamente a isto que este trabalho se prestou: analisar se o governo 

Bolsonaro tem exercido as práticas autocráticas expostas por Scheppele 65  ou 

                                                      
61 SCHEPPELE, Kim Lane. Worst Practices and the Transnational Legal Order. Background paper. 
Wright Lecture, University of Toronto, Nov. 2, 2016. 
Id. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 2, March 2018. 
62 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.  
63 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
64 SCHEPPELE, Kim Lane. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 
2, March 2018. 
65 Ibid. 
Id. Worst Practices and the Transnational Legal Order. Background paper. Wright Lecture, University 
of Toronto, Nov. 2, 2016. 
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instaurado um constitucionalismo abusivo proposto por Landau66, resultando em 

desestabilização da democracia brasileira. À vista disso, verificou-se se estas ações 

se intensificaram no período de crise da Covid-19, sendo que cenários anormais são 

propícios para tomada de poder pelo Poder Executivo.  

Então, ante aos fatos expostos durante todo este trabalho, entendeu-se, 

primeiramente, que as investidas de Bolsonaro em relação ao constitucionalismo 

abusivo ainda são tímidas, pois as mudanças políticas resultantes de propostas de 

emendas à constituição advindas do próprio governo ou apoiadores ainda não se 

percebem como mudanças que podem impactar na ordem democrática. Tampouco 

se propôs oficialmente a escritura de uma nova constituição.  

Por outro lado, no que concerne ao abuso de práticas autocráticas mais 

abrangentes advindas do “kit de ferramentas”, depreendeu-se que Bolsonaro as tem 

utilizado desde que se elegeu, todavia, elas se repetiram em espaços mais curtos de 

tempo durante a pandemia. Por conseguinte, concluímos que a pandemia pode, sim, 

estar proporcionando um espaço fértil para que atitudes não democráticas se 

propaguem cada vez mais e cheguem ao limite da subversão da democracia 

brasileira no Brasil.  

Ademais, notamos em Bolsonaro uma característica peculiar: diferentemente 

de outros líderes autocráticos, ele não tem tanta preocupação em esconder que flerta 

com ideias ditatoriais, pois já falou sobre elas abertamente, bem como compareceu 

em mais de uma manifestação, antes e durante a pandemia, cujas pautas defendem 

os militares e incentivam o fechamento Congresso Nacional e do STF67. 

Portanto, ressaltamos que o olhar atento sobre o governo atual é necessário 

no sentido de se buscar preservar a democracia brasileira. 

 

 

                                                      
66 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); FSU 
College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
67 ONOFRE, Renato. MATTOSO, Camila. Ato com grupos autoritários é incentivado por Bolsonaro e 
gera repúdio. Folha de S. Paulo, 2020. Disponível em: 
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RESUMO 
 
O tema e objetivo geral desta pesquisa centra-se na análise dos desafios da 
governança multinível, no âmbito das competências dos entes federativos na gestão 
da saúde pública, em tempos de pandemia do Covid-19. Desse modo, ressalta-se 
que o debate acerca da divisão de competências federativas em saúde a muito vem 
sendo judicializada, especialmente no que tange a responsabilização para o 
fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, temática fonte de diversas 
pesquisas acadêmicas e intensos debates. No entanto, no contexto da pandemia 
evidencia-se um possível conflito positivo de competências, resultante da fragilidade 
do federalismo diante do agravamento da crise de engenharia institucional neste 
cenário, com isso surge o seguinte questionamento: com base nas decisões do 
Supremo Tribunal de Federal que enfrentam a temática relacionada às competências 
dos entes subnacionais na pandemia, como os entes devem concretizar o direito à 
saúde? Visando responder ao questionamento proposto utiliza-se os métodos de 
procedimento hermenêutico e de abordagem dedutivo, e a técnica de pesquisa 
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aplicada é a bibliográfica. A pesquisa divide-se em três objetivos específicos: 
primeiro, abordar-se-á o federalismo brasileiro e as competências em saúde; 
segundo, analisar-se-á a governança multinível; e terceiro, investigar-se-á as 
medidas adotadas pelo Brasil no combate ao Covid–19 e a judicialização da crise. 
Em notas conclusivas, destaca-se a importância da cooperação e coordenação dos 
entes federativos na saúde pública, visando a defesa do interesse público e acesso 
à saúde amplo e igualitário. 
Palavras-chave: ADI 6341. Covid-19. Federalismo Cooperativo. Judicialização da 
crise. Poder Local. 
 
ABSTRACT 
 
The theme and general objective of this research focuses on the analysis of the 
challenges of multilevel governance, within the competences of federative entities in 
public health management, in times of pandemic Covid-19. Thus, it is emphasized 
that the debate about the division of federative competencies in health has long been 
judicialized, especially with regard to accountability for the supply of medicines and 
health supplies, a theme source of several academic research and intense debates. 
However, in the context of the pandemic, there is a possible positive conflict of 
competences, resulting from the fragility of federalism in the face of the worsening 
institutional engineering crisis in this scenario, with this arises the following 
question: based on the decisions of the Supreme Court of Federal that face the theme 
related to the competencies of subnational entities in the pandemic, how should 
entities realize the right to health? Thus, in order to answer the proposed question, 
the methods of hermeneutic procedure and deductive approach are used, and the 
applied research technique is the bibliographic procedure. The research is divided 
into three specific objectives: first, it will address Brazilian federalism and health 
competencies; second, multilevel governance will be examined; and third, the 
measures adopted by Brazil in the fight against Covid–19 and the judicialization of 
the crisis will be investigated. In conclusive notes, it is highlighted that the 
importance of cooperation and coordination of federative entities in public health, 
aiming at the defense of public interest and access to broad and egalitarian health.  
Keywords: ADI 6341. Covid-19. Cooperative Federalism. Judicialization of the crisis. 
Local power. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 

05 de outubro de 1988, o modelo de Estado Federal adotado no Brasil passou a conter 

um viés cooperativo, marcado por uma maior descentralização e divisão de 

competências, assim como inseriu os municípios como entes federados, dotados de 

competências e autonomias, passando a formar um federalismo trino e sui generis, 

tendo em vista que no Direito Comparado não existe modelo semelhante.   
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Portanto, o tema e objetivo geral desta pesquisa centra-se na análise dos 

desafios da governança multinível, no âmbito das competências dos entes 

federativos na gestão da saúde pública, em tempos de pandemia do Covid-19. Desse 

modo, ressalta-se que o debate acerca da divisão de competências federativas em 

saúde a muito vem sendo judicializada, especialmente no que tange a 

responsabilização para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, sendo 

uma temática fonte de diversas pesquisas acadêmicas e intensos debates.  

Na pandemia ocasionada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) a judicialização da 

saúde ganha novas roupagens, tendo em vista um possível conflito positivo de 

competências, resultante da fragilidade do federalismo diante do agravamento da 

crise de engenharia institucional neste cenário pandêmico. Com isso surge o 

seguinte questionamento: com base nas decisões do Supremo Tribunal de Federal 

que enfrentam a temática relacionada às competências dos entes subnacionais na 

pandemia, como os entes devem concretizar o direito à saúde?  

Assim, visando responder ao questionamento proposto utiliza-se o método de 

procedimento hermenêutico, que viabiliza a correta interpretação dos textos e dados 

analisados. Já o método de abordagem é o dedutivo, visto que se parte de uma 

abordagem de dados gerais - federalismo brasileiro, repartição de competências e 

governança multinível - para dados particulares - análise da decisão paradigma do 

Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, 

sobre competências dos entes federativos na gestão da saúde.  

E a técnica de pesquisa aplicada é a bibliográfica, a qual volta-se para a 

investigação de documentações indiretas, centrando-se em verificar a legislação, 

obras, livros, periódicos, monografias, dissertações e teses relacionadas à temática 

investigada, bem como pelo estudo de caso da decisão ADI 6341 do STF. A pesquisa 

divide-se em três objetivos específicos: primeiro, abordar-se-á o federalismo 

brasileiro e as competências em saúde; segundo, analisar-se-á a governança 

multinível; e terceiro, investigar-se-á as medidas adotadas pelo Brasil no combate 

ao Covid–19 e a judicialização da crise.  
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1. O FEDERALISMO BRASILEIRO E AS COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS NO 

ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

O sistema federal de engenharia institucional é  plenamente  relevante  para  o 

estudo das políticas públicas e serviços de saúde pública, bem como para o nível de 

centralização e descentralização do processo decisório, a coordenação de 

estratégias conjuntas nas competências administrativas comuns, as restrições ao 

exercício de competências concorrentes nas normas gerais e suplementares. A 

Constituição Federal de 1988 optou por sistema político padronizado, 

descentralizado e plural, no qual um novo mecanismo de participação foi combinado 

com um modelo de sistema cooperativo e mutuamente benéfico, aumentando assim 

o número de sujeitos que podem tomar decisões. Nesse sentido, vislumbra-se que a 

cooperação requer uma governança mútua e dialógica entre todos os entes 

federativos para a tomada de decisões, especialmente na gestão da saúde em 

tempos de pandemia. 

É importante destacar que independente da forma, mais autônoma  ou  mais  

cooperativa, a adoção do modelo de Estado Federal pressupõe algumas 

características comuns,  podendo resguardar variados graus de integração de 

acordo com desenvolvimento de cada país, sendo: 1) o povo, como elemento material 

do Estado Federal; 2) representação em diferentes níveis, visando garantir que seja 

representada a vontade dos Estados e do povo; 3) assegurar que exista um Poder  

Judicial que resolva eventuais conflitos decorrentes da adoção deste sistema, como 

meio de se garantir e aplicar a Constituição.5 

Além disso, os requisitos tradicionais para a formação de um Estado Federal 

são: 1) adoção de um sistema de repartição de competências entre o Estado Federal 

e os estados federados prevista na Constituição Federal; 2) existência de princípios 

fundamentais para a organização Federal; e 3) criação de um tribunal supremos para 

ser o guardião da Constituição.6  

                                                      
5 ATALIBA, Geraldo. Regime Constitucional e Leis Nacionais e Federais. Revista de Direito Público, n. 
53/54, p. 58-76, jan-jun, 1980. 
6 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 
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Soares e Machado7 salientam que, ao se observar a origem do federalismo, o 

conceito de dupla autonomia territorial tornasse mais claro e sua garantia é a 

finalidade de um novo sistema que busca coordenar e maximizar benefícios de uma 

comunidade política centralizada – Estado nacional – com garantia de autonomia 

para os seus componentes – descentralização. Desta forma, o pacto federativo 

promulgado nos Estados Unidos da América requereu um forte trabalho de 

“engenharia institucional” com o objetivo de alcançar a dupla autonomia territorial, 

do centro político federal (a União) e das subunidades federadas (os estados). O 

modelo federal instituiu um sistema de controles mútuos denominado como sistema 

de freios e contrapesos institucionais (checks and balances), que visa limitar o 

desempenho dos poderes central e subnacionais, oportunizando o equilíbrio de 

poder. 

Portanto, vislumbra-se que o modelo de Estado Federal adotado pelo Brasil, 

devido à dificuldade de adaptação aos princípios da cooperação, interdependência e 

autonomia, passou oscilando entre centralização e descentralização. Nesse sentido, 

a descentralização do poder está relacionada à luta democrática nos anos que se 

seguiram após a ditadura militar. Os poderes locais passaram por diversos 

processos de democratização, agregando novas formas de alocação de recursos, 

formulação de políticas públicas e responsabilidades. 8 

Dessa maneira, evidencia-se que o Constituinte Originário em 1988 restaurou 

a Federação e buscou resguardar o pacto federativo com viés cooperativo, ao prever 

o federalismo como princípio fundamental no artigo 1°, ressaltando que a República 

Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados-membros, 

municípios e do Distrito Federal, constituindo um Estado Democrático de Direito, bem 

como vedou a secessão do pacto, em razão do princípio da indissolubilidade do 

vínculo federativo. Ainda, resguardou o pacto com status de cláusula pétrea, nos 

termos do artigo 60, parágrafo 4°, inciso I da Constituição. Ademais, o caput do artigo 

18 da Constituição destaca que a divisão de poder entre os entes - União, estados-

                                                      
7 SOARES, Márcia Miranda; MACHADO, José Angelo. Federalismo e políticas públicas. Brasília: Enap, 
2018, p. 19. 
8 ABRUCIO, Fernando Luiz. A reconstrução das funções governamentais no federalismo brasileiro. In:  
CARNEIRO, José Mario Brasiliense. (Org). Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação 
Konrad Adenauer, 2001. 
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membros, Distrito Federal e municípios - que no modelo de federalismo adotado, os 

entes possuem autonomia. 

Ressalta-se, a partir de tais pressupostos, que se pode determinar a 

complexidade do arranjo e coordenação dos poderes e suas organizações no 

sistema federal, sendo possível identificar múltiplos centros de Poder. Assim, no 

âmbito federal, estadual e municipal serão coordenados os seus respectivos órgãos, 

todos com poder decisão, de forma que cada Poder no respectivo nível da federação 

terá sua respectiva competência com base na autonomia9 do ente federativo.10  

Desta forma, verifica-se que diante do complexo arcabouço de entes 

federados, a Constituição de 1988 enumera repartição de competências de modo 

diferenciado, tendo em vista que do artigo 21 ao 30 é definida a “espinha dorsal” que 

sustenta a divisão de competências entre os entes federados. Logo, as competências 

da União se dividem da seguinte forma: materiais concorrentes, nos termos do artigo 

21, e legislativa privativa, conforme o artigo 22; de acordo com o artigo 25 os 

estados-membros também obtêm a competência residual, e os artigo 29 e 30 trazem 

de forma expressa as competências aos municípios. A Constituição também 

estabeleceu expressamente nos artigos 23 e 24 o federalismo cooperativo, sendo 

que o artigo 24 prevê as competências legislativas concorrentes da União, estados-

membros e Distrito Federal, e o artigo 23 estipula as competências materiais 

administrativas comuns da União, estados-membros, municípios e Distrito Federal. 

Além disso, observa-se que o artigo 24, inciso XII, da Constituição, aborda que 

a União, os estados-membros e o Distrito Federal possuem competência para 

legislar concorrentemente sobre defesa da saúde. Salienta-se, ainda, que a referida 

competência não exclui os municípios, pois estes são responsáveis por assuntos de 

                                                      
9 É importante mencionar que a autonomia dos entes refere-se ao: 1) autogoverno, que é a capacidade 
de tomar decisões políticas de forma independente, ou seja, os entes determinam seu próprio destino; 
2) autoadministração, que é a capacidade de implementar suas decisões políticas e executar suas 
leis, isto é, não inclui apenas a possibilidade de organizar o corpo administrativo, mas também a 
capacidade de gerenciar seus recursos financeiros para atingir os propósitos pretendidos; 3) 
autolegislação, que se refere a capacidade de elaborar suas próprias leis, incluindo a auto-
organização, ou seja, a capacidade para elaborar suas próprias Constituições - no caso dos 
municípios significa a capacidade de elaborar Lei Orgânica. (MARTINS, Cristiano Franco. Princípio 
Federativo e Mudança Constitucional: limites e possibilidades na Constituição brasileira de 1988. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 2003). 
10 MÜLLER, Caroline; FRIEDERICH, Denise Bittencourt. A dinâmica do federalismo brasileiro no tema 
das políticas públicas, controle social e a covid-19. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, 
Curitiba, v. 25, n. 3, p. 49-77, set./dez. 2020. 
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interesse local, além de legislar de forma suplementar a legislação federal e estadual. 

Já o artigo 30, incisos I, II e VII da Constituição destaca que compete aos entes locais 

a prestação dos serviços públicos de saúde à população, sob a forma de cooperação 

técnica e financeira entre a União e os estados-membros.  

No que se refere ao direito à saúde vislumbra-se que se encontra disposto no 

Título VIII, da ordem social – no artigo 6° -, no capítulo II, da seguridade social, seção 

II, da saúde, nos artigos 196 a 200 da Constituição. Em síntese, cabe destacar que 

tais artigos estipulam que o Poder Público tem responsabilidade de fiscalizar e 

controlar a saúde pública, além de incorporar as ações e os serviços de saúde em 

uma rede regional e hierarquizada para formar um sistema único. Ademais, esses 

dispositivos especificam as diretrizes, atribuições, fontes de financiamento e como 

o setor privado deve participar na saúde pública.  

Além das disposições constitucionais sobre a distribuição de competências 

entre os entes federativos para prestação de serviços e legislar sobre à saúde 

pública, identificam-se os artigos 15 ao 19 da Lei n° 8.080/90, os quais especificam 

as atribuições relevantes para cada ente em relação ao Sistema Único de Saúde. 

Vislumbra-se que o Poder Legislativo elaborou normas infraconstitucionais que 

regulamenta o direito à saúde, sendo as principais: a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, com alterações da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 1990, as quais compõem 

a Lei Orgânica da Saúde. 

A Constituição estipula que a saúde é de responsabilidade do Estado - União, 

os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios -, assim para a implantação 

e gestão do Sistema Único de Saúde, os entes locais são obrigados desempenhá-la 

de forma integrada com as demais esferas de governo, visando a formulação de 

políticas setoriais e intersetoriais que garantam a universalidade e igualdade de 

acesso à saúde.11 No entanto, evidencia-se que o Covid-19 trouxe o debate à tona 

com força e emergência sobre as competências federativas para o enfrentamento da 

crise, especialmente no que tange às políticas públicas de saúde. É necessário 

conciliar a repartição de competências no âmbito do federalismo e a governança 

multinível, com base na autonomia de cada ente federado, para o enfrentamento da 

                                                      
11 BRASIL. Ministério da Saúde.O SUS no seu município: garantindo saúde para todos. 2. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 
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crise ocasionada pela pandemia do coronavírus. Desse modo, passar-se-á a análise 

da governança multinível. 

 

2 A GOVERNANÇA MULTINÍVEL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

 

É importante observar que de acordo com as características do Estado 

Federal, para que as políticas públicas sejam implementadas com sucesso é 

necessário que o Estado possua capacidade para estabelecer mecanismos de 

controle mútuo e de coordenação entre todos os níveis de governo.12 Salienta-se, 

ainda, que apesar da diversidade de conceitos e definições, é possível estabelecer 

um ponto comum de que a governança esteja relacionada ao desenvolvimento de 

um estilo de governo que ultrapasse fronteiras internas e externas dos setores 

público e privado.13  

No cenário da pandemia do Covid-19 a governança exerce papel fundamental 

para a avaliação dos ambientes, cenários, alternativas e resultados atuais e 

esperados, tendo em vista a mitigação dos efeitos ocasionados pelo vírus na gestão 

da saúde e na resolução das assimetrias federativas, especialmente em seu viés 

multinível. 

A governança visa orientar e coordenar políticas e planos, alinhar as funções 

organizacionais às necessidades das partes interessadas, além de monitorar os 

resultados, o desempenho e o cumprimento das políticas e planos, e ajustá-los de 

acordo com as metas estabelecidas.14 Além disso, nota-se que o desenvolvimento 

da estrutura do Estado e a introdução de um rol diversificado de atores no processo 

de tomada de decisão gera mais-valia e, portanto, também trazem desafios 

correlatos que demandam estudos permanentemente, visando encontrar formas  de 

                                                      
12 ABRÚCIO, Fernando Luiz; FRANZESE, C. Federalismo e Políticas Públicas: O Impacto das Relações 
Intergovernamentais no Brasil. In: Maria Fátima Infante Araújo; Lígia Beira. (Org.). Tópicos de 
Economia Paulista para Gestores Públicos. 1. Ed. FUNDAP: São Paulo, 2007. 
13 STOKER, Gerry. Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal, v. 50. 
17-28, 1998. 
14  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Referencial Básico de Governança Organizacional: para 
organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU. Brasília: TCU, 3. ed., 2020. 
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promover e implementar a cooperação, coordenação e de colaboração.15  

Destaca-se, ainda, que a coordenação federativa no sistema federativo 

adotado no Brasil tem sido uma questão central desde a promulgação da 

Constituição de 1988, por ter adotado uma forma regional de organização territorial. 

Porém, não estabeleceu mecanismos de governança adequados, sendo que tais 

assimetrias se tornam mais evidentes no contexto da pandemia. Portanto, observa-

se que a teoria da Multi-Level Governance - governança multinível - pode ser 

utilizada como uma ferramenta para propor questões destinadas a implementar a 

coordenação e a cooperação entre as esferas de governo para o enfrentamento da 

pandemia. 

As pesquisas relacionadas à governança multinível são importantes para 

internalizar os transbordamentos (spill overs) além das jurisdições, e as políticas são 

projetadas para as condições e particularidades locais. Desse modo, o conceito de 

governança multinível visa enfatizar, principalmente, os aspectos cooperativos das 

relações intergovernamentais, ao invés dos aspectos de conflito e de competição.16 

Por conseguinte, o conceito de governança multinível é essencialmente um meio de 

estender o conceito de federalismo para incluir mais de dois níveis de governos e 

instituições com maior autonomia.17 

Nesse sentido, vislumbra-se que a governança multinível inicialmente foi 

pensada e estudada como um sistema de negociação contínuo entre os governos 

que se encontrassem inseridos um dentro do outro em esferas territoriais diferentes, 

sendo inclusive o supranacional, nacional, regional e local. Ou seja, a governança 

multinível pressupõe a participação de todos os níveis de governo e governança, e 

visa compreender a interação entre os atores públicos e privados para a  formulação 

                                                      
15 GONÇALVES, M.J. A gestão colaborativa de conflitos entre turismo e território: o caso do litoral 
troia-melides. 2012. Tese (Doutoramento) – Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de 
Lisboa. Lisboa, 2012. 
16 ABRÚCIO, Fernando Luiz. SYDOW. Federalismo e Governança Multinível em Regiões Metropolitanas: 
O Caso Brasileiro. In: CARNEIRO, José Brasiliense; FREY, Klaus. Governança Multinível e 
desenvolvimento regional sustentável: Experiência do Brasil e da Alemanha. Oficina municipal: 
Pinheiros, 2018. 
17  STEIN, Michael; TURKEWITSCH, Lisa. The concept of multi-level governance in studies of 
federalism. In: International Political Science Association - International Conference “International 
Politiacl Science: New Theoretical and Regional Perspectives”. Concordia University: Montréal, 2008. 
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e implementação de políticas nos diferentes níveis.18 

A governança multinível é considerada um modelo de governança territorial 

mais eficaz e eficiente porque: 1) pode gerenciar melhor as influências territoriais de 

diferentes escalas causadas por externalidades multiescalares, em escalas globais 

e locais; 2) reflete a diversidade de interesses dos indivíduos; 3) promove mais 

credibilidade aos compromissos políticos; 4) incentiva à inovação e a 

experimentação no campo das políticas públicas.19 

Diante da complexidade do processo decisório do Estado Federal, a teoria da 

governança multinível propõe uma nova perspectiva para entender a relação entre 

os diferentes níveis de governo, principalmente considerando o prisma endógeno, 

que estimula a expansão das estruturas verticais e horizontais – governamentais ou 

não -e proporcionar um processo de tomada de decisão mais cooperativo, coeso e 

transparente para alcançar o desenvolvimento regional.20 

Além disso, a estrutura de governança surge a partir de desdobramentos 

verticais realizados por diferentes atores em âmbito territorial, ou seja, é possível 

elencar três dimensões de governança: 1) vertical (multinível); 2) horizontal 

(cooperação territorial, intersetorial e parcerias); e 3) participação.21 Desta forma,, 

verifica-se que além de analisar o desafio de modelar analiticamente a interação 

“horizontal” entre diversos atores externos ao Estado, também se depara com a 

complexidade dos governos em todos os níveis, ou seja, a dimensão vertical da 

interação, focando em debates relacionados às dinâmicas de centralização e 

descentralização, entre federalismo e políticas públicas.22  

Portanto, o arcabouço institucional  para a formulação de políticas públicas é 

importante, principalmente em um país com dimensões continentais como o Brasil, 

deve-se observar o grau de descentralização das políticas públicas, tendo em vista 

                                                      
18  HOOGHE, Liesbet; MARKS, Gary. Types of Multi-Level Governance. Les Cahiers européens de 
Sciences Po. n. 3., 2002. 
19 PEREIRA, Margarida. Governança territorial multinível: fratura(s) entre teoria e prática(s). DRd – 
Desenvolvimento Regional em debates. v. 4, n. 2, p. 4-20, jul./dez., 2014. 
20 HENRICHS, Joanni Aparecida; MEZA, Maria Lúcia Figueiredo Gomes de. Governança multinível para 
o desenvolvimento regional: um estudo de caso do Consórcio Intermunicipal da Fronteira. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana. n. 9. jan./abri., p. 124-138, 2017. 
21 PEREIRA, Margarida. Governança territorial multinível: fratura(s) entre teoria e prática(s). DRd – 
Desenvolvimento Regional em debates. v. 4, n. 2, p. 4-20, jul./dez., 2014. 
22 BICHIR, Renata. Governança multinível. Boletim de Análise Político-Institucional. n. 1, Brasília: Ipea, 
2011. 
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a necessidade de que exista cooperação e coordenação entre os níveis de governo – 

nacional e subnacional – para não criar ou aprofundar as desigualdades regionais, 

com relação ao acesso, financiamento e qualidade das políticas, especialmente as 

voltadas para o enfrentamento da crise sanitária ocasionada pelo coronavírus.  

Logo, é necessário que sejam implementadas políticas públicas mais eficientes, 

econômicas e eficazes de forma descentralizada, bem como que o federalismo com 

viés cooperativo e descentralizado seja concretizado, assegurando as competências 

e autonomias dos entes para gestão da saúde. Assim, nota-se que as assimetrias na 

gestão da saúde em tempos de pandemia atingem diversos níveis de governo ao 

mesmo tempo, sendo questões de governança multinível. Desta forma, passa-se a 

análise da decisão paradigma que enfrenta a temática relacionada às competências 

federativas para gerir a pandemia, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341. 

 

3 AS ASSIMETRIAS NA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE E A JUDICIALIZAÇÃO DA CRISE: 

ADI 6341 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Diante do contexto da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) a 

judicialização da saúde ganha novas roupagens, tendo em vista um possível conflito 

positivo de competências, resultante da fragilidade do federalismo diante do 

agravamento da crise de engenharia institucional neste cenário pandêmico. Desse 

modo, o sistema de cooperação e a execução das competências entre os entes 

originaram diversas ações, sendo que a judicialização da crise é alarmante, pois 

atualmente tramita no Supremo Tribunal Federal cerca de 9.722 ações e foram 

proferidas mais de 12.581 decisões.  

As ações estão relacionadas as mais diversas temáticas, sendo que filtrando 

as ações referentes às competências federativas, identifica-se que as temáticas 

relacionadas  se referem: abertura de igrejas e realização de cultos religiosos; 

autonomia dos entes; federalismo cooperativo; decretação de lockdown; vacinação; 

competência para elaboração e implementação do Plano Nacional de Imunização; 

medidas de distanciamento e enfrentamento; atividades essenciais e serviços 
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públicos; aulas presenciais; custeio do SUS; acesso à Internet para professores e 

alunos; transporte intermunicipal e interestadual; entre outras.23 

As assimetrias na gestão pública da saúde tornam-se um desafio para a 

governança multinível, visto que existe a necessidade de serem adotadas medidas 

para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, se tornando mais latente o 

descompasso entre a previsão constitucional de acesso universal, igualitário e 

descentralizado com o subfinanciamento da esfera municipal. 

Ademais, verifica-se que a diversidade de níveis de governo e centros de 

decisão – União, estados-membros, Distrito Federal e municípios – necessita de 

uma uniformidade nas diretrizes e que ocorra uma relação dialógica fortificada, 

tendo em vista a excessiva judicialização das demandas relacionadas ao 

enfrentamento da pandemia. Ressalta-se que uma das principais ações - paradigma 

- é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio Mello, que foi ajuizada contra diversos dispositivos da Medida Provisória 

(MP) 926/2020, os quais atribuíram à Presidência da República a centralização das 

prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção e de serviços 

públicos e atividades essenciais.24 

 Vislumbra-se que o requerente da ação alegou que a Medida Provisória 

poderia resultar no esvaziamento das responsabilidades constitucionais atribuídas 

a todos os entes - estados-membros e municípios - para cuidarem da gestão das 

medidas sanitárias, epidemiológicas e administrativas relacionadas ao combate ao 

coronavírus. Desse modo, questionou, em síntese, o artigo 3° da Medida Provisória 

926, os parágrafos: 1) 8°, que mantém o funcionamento dos serviços e atividades 

essenciais; 3) § 9º, que atribui ao Presidente da República a definição dos serviços e 

atividades essenciais; e 3) § 11, que veda restrição à circulação de trabalhadores que 

possa afetar o funcionamento de serviços e atividades essenciais. 

                                                      
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Painel de Ações Covid-19, de 09 de outubro de 2021. Disponível 
em: <https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html>. Acesso em: 10 
out. 2021. 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) n. 6.341, de 24 de março de 2020a. Disponível em: <http://portal. 
stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342747913&ext=.pdf>. Acesso em: 25 set. 2021. 
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O Relator, em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 6.341, no dia 24 de março de 2020, não acolheu o pedido 

liminar para declarar inconstitucionais os dispositivos impugnados da Medida 

Provisória, ou seja, reconheceu que a competência exclusiva da União não exclui a 

das demais esferas, assim os estados-membros, Distrito Federal e municípios 

também podem adotar providências relacionadas à pandemia. Portanto, o Relator 

ressalta  que  a  competência  para  legislar  sobre  normas de cooperação em saúde 

pública é concorrente entre todos os entes.25 

Ademais, em 15 de abril de 2020, na sessão plenária, o STF na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 6.341 referendou a cautelar, de acordo com a interpretação 

conforme à Constituição ao § 9º do artigo 3º da Lei nº 13.979, destacando que 

permanecem preservadas as atribuições de cada nível de governo, de acordo com o 

inciso I do art. 198 da Constituição, o qual determina que o Presidente da República 

poder dispor por meio de decreto sobre os serviços públicos e atividades essenciais.  

Além disso, reafirmou os poderes dos estados-membros, Distrito Federal e 

municípios para adotarem medidas restritivas durante a pandemia do Covid – 19, 

assim como dispõem de competências determinar quais as atividades podem ser 

suspensas e os serviços que podem ser interrompidos, com base em pressupostos 

científicos estabelecido na legislação federal infra e constitucional.26 

É importante observar que o Relator salientou que a MP 926/2020 não impede 

a adoção de medidas normativas e administrativas pelos estados-membros, Distrito 

Federal e municípios. Assim: 

 

[...] Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-

se interessados todos os cidadãos. O artigo 3º, cabeça, remete às atribuições, 

das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não se pode ver 

transgressão a preceito da Constituição Federal. As providências não afastam 

                                                      
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) n. 6.341, de 24 de março de 2020a. Disponível em: <http://portal. 
stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342747913&ext=.pdf>. Acesso em: 25 set. 2021. 
26  BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) n. 6.341, de 15 de abril de 2020c. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344964720&ext=.pdf>. Acesso em: 25 
set. 2021. 
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atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a 

competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. [...]. O que 

nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, 

em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, 

sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, 

há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da 

Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da 

Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e 

administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios [...].27 

 

Por conseguinte, nota-se que a decisão reiterou que a competência comum 

do artigo 23, inciso II, da Constituição, é inafastável dos estados-membros, Distrito 

Federal e municípios, ou seja, os referidos entes podem atuar nas ações voltadas 

para a saúde pública, assim como não é mitigado o poder/dever da União para a 

coordenação do enfrentamento da pandemia. Logo, a decisão não determina de 

maneira irrestrita a abertura do comércio, a flexibilização das regras ou quaisquer 

outras ações que tendam a prejudicar a saúde pública ou o agravamento da crise 

existente.  

Ao contrário, estipula que todos os entes devem assumir responsabilidades 

conjuntas, avaliar a situação em suas respectivas regiões, respeitar o federalismo 

cooperativo e descentralizar o combate à pandemia e a autonomia local, isto é, os 

entes federativos devem prezar pela cooperação e adotar medidas coordenadas com 

articulação prévia entre os órgãos do governo, sem violar a autonomia um do outro. 

 

CONCLUSÃO 

 

O tema e objetivo geral da pesquisa centrou-se em analisar os desafios da 

governança multinível, no âmbito das competências dos entes federativos na gestão 

da saúde pública, em tempos de pandemia do Covid-19. Desse modo, evidenciou-se 

                                                      
27   BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) n. 6.341, de 15 de abril de 2020c. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344964720&ext=.pdf>. Acesso em: 25 
set. 2021. 
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que na pandemia ocasionada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) a judicialização da 

saúde ganhou novas roupagens, tendo em vista um possível conflito positivo de 

competências, resultante da fragilidade do federalismo diante do agravamento da 

crise de engenharia institucional neste cenário pandêmico. Com isso surgiu o 

seguinte questionamento: com base nas decisões do Supremo Tribunal de Federal 

que enfrentam a temática relacionada às competências dos entes subnacionais na 

pandemia, como os entes devem concretizar o direito à saúde?  

A pesquisa dividiu-se em três objetivos específicos: primeiro, abordou-se o 

federalismo brasileiro e as competências em saúde, sendo que se observou que o 

Brasil adotou a partir da Constituição de 1988 um modelo federativo com viés 

cooperativo, além de três esferas de governo, visto que os municípios passaram a 

receber status de entes federados dotados de autonomia, formando um federalismo 

trino e sui generis. Com relação às competências federativas, vislumbra-se que os 

entes possuem competências exclusivas - privativas, legislativas concorrente e 

materiais comuns, sendo que por meio da leitura combinada entre os artigos 21 ao 

30 é possível identificar a “espinha dorsal” do Estado Federal. 

Vislumbrou-se que o federalismo se baseia em um sistema de freios e 

contrapesos, em que ocorre a divisão de poderes nos diferentes níveis de governo 

com autonomia e ao mesmo tempo em dois eixos: cooperação e competição, os 

quais fazem parte de uma engrenagem complexa, o formato sistema inclui outros 

entes governamentais, para que a federação possa coordenar, negociar e liderar, pois 

são os principais requisitos para a formulação e implantação de políticas públicas. 

No que diz respeito à gestão da saúde pública, a Constituição estipulou que o 

Estado - União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios - possui 

competência para implantar e gerir o Sistema Único de Saúde, no qual os entes locais 

são obrigados a atuar de forma integrada com os demais, com o objetivo de formular 

políticas setoriais e intersetoriais para garantir a universalidade e igualdade de 

acesso à saúde.  

No entanto, evidencia-se que o Covid-19 trouxe o debate à tona com força e 

emergência sobre as competências federativas para o enfrentamento da crise, 

especialmente no que tange às políticas públicas de saúde. É necessário conciliar a 

repartição de competências no âmbito do federalismo e a governança multinível, 
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com base na autonomia de cada ente federado, para o enfrentamento da crise 

ocasionada pela pandemia do coronavírus.  

Já o segundo objetivo específico se analisou a governança multinível, tendo 

em vista que diante da complexidade do processo decisório do Estado Federal, a 

teoria da governança multinível propõe uma nova perspectiva para entender a 

relação entre os diferentes níveis de governo, principalmente considerando o prisma 

endógeno, que estimula a expansão das estruturas verticais e horizontais – 

governamentais ou não -e proporcionar um processo de tomada de decisão mais 

cooperativo, coeso e transparente para alcançar o desenvolvimento regional. 

 Assim, verificou-se que com base no arcabouço institucional  para a 

formulação de políticas públicas é importante, principalmente em um país com 

dimensões continentais como o Brasil, observar o grau de descentralização das 

políticas públicas, tendo em vista a necessidade de que exista cooperação e 

coordenação entre os níveis de governo – nacional e subnacional – para não criar 

ou aprofundar as desigualdades regionais, com relação ao acesso, financiamento e 

qualidade das políticas, especialmente as voltadas para o enfrentamento da crise 

sanitária ocasionada pelo coronavírus.  

Por fim, investigou-se as medidas adotadas pelo Brasil no combate ao Covid–

19 e a judicialização da crise, destacando especialmente a ADI 6341. Desta forma, 

identificou-se que a decisão reiterou que a competência comum do artigo 23, inciso 

II, da Constituição, é inafastável dos estados-membros, Distrito Federal e municípios, 

sendo que os entes podem atuar nas ações voltadas para a saúde pública, assim 

como não é mitigado o poder/dever da União para a coordenação do enfrentamento 

da pandemia. Logo, a decisão não determina de maneira irrestrita a abertura do 

comércio, a flexibilização das regras ou quaisquer outras ações que tendam a 

prejudicar a saúde pública ou o agravamento da crise existente.  

Ao contrário, estipula que todos os entes devem assumir responsabilidades 

conjuntas, avaliar a situação em suas respectivas regiões, respeitar o federalismo 

cooperativo e descentralizar o combate à pandemia e a autonomia local, isto é, os 

entes federativos devem prezar pela cooperação e adotar medidas coordenadas com 

articulação prévia entre os órgãos do governo, sem violar a autonomia um do outro. 
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Em notas conclusivas, observou-se que é necessário que sejam 

implementadas políticas públicas mais eficientes, econômicas e eficazes de forma 

descentralizada, bem como que o federalismo com viés cooperativo e 

descentralizado seja concretizado, assegurando as competências e autonomias dos 

entes para gestão da saúde. Assim, evidencia-se que as assimetrias na gestão da 

saúde em tempos de pandemia atingem diversos níveis de governo ao mesmo 

tempo, sendo questões de governança multinível, tornando-se um desafio para o 

enfrentamento da pandemia a efetivação de um equilíbrio dialético com uma atuação 

cooperada e coordenada, visando a redução da judicialização e uma maior união 

para encontrar soluções no combate à crise. 
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RESUMO 
 
A crise sanitária provocada pelo coronavírus (COVID-19), impactou a população 
mundial como um todo e em diversos setores, em especial na economia, no mercado 
de trabalho e no estilo de vida das pessoas. Uma situação sem precedentes, que 
demandou respostas rápidas dos governos e da sociedade para frear a transmissão 
do vírus e as mortes por ele provocadas, embora não estivessem preparados para 
isso. Além das diversas recomendações de higiene, umas das principais medidas 
adotadas para conter a transmissão do vírus foi o isolamento social, gerando a 
necessidade de repensar as rotinas e as formas de trabalho, ocasião em que o 
impacto foi sentido em maior parte pela população feminina, que num país tão 
desigual como o Brasil já sofria com a vulnerabilidade de gênero. 
Para analisar de que modo a crise sanitária impactou na vida das mulheres 
brasileiras, apresentamos um panorama geral da pandemia, as medidas adotadas 
para tentar conter a transmissão do vírus, em seguida apresentamos como o cenário 
pandêmico influenciou e agravou as desigualdades no mercado de trabalho e a 
situação da empregabilidade feminina. Por fim, analisamos a questão da violência 
de gênero, em espacial frente a necessidade de isolamento social.   
Palavras-chave: Gênero. Empregabilidade. Violência. 
 
ABSTRACT 
 
The sanitary crisis caused by coronavirus (COVID-19), has impacted the population 
worldwide, and in several sectors (or areas), especially in economy, job market 
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and people's lifestyle. An unprecedented situation, which demanded quick responses 
from governments and society to curb the transmission of the virus and the deaths 
caused by itself, although they were not prepared for such situation. In addition 
to several hygiene recommendations, one of the main measures adopted to contain 
the transmission of the virus was social isolation, generating the need to rethink 
routines and ways of working, when the impact was felt mostly by the female 
population, who in a country as unequal as Brazil, already suffers from gender 
vulnerability. To analyze how the sanitary crisis impacted Brazilian female 
population’s lives, we present an overview of the pandemic, the measures taken to 
try to contain the transmission of the virus, then we present how the pandemic 
scenario influenced and eased the inequalities related to the marketplace and female 
employability situations. Finally, we analyze the gender violence issue, particularly in 
light of the need for social isolation. 
Keywords: Genre. Employability. Violence. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A crise sanitária causa pelo coronavírus (COVID-19) teve impacto global, 

mudando a dinâmica das relações pessoais e comerciais.  Os mecanismos para 

tentar conter a transmissão do vírus incluíram diversas recomendações de higiene, 

em especial a higiene das mãos, uso de equipamentos de proteção pessoal 

(máscaras) e isolamento social. 

 Situação que transpareceu ainda mais a vulnerabilidade de determinados 

grupos sociais. Ao realizar a análise sobre a perspectiva de gênero, classe social e 

raça evidencia-se de forma intensa as desigualdades sofridas em diversas áreas, em 

especial no mercado de trabalho e no combate à violência de gênero. 

A disparidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, não é 

novidade, e está ligada com a ideia difundida no imaginário de sociedade de que cabe 

a mulher as obrigações domésticas, incluído os cuidados com a casa e com os filhos. 

A desigualdade de gênero já é fator preocupante em um cenário não 

pandêmico, a realidade imposta pela crise sanitária do Civid-19, apenas intensificou 

um panorama bastante desigual suportado pelas mulheres.  

Desse modo, para tratar das questões da vulnerabilidade de gênero, 

agravadas pela crise sanitária, apresentamos um panorama geral sobre a pandemia 

em seguida, abordamos os impactos sobre dois aspectos, primeiramente quanto a 

empregabilidade da mulher e em seguida da perspectiva da violência de gênero.   
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1. CENÁRIO PANDÊMICO 

 

A população mundial foi surpreendida por um vírus que se propagava 

rapidamente, de modo que em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que o surto constituía “Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII)” 3 , requerendo imediata resposta dos órgãos internacionais 

acerca de medidas de caráter emergencial. 

Em virtude da rapidez e a distribuição geográfica que se alastrou pelo globo 

em 11 de março de 2020, época em que se havia contabilizado 19 países com alto 

índice de transmissão, houve a necessidade de a OMS caracterizar o coronavírus 

(COVID-19) enquanto pandemia.4  

Iniciado uma verdadeira corrida contra o tempo, tornando necessárias 

discussões e estudos sobre as formas de infecção e transmissão, períodos de 

incubação, tratamentos adequados, controle de variantes e recomendações de 

higiene. E na tentativa de barrar os altos índices de transmissão, os governos 

adotaram medidas de isolamento social e quarentena.  

Se em período anterior à pandemia os riscos e as vulnerabilidades já eram 

conhecidos, haja vista a inexistência de concretização de condições mínimas de 

higiene em determinadas localidades, onde 38% da população possuía alguma 

vulnerabilidade de acesso à água, contando com 22,4% que residiam em locais sem 

qualquer abastecimento diário ou alguma estrutura de armazenamento, sendo que 

em 11,9% o abastecidos era realizado de outra forma, diversa da rede geral e 3,4% 

não estavam ligados a qualquer rede de abastecimento, desses último as pesquisas 

realizadas pelo IBGE demonstraram que 4,8% correspondiam ao domicílio de 

pessoas pretas ou pardas.5  

                                                      
3  OPAS. “OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional por surto de 
coronavírus”. Disponível em: https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-
health-emergency-novel-coronavirus. Acesso em: 01 out. 2021. 
4 Idem. 
5 IBGE. “No pré-pandemia, quase 38% da população tinha alguma dificuldade de acesso à água”. 
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/30986-no-pre-pandemia-quase-38-da-populacao-tinha-alguma-dificuldade-de-
acesso-a-agua. Acesso em: 01 out. 2021. 
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Ademais, outros indicadores já confirmavam os riscos e a impossibilidade de 

cumprimento das recomendações realizadas pelos governos para reduzir a 

propagação do vírus, como, por exemplo, 9,8% da população residindo em domicílios 

ocupados por seis ou mais pessoas, indicador que ao ser correlacionado com cor ou 

raça é consideravelmente maior da população preta ou parda, correspondendo a 

12,3%.6  

 

Em 2018 e 2019, havia 6,5% da população, ou 13,7 milhões de pessoas, 

vivendo na extrema pobreza, com menos de R$ 151 por mês para se 

manter. Dentre esse contingente, mais da metade eram nordestinos e 

cerca de 40% eram mulheres pretas ou pardas. Já em relação à pobreza, 

a taxa caiu de 25,3% para 24,7% de pessoas vivendo com menos de R$ 436 

por mês: mais de 51,7 milhões de pessoas e, dentre essas, mais de 19 

milhões de mulheres pretas ou pardas.7 

 

Nota-se que a crise sanitária serviu para expor de forma mais intensificada as 

fragilidades e a parcela da sociedade que sempre esteve mais exposta, e não apenas 

pela ausência de possibilidade de cumprimento mínimo das recomendações, mas 

porque as pessoas foram afetadas “em diversas áreas das suas vidas para além da 

saúde”8, trazendo à tona a vulnerabilidade de determinados grupos. 

A formação de um efeito cascata no campo das desigualdades sociais dos 

economicamente desfavorecidos, visto que além de não possuírem condições de 

higiene adequadas, necessitavam “escolher entre ficar em casa e passar fome ou 

correr os riscos do descumprimento ao isolamento para o sustento de si e da 

família”9, e precisando utilizar, inclusive, do  transporte  público  com  alto  índice  de 

                                                      
6 Idem. 
7 ACTIONAID. “Desigualdade: Dados do IBGE reforçam perspectiva de aprofundamento da pobreza 
pós-pandemia”. Disponível em: https://actionaid.org.br/noticia/desigualdade-ibge-pandemia/. 
Acesso em: 01 out. 2021. 
8 ESTRELA, Fernanda Matheus. “Pandemia da Covid 19: refletindo as vulnerabilidades a luz do gênero, 
raça e classe”. Ciência & Saúde Coletiva, 25(9):3431-3436, 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csc/a/bbcZzgN6Sns8mNPjKfFYRhb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 01 
out. 2021.  
9 Idem.  
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espalhamento da doença10.  

O aumento significativo emerge ao tratarmos de gênero que representa os 

maiores números no que diz respeito ao trabalho informal, segundo dados da 

Organização Internacional do Trabalho, 126 milhões de mulheres possuem trabalhos 

informais na América Latina e no Caribe, o equivalente a metade da população 

feminina11. No Brasil, em 2018 havia 6 milhões de pessoas que exerciam trabalho 

doméstico remunerado, sendo 92% eram mulheres, das quais mais de 3,9 milhões 

eram mulheres negras, o equivalente a 63% do total dessas trabalhadoras12. 

Em situação de crise sanitária resta evidente o cenário de desemprego e de 

precariedade, ainda mais para as ocupantes de subempregos, que são uma 

alternativa para as mulheres, ainda mais para aquelas que o nível de escolaridade é 

baixo. Entretanto, emerge da crise não apenas os impactos no mercado de trabalho, 

mas quando essas mulheres passam longos períodos em confinamento nas suas 

residências, intensificando a convivência familiar aumentando significativamente os 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

2. IMPACTOS NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Historicamente o trabalho doméstico e de cuidado com pessoas, incluídos os 

filhos, vem sendo atribuído as mulheres, ao passo que o espaço político e mercado 

de trabalho por muito tempo foi tido apenas como um espaço masculino. Essa visão 

está intimamente ligada a ideia da distribuição das atividades produtivas na 

sociedade, concedendo o espaço público aos homens e às mulheres os espaços 

privados do lar, o que contribui para discriminação de gênero, em especial no 

mercado de trabalho.  

                                                      
10 GUERRA, Murilo. “Estudo multidisciplinar liderado pela UFBA identifica bairros de Salvador mais 
vulneráveis à Covid-19”. Disponível em: http://www.edgardigital.ufba.br/?p=16356. Acesso em: 01 
out. 2021. 
11 ROMERO, Mar. “La pandemia de coronavirus golpea con fuerza a las mujeres de América Latina”. 
Disponível em: https://www.france24.com/es/20200324-coronavirus-mujeres-latinas-violencia-
trabajo-informal. Acesso em: 01 out. 2021. 
12 IPEA. “Os desafios do passado no trabalho doméstico do século xxi: reflexões para o caso brasileiro 
a partir dos dados da PNAD contínua”. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2019. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35231&Itemid=444
. Acesso em: 01 out. 2021. p. 11.  
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2.1. Discriminação de gênero no mercado de trabalho 

 

Inicialmente, cumpre destacar, que essa ideia de espaço doméstico, como 

atividade não remunerada, não era a realidade de todas as mulheres, isso porque, 

mulheres de classes mais baixas sempre precisaram trabalhar fora, ainda assim as 

atividades desempenhadas, não raras vezes, estavam associadas a trabalhos 

doméstico, uma vez que desempenhavam atividades de lavadeiras, babás, 

empregadas domésticas, dentre outros. 

A entrada da mulher, de forma expressiva, no mercado de trabalho ocorre a 

partir da segunda metade do século XX. O fenômeno não guarda relação com a busca 

pela igualdade de gênero, mas sim com as necessidades de uma sociedade 

capitalista em ascensão. Nesse contexto, o que importava é que a mão de obra 

feminina era barata e não tinha força para impor reivindicações.13  

Em que pese o movimento feminista tenha contribuído para reivindicar 

melhores condições de trabalho e remuneração para as mulheres, a igualdade de 

gênero ainda está muito longe de ser alcançada. 

A Constituição Federal de 1988, consagrou a igualdade de direitos e deveres 

entre homens e mulheres. Contudo, os dados apontam que mulheres gastam mais 

tempo com afazeres domésticos, são mais escolarizadas e ainda assim recebem 

remuneração inferior à dos homens. 

Segundo dados do IBGE, em relação ao tempo dedicado as atividades 

domésticas, os homens gastam aproximadamente 11 horas com afazeres 

domésticos e cuidado com pessoas, ao passo que as mulheres gastam cerca de 21 

horas e meia semanais. Quanto a remuneração pelo trabalho, as mulheres recebem 

cerca de 77,7% do rendimento dos homens.  O salário médio mensal dos homens, em 

2019, foi de R$ 2.555, ao passo que o das mulheres é de R$ 1.985. Em relação a 

escolaridade, as mulheres atingem em média um nível de instrução superior ao dos 

homens, sendo que entre os homens com 25 anos de idade ou mais, 15,1% têm 

                                                      
13  CAVALCANTE, Nathália Maria W.; DANTAS Graciella Cajé; MESQUITA, Maria Victória M. de. 
“Mulheres e o Mercado de Trabalho no Brasil: uma análise interseccional da potencialização das 
vulnerabilidades pela COVID-19”. As múltiplas faces do vírus: gênero e vulnerabilidades, Bárbara 
Mendonça Bertotti et al. (Orgs.), Porto Alegre: Editora Fi, 2021, p. 179-222. Disponível em: 
http://www.editorafi.org. Acesso em: 02 set. 2021. p. 188. 
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ensino superior completo, já entre as mulheres na mesma faixa 

etária, 19,4% completaram o ensino superior14. 

Quando, além do gênero se considera também a raça, os dados são ainda mais 

alarmantes, uma vez que os brancos ganham mais do que os negros e as mulheres 

negras estão na base da pirâmide, chegando a ganhar até 4 vezes menos do que os 

homens brancos.15  

 

O diferencial salarial de gênero tem uma forte conexão com discriminação no 

mercado de trabalho e com a evolução das normas sociais. O debate das normas 

sociais está associado à ideia de que as mulheres tomam decisões sobre 

educação, fecundidade e trabalho com base em crenças no papel da mulher na 

sociedade16.  

 

Um dos fatores que contribui com a desigualdade de gênero está ligado a 

maternidade, isso porque, como bem apontam Oliveira e Matos: 

 

Segundo o argumento preponderante no inconsciente coletivo, a maternidade 

sintetiza e absorve o potencial feminino, sendo um óbice, na visão de 

empregadores, colegas e mesmo dos que compõem os círculos sociais, para o 

desempenho profissional. No mesmo sentido, mulheres que não são  mães  nem  

querem sê-lo sofrem um conjunto de estigmas sociais17. 

  

                                                      
14  IBGE. “Informações demográficas e socioeconômicas”. n. 38. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf. Acesso em: 29 set. 
2021. 
15 IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. “Pobreza e mulheres nos 20 anos após Beijing”. 
Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190327_tema_a_pobreza_e_mulheres_nos_20_anos_apos_beiji
ng.pdf. Acesso em: 03 set. 2021. p. 14 
16 BRITO, Danyella Juliana Martins de.  “A pandemia da Covid-19 amplia as desigualdades de gênero 
já existentes no mercado de trabalho brasileiro?”, Observatório mercado de trabalho do nordeste e 
Covid-19, Boletim, n. 03, 2020, Universidade Federal da Bahia – UFBA. Disponível em:  
https://www.researchgate.net/publication/345008184_A_pandemia_da_Covid-
19_amplia_as_desigualdades_de_genero_ja_existentes_no_mercado_de_trabalho_brasileiro. Acesso 
em 02 set. 2021. p. 4. 
17  OLIVEIRA, Ligia Ziggiotti de; MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Guarda compartilhada e condição 
feminina: limites e possibilidades para a democratização dos papéis econômico e afetivo. Revista 
Pensar, Fortaleza, v. 19, n. 3, p. 750-778, set./dez. 2014. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/viewFile/3063/pdf. Acesso em: 31 de janeiro de 2021. p. 767. 
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Numa sociedade que entende que a obrigação dos cuidados com a prole é da 

mulher, somente para elas a existência ou potencial existência de filhos será óbice 

para ingresso e permanência do mercado de trabalho, uma vez que ter filhos, no caso 

dos homens, torna-se quase que indiferente do ponto de vista da empregabilidade, 

pois, não se espera que eles exerçam os cuidados.  

Assim, os entraves para as mulheres no mercado de trabalho, em especial 

para as mulheres negras, são enormes, e demandam real comprometimento do 

Estado e da sociedade como um todo para serem superados.  

  

2.2. Consequências durante a crise sanitária 

 

A desigualdade de gênero já é fator preocupante em um cenário não 

pandêmico, a realidade imposta pela crise sanitária do COVID-19, apenas 

intensificou um panorama bastante desigual suportado pelas mulheres.  

No mercado de trabalhos as condições para a mulher se manter e permanecer 

são muito distintas das dos homens.  Em cenários de crise, são elas que perdem 

primeiramente o emprego, bem como encontram maior dificuldade de se realocar.18  

 

Embora seja essencialmente uma crise global de saúde, a pandemia do 

coronavírus representa também uma crise econômica sem precedentes, com 

efeitos especialmente devastadores em países periféricos e/ou em 

desenvolvimento. Segundo relatório da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OECD (2020), mulheres são mais vulneráveis a 

qualquer crise que acarrete perda ou redução de renda: mulheres ganham menos, 

têm menos acesso a benefícios previdenciários, são maioria dentre as famílias 

monoparentais, estão mais representadas no mercado informal de trabalho e 

suas taxas de pobreza são mais altas19.  

                                                      
18  BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; MACHADO, Monica Sapucaia. Cidadania e participação das 
mulheres: um direito individual ou social?. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, 
v. 23, n. 3, p. 182-199, set./dez., de 2018. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/892/560. Acesso em: 26 
set. 2021, p. 190. 
19  BARROSO, Hayeska Costa; GAMA, Mariah Sá Barreto. “A crise tem rosto de mulher: como as 
desigualdades de gênero particularizam os efeitos da pandemia do COVID-19 para as mulheres no 
Brasil”, Revista do CEAM, v. 6, n. 1, jan./jul. 2020, Brasília, Universidade de Brasília – UNB, p. 84-94. 
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Assim, as mulheres periféricas, em sua maioria pobres e negras, que já viviam 

em situação de precarização antes da crise sanitária, tem sua realidade ainda mais 

agravada, ficando ainda mais vulneráveis, em especial porque serviços essenciais 

como creches e escolas foram fechados, além de que em razão da necessidade de 

isolamento social, houve uma perda da rede de apoio.20 

Outro fator que contribui para a situação tem relação com informalidade, pois, 

boa parte delas não são beneficiadas por direitos trabalhistas, como é o caso do 

seguro-desemprego.21  

Outra característica é que as mulheres são maioria entre os profissionais da 

área de saúde atuando na linha de frente do combate da Covid-19, bem como são 

elas que estão realizando trabalhos invisibilizados e não remunerados, no cuidado 

das crianças, idosos, doentes e da casa.22 

 

No contexto de pandemia e confinamento, essa dinâmica se estende para o 

trabalho remoto ou “home office” e leva a uma exploração do tempo de trabalho 

muito mais aguda. Para as mulheres em confinamento, a sobrecarga se 

intensifica junto ao aumento da violência doméstica, que cresce também com a 

violência que resulta na desigualdade entre trabalho produtivo e reprodutivo 

presente na relação entre mulheres e homens. Um outro agravante é quando a 

sobrecarga do cuidado com os filhos recai sobre as mulheres, que além de cuidar 

da casa, da alimentação e, agora, também da educação escolar dos filhos e 

filhas.23  

 

A crise sanitária atingiu de forma distinta mulheres de condições sociais e 

econômicas diferentes, bem como mulheres brancas e negras. As pobres e negras, 

já vulnerabilizadas, tiveram o agravamento de sua situação, inclusive em relação a 

crise alimentar, a maioria delas precisou continuar trabalhando e se expondo ao risco 

                                                      
Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/revistadoceam/article/view/31883. Acesso em: 
03 set. 2021. P. 86-87 
20 Ibidem, p. 88-89. 
21 BRITO, Op. Cit., p. 05. 
22 BARROSO, Op. Cit., p. 89. 
23 SANTOS, Dayse Amâncio dos; SILVA, Laurileide Barbosa da. “Relações entre trabalho e gênero na 
pandemia do Covid-19: o invisível salta aos olhos”. Oikos: Família e Sociedade em Debate, v. 32, n. 1, 
p.10-34, 2021. Disponível em:  www.periodicos.ufv.br/oikos. Acesso em 02 set. 2021. 
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de contaminação. Enquanto as mulheres de classes mais altas, ainda que tenham 

tidos condições de trabalhar de casa, ou por estarem no mercado formal tenham tido 

acesso ao seguro desemprego, por exemplo, isso não minimizou o aumento do 

trabalho, uma vez que precisaram conciliar no mesmo ambientes, cuidado dos filhos 

e por vezes dos idosos e de doentes, cuidados com a casa, bem como para as que 

continuaram empregadas, com as atividades laborais.  

Dados do IPEA apontam que no segundo semestre de 2019 a taxa de 

ocupação das mulheres já era inferior ao dos homens, situação que se agravou no 

mesmo período de 2020, em que a ocupação passou a ser 39,7% ao passo que a 

deles ficou em 64,8%, mesmo antes da pandemia as mulheres já estavam mais 

suscetíveis a se tronarem inativas.  A crise também agravou a situação quando se 

considera os dados por cor/raça. A taxa de ocupação passou de 55,1%, em 2015, 

para 45,9% para os negros, em 2020, enquanto, no caso dos brancos, o percentual 

caiu de 57,5%, em 2015, para 51,2%, em 2020.24  

O que se verifica é acentuação na disparidade de gênero no país, sendo 

afetadas tanto pelo desemprego quanto pela sobrecarga das atividades doméstica. 

Ademais, a necessidade de isolamento e a falta de renda, as deixou ainda mais 

vulneráveis à violência.  

 

3. VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE DE GÊNERO  

 

As consequências advindas da pandemia são notórias quando se passa a 

analisar grupos específicos, não pelos impactos gerados por uma doença altamente 

contagiosa, mas por marcar a desigualdade e intensificar a vulnerabilidade de 

gênero, principalmente ao considerarmos que as medidas de isolamento foram 

adotadas para barrar o avanço e propagação do vírus, em que as mulheres que 

viviam relacionamentos abusivos ficaram ainda mais expostas aos abusadores25. 

                                                      
24  IPEA. “Pandemia afetou mais o trabalho de mulheres, jovens e negros”. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37963&Itemid=9. 
Acesso em: 03 set. 2021. 
25 TOKARSKI, Carolina Pereira; ALVES, Lara. “Covid 19 e Violência Doméstica: pandemia dupla para as 
mulheres”. Disponível em: http://anesp.org.br/todas-as-noticias/2020/4/6/covid-19-e-violncia-
domstica-pandemia-dupla-para-as-mulheres. Acesso em 01 out. 2021. 
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No que diz respeito a violência de gênero em que o Brasil possui “elevadas 

taxas de violência contra meninas e mulheres” 26  tendo como causa fatores 

estruturais, “baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de 

produção biológica e social, que confere aos homens a melhor parte”27, funcionando 

como “matrizes das percepções, dos pensamentos e das ações de todos os 

membros da sociedade, como transcendentais históricos”28. 

 

Torna-se, pois, clara a atribuição, por parte da sociedade, do espaço doméstico 

a mulher. Trabalhando em troca de um salário ou não, na fábrica, no escritório, 

na escola, no comércio, ou a domicílio, como e o caso de muitas mulheres que 

costuram, fazem crochê, tricô, doces e salgados, a mulher e socialmente 

responsável pela manutenção da ordem na residência e pela criação educação 

dos filhos. Assim, por maiores que sejam as diferenças de renda encontradas no 

seio do contingente feminino, permanece esta identidade básica entre todas as 

mulheres.29 

 

O que ocorre é que à mulher é destinado o espaço privado em virtude de uma 

naturalização decorrente de uma identidade social que foi construída ao longo dos 

tempos marcado pela inviabilidade de gênero e “reprodução de estereótipos sexuais 

e dos papéis tradicionais que tratam a mulher de forma submissa aos homens”30. 

Ademais, os fatores estruturais que corroboram para que ocorra a violência 

contra a mulher, além da reprodução dos estereótipos sexuais, é a objetificação dos 

seus corpos e a exacerbada violência masculina.31 Causas decorrente, portanto, de 

desigualdades sociais, gênero e raça, que vão se intensificar ao relacionarmos com 

crises, sejam de natureza política, econômica ou sanitária. 

                                                      
26 ONU MULHERES. “Diretrizes para atendimento em casos de violência de gênero contra meninas e 
mulheres em tempo da pandemia da Covid-19”. Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf. Acesso em: 01 out. 
2021. p. 7. 
27 BORDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução Maria Helena Kuhner. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002. p. 54. 
28 Idem. 
29 SAFFIOTI, Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. p. 9. 
30 ONU MULHERES. Diretrizes... Op. Cit. p. 8. 
31 Idem. 
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As apreensões mundiais com a temática já eram altas antes do ano de 2020, 

visto que dados apontavam que pelo menos “um terço das mulheres em todo o 

mundo experimentou alguma forma de violência em suas vidas” 32  e, no Brasil, 

resultados de investigações demonstram que 36% das brasileiras já sofreram 

alguma forma de violência doméstica33. 

A violência contra a mulher já se mostrava acentuada em tempos de 

normalidade, após a crise sanitária acaba por ser ainda mais preocupante, ainda 

mais por se mostrar silenciosa, ante o agravamento do cenário de violência, bem 

como pela intensificação das circunstâncias impeditivas de rompimento da 

violência. 

 

3.1. Agravamento do cenário de violência doméstica 

 

Evidentemente que a pandemia e as medidas sanitárias em si não podem ser 

consideradas como causas efetivas da violência doméstica e familiar contra a 

mulher dentro de seus lares, “mas circunstâncias associadas à crise sanitária gerada 

pelo novo coronavírus são fatores de agravamento da violência de gênero”34, visto 

que a “violência permeia o indivíduo desde os seus primórdios, sendo, inclusive, a 

violência doméstica contra a mulher, ainda legitimada pela sociedade, como se fosse 

um direito masculino sobre a mulher”35 . 

Preocupações que, no Brasil, se intensificaram pela existência de pesquisas 

que indicaram que o ano de 2019 finalizou tendo 563.698 novos processos de 

violência doméstica, o que corresponde a 9,9% a mais do que no ano anterior, já em 

relação as medidas protetivas de urgência, os referenciais apresentaram variação  de  

                                                      
32  ONU. “Chefe da ONU alerta para aumento da violência doméstica em meio à pandemia do 
coronavírus”. Disponível em: https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-alerta-para-aumento-da-
violencia-domestica-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/. Acesso em: 01 out. 2021. 
33 SENADO FEDERAL. Violência contra a mulher: agressões cometidas por ‘ex’ aumentam quase 3 
vezes em 8 anos. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=violencia-contra-
a-mulher-agressoes-cometidas-por-2018ex2019-aumentam-quase-3-vezes-em-8-anos-1. Acesso 
em: 02 out. 2021. 
34 ONU MULHERES. Diretrizes... Op. Cit. p. 7. 
35  BORIN, Thaisa Bellube. “Violência doméstica contra a mulher: percepções sobre violência em 
mulheres agredidas”. Dissertação (Mestrado em Psicologia e Educação) – Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 146. 2007. p.  25. 
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19,9% do que em relação a 2018.36 

Entretanto, é de se ressaltar que ao se analisar os números existentes, no ano 

de 2020, quanto as ocorrências das mais diversas formas de violência doméstica e 

familiar contra a mulher em um comparativo com o ano anterior será possível 

verificar uma significativa redução dos números, o que pode ser constado a partir da 

conferência do Anuário Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2021, podendo 

aparentemente representar a diminuição das ocorrências.  

Inicialmente, a lesão corporal dolosa praticada em sede de violência 

doméstica e familiar contra a mulher teve redução de -7,4%, representando 230.160 

casos em 2020, quando em 2019 teve o equivalente a 246.664 de casos, diminuição 

em quase que em todos os Estados brasileiros, com ressalva dos seguintes estados 

que apresentam aumento dos casos: Amapá (45,2%), Distrito Federal (1,3%), Goiás 

(1,9%), Pará (8,0%), Paraíba (0,8%), Paraná (0,5%), Rondônia (6,9%), Roraima (41,8%) e 

Sergipe (14,6%). 

No que diz respeito ao crime de ameaça há uma variação de -11,8%, visto que 

no ano de 2019 apresentou em números absolutos a ocorrência de 655.730 casos, 

quando em 2020 apenas 582.591, variação que não se apresentou negativa apenas 

no Estado do Paraná (0,3%) e Piauí (1,1%). 

Quanto ao crime de estupro consumado houve uma redução dos números 

absolutos no ano de 2020 (12.246) para o ano de 2019 (15.569), representando uma 

variação de -21,9% dos casos, não sendo apresentada redução apenas no Estado do 

Piauí que teve 1,1% a mais do que no ano anterior. Números que se apresentam 

quase idênticos quando é realizada a análise do crime na modalidade tentada, tendo 

ocorrido 3.108 casos no ano de 2019 e 2.489 em 2020.   

Já nos crimes de assédio sexual e importunação sexual considerou-se em 

números absolutos uma redução quanto ao primeiro, correspondendo a uma 

variação de -21,6%, enquanto o segundo apresentou aumento de 11,4% no número 

de casos. 

Quanto  ao  feminicídio,  por  ser  o  ápice  da  violência  contra  a  mulher e ser  

                                                      
36  CNJ. “Processos de violência doméstica e feminicídio crescem em 2019”. Disponível em:  
https://www.cnj.jus.br/processos-de-violencia-domestica-e-feminicidio-crescem-em-2019/. 
Acesso em: 01 out. 2021. 
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possível a sua constatação, inclusive, em tempos de pandemia, nota-se que a 

redução foi ínfima, representada por apenas -1,2% de variação entre o ano de 2019, 

que teve 225 casos, para 2020 que apresentou 224 casos. 

O que é possível identificar com os números acima é que a diminuição da 

violência é apenas aparente, mostrando-se extremamente silenciosa e problemática, 

ainda mais porque ocorridos dentro do ambiente doméstico e familiar, dificultando a 

participação e ajuda de demais membros da sociedade.  

Entretanto, é possível analisar que os números não podem ser considerados 

isoladamente pelos casos levados até a autoridade policial ou esfera judiciária, visto 

que, segundo o mesmo Anuário referência para a demonstração dos dados 

elencados anteriormente, indicou que as chamadas para o número 190 decorrentes 

de violência doméstica e familiar contra a mulher teve uma variação de 16,3%, 

representando em números absolutos em 2019 o equivalente a 596.721, quando em 

2020 teve 694.131 chamadas.  

Ainda, aumento que pode ser percebido pela variação de 3,6% a mais de 2020 

(294.440) do que em comparação com o ano de 2019 (281.941), números que, talvez, 

pudessem aumentar ainda mais se não fossem as dificuldades normais e 

impeditivos do rompimento da situação de violência doméstica ocasionados pela 

crise sanitária. 

 

3.2. Intensificação das circunstâncias impeditivas de rompimento da violência  

 

Importante ressaltar que “as sobreviventes da violência podem enfrentar 

obstáculos adicionais para fugir de situações violentas ou cessar ordens de proteção 

que salvam vidas e/ou serviços essenciais” 37 . Muitas vezes o obstáculo é 

representado pelo desconhecimento da própria Lei Maria da Penha, visto que é 

conhecida por apenas 19% das mulheres, 11% mencionam não ter qualquer ideia do 

conteúdo e 68% conhecem parcialmente, “o que demonstra a necessidade de que a 

divulgação da norma e o combate à violência sejam constantes”38. 

                                                      
37  ONU Mulheres. “Gênero e covid-19 na América Latina e no Caribe: Dimensões de gênero na 
resposta”. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-
MULHERES-COVID19_LAC.pdf. Acesso em 02 out. 2021.  
38 SENADO FEDERAL. Violência... Op. Cit. 
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É possível constatar ainda que durante o período de isolamento aparecem 

outros problemas que dificultam reportar até a autoridade competente a ocorrência 

da violência, como o fato de estarem em tempo integral sob a vigilância do ofensor, 

não podendo sair das residências para pedir ajuda. 

 

Aquelas que convivem com o(a) agressor(a) podem estar sob vigilância e 

correrem risco de novas agressões caso tentem sair de casa, podem não ter 

condições físicas, emocionais ou financeiras para se locomoverem sozinhas ou 

podem ter dificuldades de acessar o transporte público em razão das medidas 

de restrição de mobilidade adotadas em algumas localidades. Ademais, 

dependendo do horário e da localidade em que estejam, essas medidas tornam 

os espaços públicos mais inseguros para as mulheres e meninas que podem ser 

expostas a novas situações de violência.39 

 

Ainda, que se fale na possibilidade de reportar a violência por meio de 

aplicativos e sites, é de se advertir que pesquisas realizadas demonstram que 40 

milhões de brasileiros não possuem acesso à internet40, ou mesmo que tivessem, os 

celulares são objetos de constante vigilância. 

Em   algumas   situações   há  o  indicativo  de   que  muitas  mulheres   sequer 

Entendem  a  conduta  de   seus  companheiros  como  sendo   um  ato   de  violência 

 praticado contra elas, muitas passam, também, pelo ciclo da violência, impedindo 

por completo que compreendam a realidade por elas vivenciadas. 

Ademais, a inexistência de espaços seguros para que possam se deslocar, a 

ausência de condições financeiras marcadas pela crise sanitária, em que dependem, 

exclusivamente, do recebimento de valores pelo agressor, para a subsistência 

própria e, muitas vezes, de seus filhos, bem como a ausência de priorização e 

informações pertinentes aos riscos que correm são fatores determinantes que 

impedem o rompimento da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

                                                      
39 ONU MULHERES. Diretrizes... Op. Cit. p. 7. 
40  IBGE. “40 milhões de brasileiros não têm acesso à Internet”. Disponível em: 
https://www.abranet.org.br/Noticias/IBGE:-40-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-acesso-a-Internet-
3345.html?UserActiveTemplate=site&UserActiveTemplate=mobile#.YVfHW5rMKUk. Acesso em 02 
out. 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população mundial foi surpreendida por um vírus que se propagava 

rapidamente, requerendo imediata resposta dos órgãos internacionais acerca de 

medidas de caráter emergencial. 

O isolamento social, fundamental para conter a disseminação do vírus, fez 

com que as pessoas precisassem ficar e casa, mas muitas vezes o ambiente 

doméstico, também é para as mulheres os ambientes em que sofrem agressão, a 

vulnerabilidade já existente, ficou ainda mais agravada pela vulnerabilidade 

econômica, uma vez que o desemprego atingiu muito mais as mulheres do que os 

homens. 

 A crise sanitária agravou um cenário já existente, as mulheres têm mais 

dificuldade de entrar e se estabelecer no mercado de trabalho, ainda ganham 

menores salários, embora sejam mais bem formadas, a situação é ainda mais 

caótica quando se analisa a situação das mulheres negras.  

Aumentando de forma intensa a disparidade de gênero no país, a necessidade 

de isolamento e a falta de renda, deixou mulheres já marcadas pela violência, ainda 

mais suscetíveis e vulneráveis frente aos seus agressores.  

Em que pese a existência e dados demonstrando, no primeiro ano de 

pandemia, a redução dos números dos crimes praticados contra mulheres, estes 

mostram-se altos ao verificarmos as ligações realizadas para reportar violências 

sofridas, e mostram, praticamente, iguais ao tratarmos do feminicídio, ocasião em 

que a violência não fica apenas dentro do lar e é exposta, demonstrando a forma 

silenciosa existente na violência doméstica e familiar contra a mulher. 

A desigualdade de gênero foi evidenciada durante a pandemia e demanda uma 

ação comprometida do Estado e da sociedade para superá-la, as mulheres vem 

ocupando cada vez mais espaços na sociedade, mas continuam a serem tratadas de 

forma muito dispare em relação aos homens, é preciso que se reflita sobre essas 

questões e sobre formas de solucioná-las, a fim de se alcançar a igualdade 

consagrada no texto constitucional. 
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Resumen 
 
La inesperada y repentina pandemia, producida por el COVID-19, transformó 
totalmente nuestras vidas. El confinamiento obligatorio decretado en muchos países 
afectó y sigue afectando al derecho fundamental a la educación. Ha trascurrido más 
de un año y medio desde que, tan solo días después de iniciar las clases presenciales 
en los colegios, se decretó el confinamiento. Desde entonces, se dispuso prestar el 
servicio educativo de manera remota. Este hecho supuso, para muchos alumnos y 
padres de familia, un evidente desmedro en la calidad de la educación; que, además, 
no se veía reflejado en la consecuente disminución de los costos mensuales por el 
servicio. 
Frente a esta situación, el presente artículo parte por analizar la constitucionalidad, 
o no, de la medida adoptada por el Estado peruano a través del Decreto Legislativo 
Nº 1476; y, luego, busca profundizar en las posibilidades que brinda nuestra 
constitución económica para afrontar crisis como la provocada por el Covid-19, que 
afecta directamente a derechos de tal envergadura como la educación. 
Palabras claves: Covid-19, Constitución Económica, Derecho a la educación, control 
de precios, servicios públicos.   
 
Abstract 
 
The unexpected and sudden pandemic caused by the COVID-19 totally transformed 
our lives. The mandatory confinement decreed in many of our countries to prevent 
the spread of the virus affected and continues to affect several of our fundamental 

                                                      
1 Abogado, Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y maestrando en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Docente a tiempo parcial por asignaturas del Departamento Académico de Derecho de 
la PUCP. Miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Discapacidad de la PUCP 
(CRIDIS). 
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rights including education. Much more than a year has passed since, just days after 
starting “normal” classes in the schools, the confinement was decreed and, since 
then, the educational service went from a face-to-face modality to a remote modality. 
This fact meant, for many students and parents, an obvious detriment in the quality 
of education that also was not reflected in the consequent decrease in the monthly 
costs or “pension” for the educational service. 
Upon this situation, this article start by analyzing the constitutionality, or not, of the 
measure adopted by the Peruvian State trough Legislative Decree Nº 1476; and then, 
it seeks to deepen the possibilities offered by our economic constitution to face 
crises such as the one caused by Covid-19 that directly affects rights of such 
magnitude as education. 
Keywords: Covid-19, Economic Constitution, right to education, price control, public 
services. 
 

1 Introdución 

 

Producto de las consecuencias del Covid-19 se retomó la antigua discusión 

sobre la posibilidad que tiene el Estado de poder intervenir en los precios o controlar 

los mismos. El gobierno peruano, primero con la dación del Decreto Legislativo Nº 

1476 aplicable a colegios privados y luego para otros sectores, optó por buscar 

trasparentar los costos sin realizar una intervención muy intensa en la relación 

contractual. De hecho, con la dación del mencionado dispositivo, no faltaron voces 

que tildaron al mismo como un “zarpazo intervencionista 2 ” evidentemente 

inconstitucional que atentaba flagrantemente los derechos constitucionales a la 

propiedad, libertad de empresa, la reserva tributaria y la libertad contractual3, pues, 

vuelve realidad la temida “amenaza” del control de precios -indirecto-4, en este caso 

en las pensiones al, establecer, “de forma indirecta, que los centros educativos 

privados deban reducir sus pensiones5”. Incluso, el Consorcio de Centros Educativos 

Católicos emitió un comunicado institucional a la opinión pública, donde 

                                                      
2 EDITORIAL LAMPADIA. “DL 1446 interviene los contratos y viola la Constitución. ¿El gobierno quiere 
acabar con la educación privada?, Lima, Lampadia. Muchos opinan. pocos analizan, 2020, 
<https://www.lampadia.com/analisis/editorial/el-gobierno-quiere-acabar-con-la-educacion-
privada> 
3 Ibídem.  
4 Stucchi Pierino. La amenaza del control de precios hecha realidad, en Diario El Comercio, Lima, 2020, 
<https://gestion.pe/blog/reglasdejuego/2020/05/la-amenaza-del-control-de-precios-hecha-
realidad.html/?ref=gesr> 
5 Bernal Gallegos, Juan Pablo. Controlando la educación y sus precios, en El Gobierno, Lima, 2020.  
<https://diarioelgobierno.pe/opinion/controlando-la-educacion-y-sus-precios-por-juan-pablo-
bernal/> 

https://www.lampadia.com/analisis/editorial/el-gobierno-quiere-acabar-con-la-educacion-privada
https://www.lampadia.com/analisis/editorial/el-gobierno-quiere-acabar-con-la-educacion-privada
https://diarioelgobierno.pe/opinion/controlando-la-educacion-y-sus-precios-por-juan-pablo-bernal/
https://diarioelgobierno.pe/opinion/controlando-la-educacion-y-sus-precios-por-juan-pablo-bernal/
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abiertamente lo tildaron de “inconstitucional” pues, además de vulnerar los derechos 

anteriores, también, “contraviene el principio de proporcionalidad y excede las 

facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para legislar 

sobre temas educativos6”.  

En concreto, esta discusión ha generado que la población y la doctrina 

comiencen a cuestionarse sobre el contenido y limites de nuestro régimen 

económico constitucional al que nuestra Carta Magna se adscribe, incluso un sector 

de la doctrina aboga por el cambio total del mismo. En esa línea, el presente artículo 

busca abrir el debate y delinear a la llamada “constitución económica”, a partir de 

responder la interrogante de si realmente está prohibido en la Constitución intervenir 

en los precios y presentar nuestra opinión respecto a la actual solución del gobierno 

que se ha enfocada en la protección a los consumidores, inicialmente materializada 

en el Decreto Legislativo Nº 1476 para el tema de colegios privados y su 

constitucionalidad o no.  

 

2 El rol del Estado en la economía: ¿absoluta abstención? 

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional nacional han 

entendido que nuestra Constitución vigente no permite una intervención estatal en 

los precios. Así7, por ejemplo,  Campos Torres8 señala que, si bien para la doctrina 

mayoritaria la imposibilidad de intervenir en los precios se sustentaría en los propios 

términos en que el artículo 589 de nuestra Constitución ha consagrado la economía 

                                                      
6 Consorcio de Centros Educativos Católicos. A la opinión pública, pronunciamiento por el Decreto 
Legislativo Nº 1476-2020-MINEDU. Lima: Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, 
<http://www.ccec.edu.pe/wp-content/uploads/2020/05/PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-EL-D.L.-
1476-MINEDU.pdf> 
7 Se realizará una pequeño resumen del estado de la cuestión por razones de espacio. 
8 CAMPOS TORRES, Joseph “La economía contra las cuerdas y el debate jurídico: Una aproximación 
desde el modelo económico de la Constitución” En: La Ley El Ángulo Legal de la Noticia, Lima, 18 de 
abril de 2020, <https://laley.pe/art/9580/la-economia-contra-las-cuerdas-y-el-debate-juridico-una-
aproximacion-desde-el-modelo-economico-de-la-constitucion> 
9 Artículo 58.- Economía Social de Mercado  
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, 
salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.  

https://laley.pe/art/9580/la-economia-contra-las-cuerdas-y-el-debate-juridico-una-aproximacion-desde-el-modelo-economico-de-la-constitucion
https://laley.pe/art/9580/la-economia-contra-las-cuerdas-y-el-debate-juridico-una-aproximacion-desde-el-modelo-economico-de-la-constitucion
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social de mercado, para él, el sustento estaría en otras normas 10 , que sin duda 

también le dan contenido al mismo, tales como: la llamada “santificación” de los 

contratos consagrado por el artículo 6211,  que permearía al pacto entre las partes de 

una protección ante leyes futuras 12 ; la expresa consagración de la libre 

competencia 13  del artículo 61 14 ; y, principalmente, la garantía del pluralismo 

económico  y  el  rol  subsidiario15 del  Estado  en la actividad empresarial16 (artículo 

                                                      
10  De idéntica opinión son tanto Santistevan De Noriega como Kresalja para quienes si bien la 
Constitución de 1979 también consagraba la economía social de mercado no tenía este cariz de 
subsidiaridad donde el rol del estado es mucho más de corte económico liberal de estimulación, 
promoción de la libre competencia y orientación al desarrollo del país en áreas sustantivas -entre ellos 
la educación- para el funcionamiento de servicios esenciales.  SANTISTEVAN DE NORIEGA, Jorge “Art 
58: Estado orientador y promotor” En AA.VV, La Constitución Comentada: análisis artículo por artículo, 
Tomo II, segunda edición aumentada  y revisada. Pg. 28. 
11 Artículo 62.- Libertad de contratar  
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas 
vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u 
otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se 
solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley.  
(…) 
12Y donde, por mandato constitucional, se asume que “sobre la base del principio de autonomía 
privada expresada a través de la libertad contractual o de configuración interna (posibilidad de fijar 
los términos y condiciones de un contrato) y la libertad de contratar o de conclusión (posibilidad de 
decidir si se contrata o no y con quién), las partes generalmente acuerdan con plena libertad los 
términos de un contrato”. CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos “Autonomía Privada, Contrato y Constitución” 
en DE LA PUENTE Y LAVALLE et al., Manuel, contrato & mercado, Lima: Gaceta Jurídica S.A., primera 
edición, 2000, pp. 65-66 
13 Para Tovar Mena, una posible fijación de precios o exhortar a la concertación de precios significaría 
una abierta vulneración a este artículo 61º. TOVAR MENA, Teresa ¿Con licencia para concentrar? A 
propósito del artículo 3 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. En: Revista Ius et 
Veritas, Lima: Ius et Veritas, 2009, p. 171. 
14 Artículo 61.- Libre competencia  
El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer 
monopolios.  
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, 
las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no 
pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte 
del Estado ni de particulares.  
15 Para Bullard González esta imposibilidad de fijar precios encuentra sustento  en el rol subsidiario 
que se le otorga al Estado a “solo en aquellos casos en los que el mercado podría no estar 
funcionando”. BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “El control de precios en el Perú, por Alfredo Bullard” En: 
Diario El Comercio, Lima, 2016, <https://elcomercio.pe/politica/opinion/control-precios-peru-
alfredo-bullard-391583-noticia/?ref=ecr> 
16 Y a todo esto, se le conoce como parte de la llamada “Constitución económica” que es “el conjunto 
de normas mediante las cuales se establecen los principios que rigen la actividad económica 
desarrollada por los individuos, las empresas y el Estado, y en virtud de las cuales se determinan los 
derechos, deberes y responsabilidades de cada cual”. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo “Perú: 
consideraciones constitucionales y legales sobre la competencia económica” En: Revista 
Pensamiento Constitucional, Nº 12, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. p. 26 
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6017).  

Asimismo, Santistevan De Noriega, señala que esta visión de la economía 

también alcanza a los servicios públicos. Lo cual se traduce en que el deber estatal 

prácticamente se reduzca a garantizar que los mismos se proporcionen y funcionen 

adecuadamente a través de su gestión por parte de particulares18. 

Por su parte, de manera pacífica, uniforme y reiterada 19 , nuestro TC 20 

comparte esta visión señalando que la intervención estatal en el “campo económico, 

por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los 

particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre 

iniciativa21 e incluso expresamente se ha manifestado en contra de la intervención 

en precios22. 

Pese a ello, y aunque desde una primera mirada que pareciera contradictoria, 

el propio Tribunal admite que, sin dejar de lado este marco delineado por el principio 

de subsidiariedad y el ejercicio libre de la actividad económica, también  debe 

reconocerse que nuestro régimen económico constitucional, por ejemplo en el 

mismo artículo 58, también se caracteriza por un Estado que asume unos “roles 

sociales en áreas tales como el de promoción del empleo, salud, educación, 

seguridad, servicios públicos e infraestructura23”. 

                                                      
17Artículo 60.- Pluralismo Económico 
El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 
diversas formas de propiedad y de empresa.  
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, 
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.  
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.  
18 Para el, este deber supone un reconocimiento constitucional -hoy ausente- de los organismos 
reguladores que permita que los mismos cuenten con las debidas garantías de manejo técnico y 
autónomo. SANTISTEVAN DE NORIEGA, Jorge “Art 58: Estado orientador y promotor” En AA.VV, La 
Constitución Comentada: análisis artículo por artículo, Tomo II, segunda edición aumentada  y 
revisada, P. 36. 
19 Nuevamente debemos advertir al lector que pese a existir abundante jurisprudencia, por razón de 
espacio, se ha escogido unas cuentas sentencias. 
20 Siglas para Tribunal Constitucional 
21  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 23. 
22 “Esto implica en principio que, siendo la oferta y la demanda en un mercado sin distorsiones, el 
mecanismo mediante el cual los precios y tarifas, no resulta admisible,  prima facie, la intervención 
del Estado en este ámbito, bajo el supuesto de proteger la libre iniciativa privada y la libre 
empresa”.Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0034-2004-AI/TC del 15 
de febrero de 2005, fundamento jurídico 13. 
23 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 24. 
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Entonces, ¿cómo se conjugan ambas visiones? Creemos que la respuesta la 

podemos hallar en la propia naturaleza de la noción denominada “economía social 

de mercado”, en la cual, de acuerdo a nuestro TC, las funciones constitucionales del 

Estado en la economía son la supervisora, correctiva y reguladora2425; no debiendo 

confundirse a la economía social de mercado con los regímenes de economía mixta, 

planificado o interventora 26  pero tampoco se debe pensar, como sostiene 

SANTISTEVAN DE NORIEGA, que nuestra  constitución se adscribirse a una  noción 

de un “absoluto abstencionismo”; sino más bien de nos encontramos ante una  

donde al “estado le compete supervisar el correcto desenvolvimiento de la economía, 

previo convencimiento de la función social que ella cumple en la sociedad27.” Así, la 

regla es la “no intervención”; sin embargo, sí puede existir una de corte correctiva, 

por ejemplo, ante “fallas del mercado”28. 

Por ello, LANDA ARROYO, refiere que la economía social de mercado es uno 

donde se busca de manera razonable y proporcional superar 29  esta aparente 

contradicción entre libertad e intervención estatal (o, en palabras del autor, entre el 

principio de libertad individual y subsidiariaridad por un lado; y el principio de 

igualdad y solidaridad, por el otro30). Se trata, entonces, de comprender cabalmente 

que existen problemas  -particularmente, los que a pobreza y desigualdad se refiere- 

donde el Estado no puede simplemente desatenderse y dejar que la “mano invisible” 

de Smith se encargue de enfrentarlos sino que debe convertirse en una activo y 

legitimo actor que mediante medidas de índole positivo oriente su accionar hacia, por 

                                                      
24  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 35 
25De modo que es un “regulador y catalizador de los procesos económicos” Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de noviembre de 2003, 
fundamento jurídico 40. 
26  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 41. 
27  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 42. 
28  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 49. 
29 LANDA ARROYO, César Rodrigo. “Principio Rectores y Derechos Fundamentales del Administrado 
en el Marco de la Constitución Económica de 1993” En: Revista de Derecho Administrativo. Lima: 
Circulo de Derecho Administrativo, 2007, p. 34.  
30 LANDA ARROYO, César Rodrigo. “Principio Rectores y Derechos Fundamentales del Administrado 
en el Marco de la Constitución Económica de 1993” En: Revista de Derecho Administrativo. Lima: 
Circulo de Derecho Administrativo, 2007, p. 35. 
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ejemplo, una adecuada distribución de la riqueza para enfrentar la pobreza y asumir 

un rol orientador para el desarrollo del país31.  

Esta postura se enriquece con lo señalado por KRESALJA y OCHOA acerca de 

los derechos sociales y culturales -como la educación-; los mismos que los concibe, 

conceptualiza y valora como “derechos a acciones positivas del Estado”, y que, 

conforme al artículo 44º de nuestra Carta Magna obligan al Estado a promover el 

bienestar general, basada en la justicia, de la población y la plena vigencia de sus 

derechos humanos. Para esta razón, como señala el autor, el Estado al deber velar 

por la vigencia irrestricta de los derechos humanos deberá necesariamente tener en 

consideración los derechos, deberes y obligaciones que emanan de los tratados de 

derechos humanos; de este modo, por ejemplo, el derecho a la educación se 

encontrará satisfecho acudiendo no solo a la normativa interna sino también 

internacional32.  

Desde este mirada es más fácil entender que si bien, la llamada “constitución 

económica” en su artículo 58º reconoce como principio fundamental la libre iniciativa 

privada, también y a la vez de forma expresa -de algún modo reiterando el artículo 

44º previamente citado e incluso desde el propio titulo de dicho artículo-, señala que 

nuestra economía es una social de mercado donde para que este principio de libre 

iniciativa privada se ejerza legítimamente  deberá cumplir con “una función social, 

que coadyuve al Estado a lograr el bienestar general, en función de la construcción 

de una sociedad solidaria33”.  

No se trata, entonces, de la consagración constitucional de un laissez faire 

económico absoluto, sino de una libertad dentro de los lineamientos, limites, 

requisitos, prohibiciones, etc. que el Estado impone para su adecuado y satisfactorio 

funcionamiento. Solo así se logra entender que la regulación estatal debe concebirse, 

en palabras de BALDO y OCHOA34,  como un “proceso dinámico de corrección” donde 

                                                      
31 LANDA ARROYO, César Rodrigo. “Principio Rectores y Derechos Fundamentales del Administrado 
en el Marco de la Constitución Económica de 1993” En: Revista de Derecho Administrativo. Lima: 
Circulo de Derecho Administrativo, 2007, p. 35. 
32 KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo Juan José y OCHOA CARDICH, César Augusto. Derecho Constitucional 
Económico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, p. 567-571. 
33 LANDA ARROYO, César Rodrigo. “Principio Rectores y Derechos Fundamentales del Administrado 
en el Marco de la Constitución Económica de 1993” En: Revista de Derecho Administrativo. Lima: 
Circulo de Derecho Administrativo, 2007, p. 31. 
34 Quienes a su vez siguen lo postulado por Mitnick.         



 
476 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

el Estado busca que la misma no sucumba en un intervencionismo excesivo sino más 

bien ser un “instrumento al servicio del mercado” al ser un facilitador y orientador 

que permite que el mercado funcione adecuadamente; por ello, no sólo es legitimo 

sino necesario para el mercado que exista una regulación económica estatal 

tendente a 35 , por ejemplo, exigir “lealtad, estándares de calidad y de seguridad, 

favoreciendo el mayor flujo informativo, castigando la publicidad engañosa, etc36”.  

El mercado y el Estado requirieren mutuamente que se establezcan determinadas 

“reglas de juego” y ante una falencia o deficiencia del propio mercado o el 

quebrantamiento de estas reglas, el Estado deberá intervenir corrigiendo, por 

ejemplo, una insuficiencia informativa, y restableciendo a un estado optimo al 

mercado o incluso dejando de lado su rol subsidiario en la actividad empresarial e 

interviniendo directamente en las prestaciones de servicios.  

Dicho esto y retomando al factor “social” de nuestra constitución economica, 

se comprende aún con mayor claridad que el Estado encuentra su razón de ser y es 

convocado a supervisar que el manejo de los intrumentos propios de la actividad 

económica tanto pública como privada se realicen de acuerdo a los principios y 

derechos fundamentales de la persona, por lo tanto, deberá remover, incluso en 

etapas de pandemía, los obstaculos que impidan su pleno disfrute y efectivo 

ejercicio37, lo cual, se encuentra relacionado con emitir una regulación preventiva y 

correctiva para que el mercado “funcione” economicamente hablando. Solo así, se 

logra no sólo conseguir una economía justa y socialmente responsable sino tambien 

generar una mayor riqueza para los propios agentes economicos.   

En suma, se trata de sí permitir la iniciativa libre y privada, pero vigilando, 

observando, dirigiendo e incluso impidiendo algunas de sus manifestaciones -mejor 

dicho “encausándolas”-, a fin de que la misma se desarrolle adecuadamente y se 

ejerza en armonía con el interés general o social y no en desmedro de los principios 

y derechos constitucionales, particularmente, de  los  derivados  de  la  igualdad  y  la  

                                                      
35 KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo Juan José y OCHOA CARDICH, César Augusto. Derecho Constitucional 
Económico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, p. 368 
36 KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo Juan José y OCHOA CARDICH, César Augusto. Derecho Constitucional 
Económico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, p. 368 
37 LANDA ARROYO, César Rodrigo. “Principio Rectores y Derechos Fundamentales del Administrado 
en el Marco de la Constitución Económica de 1993” En: Revista de Derecho Administrativo. Lima: 
Circulo de Derecho Administrativo, 2007, p. 35-.36 
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libertad38. 

 

3 El rol de los organismos reguladores para una economía social de mercado.  

 

Es en este contexto que los organismos reguladores39 cobran trascendental 

importancia para el “correcto desenvolviendo del mercado”, al desarrollar mayores 

niveles de bienestar para los usuarios de los servicios bajo su supervisión y tener la 

misión de, bajo principios de imparcialidad y trasparencia, vigilar, en el marco de su 

sector, que entre los agentes económicos se genere verdadera competencia, 

beneficiando a los usuarios40. Así, estos deberán, ya sea mediante acciones ex ante 

o ex post, por ejemplo, controlar los estándares de calidad y la razonabilidad del 

precio de esta clase de servicios 41 ; así como, empoderando a los usuarios, al 

capacitarlos y formarlos en sus derechos42. De este modo, se cumple con el deber 

constitucional, legal y social de hacer que las empresas que ofrecen servicios 

públicos, entre ellos la educación que, por mandato del artículo 1643º, el Estado 

supervisa y controla su calidad, no tengan como principal punto de partida ni 

finalidad un beneficio personal, sino el buscar brindar “un servicio digno,  de  calidad 

                                                      
38 KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo Juan José y OCHOA CARDICH, César Augusto. Derecho Constitucional 
Económico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, p. 355 
39 Reconocidos aún en rango legal- Ley Nº 27332 y cuyo labor, de acuerdo al TC se podría resumir en 
“suministrar el marco regulador necesario a fin de promover nuevas inversiones, así como el ingreso 
de nuevos operadores, desarrollando al mismo tiempo mayores niveles de bienestar para los usuarios 
de los servicios bajo su supervisión”. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 
Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de noviembre de 2003, fundamento jurídico 42. 
40  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 43. 
41  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 43. 
42  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 43. 
43 Artículo 16- Descentralización del sistema educativo 
Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.  
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios 
así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su 
cumplimiento y la calidad de la educación.  
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de 
su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.  
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la 
República.  
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y a un costo razonable44”.  

 

4 En principio, el Estado no puede fijar precios. 

 

Entonces, hasta aquí podríamos señalar que no es del todo errado que, 

siguiendo la doctrina y la jurisprudencia y dentro de la propia lógica de la economía 

social de mercado y la interpretación mayoritaria del artículo 62º primer párrafo de 

la Constitución, se afirme que el Estado, en efecto, no podría intervenir en “fijar 

precios” -y mucho menos si nos encontramos ante una relación contractual ya 

iniciada- incluso si estamos frente a servicios públicos. En este esquema, incluso en 

contexto de tal gravedad como la actual pandemia, a lo sumo, la administración 

pública tendría un deber más de mera orientación y de procurar45 que se brinde un 

servicio digno, de calidad y a costo razonable. Y, recién, ante una infracción o 

inadecuado accionar, tendría que sancionar a la entidad, por ejemplo, a un colegio 

privado, previo procedimiento, con una multa del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI.  

 

5 Frente a situaciones extremas, soluciones extremas: tratando de dar una solución 

más justa acorde con un Estado Constitucional 

 

Pese a esta primera aproximación, consideramos que, siempre dentro del 

marco de la Constitución, es posible brindar otra respuesta que tambien es 

constitucional y juridicamente viable y que se hace aún más necesaria -y digamos 

justa- en tiempos como los que lamentablemente enfrentamos a proposito de la 

pandemía producida por el COVID-1946, respuesta que además, consideramos busca 

                                                      
44  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0008-2003-AI/TC del 11 de 
noviembre de 2003, fundamento jurídico 44. 
45 Hasta diríamos encaminar o anhelar 
46 Que propició la aplicación del artículo 137.1 de la Constitución.Resaltamos esto pues, en puridad, 
nuestro Sistema Constitucional a diferencia de la de otro país (estado de calamidad pública, estado 
de alarma, estado de alerta, entre otros) no ha previsto una figura de excepción que permita limitar 
directamente derechos como la libertad de contratación sino únicamente los clásicos cuatro derechos 
consagrados en el artículo 137.1 que se refieren a la libertad. A nivel existe la “emergencia sanitaria” 
de la Ley General de Salud que otorgaría una mayor posibilidad de maniobra pero, no existe, 
reiteramos, una consagración constitucional de un estado para hacer frente a una situación 
epidemiológica como la presente.  



 

Erick Giancarlo Beyá González  | 479 

 

 

satisfacer, optimizar y proteger de mejor medida la mayor cantidad de derechos 

fundamentales.  

Antes de presentar esta visión complementaria47 , debemos advertir que la 

misma debe ser utilizada con mucha cautela, cuidado y ponderación, pues una 

postura totalmente permisiva al llamado “control de precios” podría tener el efecto 

contrario, retrocediendo, legitimando y dando cabida a medidas de corte populista, 

antitécnicas y, por demás inconstitucionales, en la economía.   

Se trata, entonces, de brindar una respuesta constitucional que permita 

conciliar la visión neoliberal tradicional que se centra básicamente en la libertad de 

contratar, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, con los otros derechos 

fundamentales involucrados que, como hemos visto, privilegia a aquellos de 

naturaleza y tendencia más social.   

Solución que no podrá terminar por ser una herramienta de poder político con 

una discrecionalidad absoluta para que “según su buen querer o imaginación, 

[permita] actuar más allá del ordenamiento jurídico”48. Se trata de lograr encontrar, 

dentro de la propia lógica e hilo conductor de nuestro régimen económico 

constitucional49 y los márgenes razonables de flexibilidad que el mismo otorga, un 

punto de equilibrio aceptable entre intervención estatal y la libertad de empresa50, 

entre el principio de subsidiariedad y la solidaridad social51.   

 

 

                                                      
47 No consideramos que la propuesta que plantearemos será discordante, sino que, en realidad, se 
complementa.  
48  GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter “Art 59: Libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de 
trabajo” En AA.VV, La Constitución Comentada: análisis artículo por artículo, Tomo II, segunda edición 
aumentada  y revisada. Pg. 49 
49 28.- No se trata, pues, no de asumir un texto constitucional neutro a cualquier modelo económico y 
capaz de sustentar cualquier tipo [de] intervención, sino uno que dentro de márgenes razonables de 
flexibilidad, permita la libre configuración del legislador tomando en cuenta las circunstancias 
históricas y económicas de cada periodo; y todo ello, dentro del hilo conductor de nuestro régimen 
ecónomico, el cual, basado en una economía social de mercado, busque el justo equilibrio entre el 
principio de subsidiaridad y la solidaridad social (resaltado en el original). Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el expediente Nº 00034-2004-PI/TC del 15 de febrero de 2005, fundamento 
jurídico 28. 
50 KRESALJA ROSELLÓ, Baldo “Perú: consideraciones constitucionales y legales sobre la competencia 
económica” En Pensamiento Constitucional, Nº 12, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. p. 28 
51 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 00034-2004-PI/TC del 15 de 
febrero de 2005, fundamento jurídico 28. 
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6 La excepción a la regla: el servicio público de la educación  

 

Para aproximarnos a esta visión  complementaria,  nos es  de  suma  ayuda  el  

contexto que se presentó a proposito del cambio de modalidad de los servicios 

educativos.  

Así, podemos apreciar que cuando se comenzó a visibilizar la preocupación y 

la necesidad de una “rebaja de pensiones”, algunos sostuvieron que la solución se 

encontraría en el artículo 4º del Decreto Legislativo 75752 que, si bien reconoce la 

libre fijación de precios producto de la competencia, dispone que por ley se puedan 

fijar las “tarifas” -léase el precio- de los servicios públicos. Pero ¿esta norma sería 

aplicable para el caso de educación? Consideramos que no.  

Nos explicamos, si bien la educación, según lo ha establecido la ley y el propio 

Tribunal Constitucional (TC), es un servicio público53 , apreciamos que el Decreto 

Legislativo Nº 757 que se plantea como “solución” tiene como finalidad regular 

tarifas propias de bienes demaniales54 donde existen monopolios naturales y no 

existe la posibilidad que surja una adecuada libre competencia55. No sería, entonces, 

por su naturaleza y finalidad, aplicable a un servicio público como la educación del 

que no se puede predicar ser un bien demanial sino, por el contrario, ser un servicio 

que se oferta dentro de un mercado que, en términos económicos y de normalidad, 

sí funciona “adecuadamente” -o eso intenta- y donde no existe monopolio natural 

                                                      
52 Decreto Legislativo Nº 757- Dictan Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada 
Artículo 4.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la 
demanda, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes. 
Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, 
conforme a lo que se disponga expresamente por Ley  del Congreso de la República. 
53 Entre otras, sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 04232-2004-AA/TC 
del 3 de marzo de 2005, fundamento jurídico 11; sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente Nº 00026-2007-PI/TC del 26 de abril de 2009, fundamento jurídico 12 y sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 04646-2007-PA/TC del 17 de octubre de 2007, 
fundamento jurídico 21-22. En la primera de estas, señaló que además de ser un derecho fundamental, 
la educación “se configura también como un servicio público, en la medida que se trata de una 
prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por 
terceros bajo fiscalización estatal”.   
54 Por eso, por ejemplo, para Landa lo medular es la titularidad que tiene el Estado sobre los mismos. 
LANDA ARROYO, César Rodrigo “El principio de subsidiaridad en el marco de la Constitución 
Económica del Perú”. En: Revista Forseti, Lima: Derup Editores, 2016. P. 150. 
55 Lo que precisamente justifica plenamente la intervención regulando el mercado y fijando precios. 
BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “El control de precios en el Perú, por Alfredo Bullard” En: Diario El 
Comercio, Lima, 2016, <https://elcomercio.pe/politica/opinion/control-precios-peru-alfredo-bullard-
391583-noticia/?ref=ecr> 
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alguno sobre el mismo. Por lo demás, la norma exige que el Congreso de forma 

expresa disponga, mediante una norma, la forma y la posibilidad de fijar precios en 

dicho servicio público. En el caso del servicio educativo, como es de esperarse, 

tampoco encontramos esta norma habilitante, la misma que tampoco sería 

constitucionalmente valida aprobar por los argumentos antes esgrimidos.  

Entonces, corresponde descartar esta primera posibilidad y buscar otra que 

nos pueda brindar, cuando menos, una solución intermedia y, por ende, un poco más 

justa.  

Como sabemos, nuestra Constitución, en el inciso 14 del artículo 2 56 , ha 

reconocido como derecho fundamental la libertad de contratar, pero siempre y 

cuando el acuerdo de voluntades que surja de su ejercicio se haga con fines lícitos y 

sin contravenir las leyes de orden público.  Así, conforme a nuestro TC, estos últimos, 

su licitud y el respeto a las normas de orden público, constituyen los límites explícitos 

a este derecho57 y sus límites implícitos lo constituyen la prohibición de pactar contra 

el contenido protegido de otros derechos fundamentales58. 

En esta línea, Rubio, Eguiguren y Bernales han sido enfáticos en señalar que 

“cuando haya normas de orden público y de bien común involucradas, especialmente 

si tienen que ver con derechos fundamentales, las personas deben tener cuidado de 

respetar armónicamente las diversas reglas jurídicas involucradas para no afectarlas 

con una libertad de contrato impropiamente ejercitada. Si el ejercicio fuera irregular, 

el Estado social y democrático de Derecho deberá corregir las arbitrariedades que se 

hubiera cometido”59  

Para los autores, postura que se comparte, existe la posibilidad, 

particularmente en contratos de servicios públicos -donde existe una íntima relación 

con normas de orden público y un bien común involucrado -que la libertad 

contractual haya sido impropiamente ejercitada o que se “torne” en impropia 

                                                      
56 Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho:  
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. 
57 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 2670-2002-AA/TC del 30 de enero 
de 2004, fundamento jurídico 3 e). 
58  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 2736-2004-PA/TC del 16 de 
diciembre de 2005, fundamento jurídico 11. 
59RUBIO CORREA, Marcial, EGUIGUREN PRAELI, Francisco y BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Los 
Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1,2 
y 3 de la Constitución. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 477. 
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producto de las circunstancias, es decir, que al momento de celebrarse el contrato 

no existía una notoria asimetría pero que, al ser un servicio continuo, en el tiempo, 

por distintas circunstancias o factores, se transforma, se descubre o resalta su 

asimetría. Frente a estos casos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, los autores manifiestan que, el Estado tiene el deber constitucional 

de proteger a la parte débil de sí misma “reescribiendo” el contrato a fin de corregir 

cualquier arbitrariedad o inequidad que se pueda haber cometido, en especial, 

atendiendo a que las personas usuarias de los servicios públicos encuentran su 

derecho a la libertad contractual en una forma disminuida que las obliga a “aceptar 

condiciones contractuales que las afectan”60, no hace falta recordar que el nivel de 

negociación y de acuerdo entre los padres de familia y el instituto educativo privado 

es casi nulo pues existe contratos prefabricados o contratos de adhesión donde el 

usuario solo debe aceptar o no.  

Si ello no fuera suficiente, pese a que la doctrina mayoritaria comulga con la 

interpretación del primer párrafo del artículo 62 que otorga una “intangibilidad” y 

“santidad” a los contratos frente a toda clase de leyes futuras, somos de la opinión 

que esta postura no es del todo correcta61. Si bien, el Tribunal Constitucional no ha 

tenido ocasión de analizar detalladamente este primer párrafo del artículo, ha 

brindado algunos alcances62 -que casi han pasado desapercibidos- en las que ha 

dejado claro que su interpretación debe efectuarse necesariamente en forma 

conjunta con el artículo 2 inciso 14 previamente analizado; es decir, la lectura 

adecuada es que las cláusulas contractuales gozarán de “inmunidad” siempre que 

no sean contrarias a normas de orden público 63 , tanto de aquellas vigentes al 

                                                      
60 RUBIO CORREA, Marcial, EGUIGUREN PRAELI, Francisco y BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Los 
Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1,2 
y 3 de la Constitución. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú,p. 473-474. 
61 De idéntica opinión son RUBIO, EGUIGUREN y BERNALES llegando incluso a señalar que una lectura 
en ese sentido sería otorgarle un nivel autárquico y absoluto. RUBIO CORREA, Marcial, EGUIGUREN 
PRAELI, Francisco y BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Los Derechos Fundamentales en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1,2 y 3 de la Constitución. Lima: 
Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pg.481. 
62 Nos referimos al fundamento jurídico 7 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 02175-2011-
PA/TC del 20 de marzo de 2012 que se refiere precisamente a cobros en un colegio y, particularmente, 
el fundamento 3d) de la Sentencia recaída en el expediente Nº 2670-2002-AA/TC del 30 de enero de 
2004. 
63 Estas normas de orden público tratan de salvaguardar valores fundamentales de la sociedad, como 
la seguridad, la moral o la salud públicas. Para ello, establecen un ordenamiento imperativo, que no 
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momento de su celebración como las expedidas durante la vigencia y ejecución del 

contrato64, tal como lo establece el artículo 1355 de nuestro Código Civil65.  De este 

modo, en palabras del TC “salvo en los contratos ley, los cuales constituyen una 

excepción explicita a dicho principio [la aplicación inmediata de la norma], los 

contratos se rigen por las normas vigentes en cada momento y no, 

ultraactivamente66”.  

Con esta idea en mente, otra solución podría ser que, asimilando la figura a la 

regulación de precios para bienes demaniales, el Congreso67, mediante ley expresa, 

declare y establezca la forma de fijar el precio de este servicio público de educación. 

Sin embargo, estimamos que esta postura, además de peligrosa, podría permitir -y 

que no nos sorprenda con últimos Congresos- que todo pueda, eventualmente, ser 

                                                      
permite pacto contractual en sentido contrario, en ciertas materias o actividades especialmente 
protegidas o valoradas por la Constitución y el Ordenamiento Jurídico.  
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Peruano, en más de una ocasión ha definido el concepto 
de orden público y le ha reconocido al Estado la facultad de establecer medidas limitativas o 
restrictivas a la libertad de contratación en aras de salvaguardarlo. Así, por ejemplo, en la STC 03283-
2003-AA/TC 
64 Para el hoy defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, no entenderlo así implicaría otorgarle efectos 
“abrogantes”, siendo autodestructivo del propio ordenamiento jurídico al propiciar una “infinidad de 
islas normativas”. GUTIERREZ CAMACHO, Walter “Economía de mercado y contratación” en DE LA 
PUENTE Y LAVALLE, Manue,l et al., contrato & mercado, Lima: Gaceta Jurídica S.A., primera edición, 
2000, pp. 154. De igual modo, CÁRDENAS QUIRÓS señala que la interpretación mayoría estaría 
permitiendo que el Estado pueda delegar a las partes contractuales la posibilidad de su “jus imperium”, 
con la sola suscripción de un contrato ordinario. Cárdenas Quirós, Carlos, “Autonomía Privada, 
Contrato y Constitución” en, Bullard, Alfredo y Fernández, Gastón (editores), “Derecho Civil 
Patrimonial,” Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 54-56. 
65 Artículo 1355.- Regla y límites de la contratación 
La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer 
límitaciones al contenido de los contratos.  
Este conflicto normativo entre el Código y la Constitución también fue advertido incluso por DE LA 
PUENTE Y LAVALLE. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general. Comentarios a la 
Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo I, Lima: Palestra editores, tercera edición, pp. 195-
197 
66 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0006-2012-PI/TC del 12 de enero 
de 2016, fundamento jurídico 24. 
67 Especialmente en este Congreso, esta “tentadora” propuesta, se dirá que no sólo tiene respaldo en 
los principios de continuidad, regularidad, igualdad o universalidad y exigibilidad que tienen todos los 
servicios públicos sino que, en el caso de la educación, se hace más latente esta exigibilidad de la 
continuidad de la prestación pues se encuentra dentro de las funciones-fines explícitos que le 
corresponde al Estado y donde debe no sólo  debe garantizarla, sino aumentar su cobertura y calidad; 
entendiendo que la misma es un derecho fundamental que tiene como fundamento la dignidad 
humana y, por tanto, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución debe, el Estado garantizar su plena 
vigencia. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo “Perú: consideraciones constitucionales y legales sobre la 
competencia económica” En Revista Pensamiento Constitucional, Nº 12, Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 71 y Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente Nº 4232-2004-AA/TC del 3 de marzo de 2005, fundamento jurídico 11. 
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declarado servicio público esencial atentando con la finalidad teleológica de la 

llamada “Constitución Económica”. Por otro lado, como ya hemos señalado, a 

diferencia de los servicios públicos de bienes demaniales donde el propietario es el 

Estado, aquí nos encontramos ante un servicio diremos “no material”, donde no 

existe monopolio y donde se libra la fijación de su precio, aunque con control y 

supervisión, al mercado y al pacto entre las partes. Además, estimamos que una 

norma que establezca un “precio fijo” en la educación difícilmente tendría un 

respaldo técnico y científico y podría constituir un abuso del derecho y violar el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, pues cada colegio tiene distintos gastos 

y costos 68 . Por todo lo antes mencionado, esta medida no sería idónea ni 

proporcional y, por tanto, se reputaría carente de constitucionalidad.  

Entonces, ¿qué podemos hacer? En la sentencia de expediente Nº 0011-2013-

PI/TC, que se ocupa precisamente del tema educativo, el TC nos brinda algunas luces 

del camino a seguir para encontrar el equilibrio y balance del que hemos hablado.  

En esta sentencia, aunque resalta la estrecha relación que existe entre la 

provisión de servicios públicos y la satisfacción de las necesidades básicas de la 

ciudadanía, lo cual constituiría la faceta social que debe tener el Estado 69 , 

inmediatamente después, sin desarrollar los alcances de esa faceta social -o quizás 

ignrondola intencionalmente para limitarla- decide justificar que sea 

constitucionalmente legítimo el que exista una regulación estatal de mayor 

intensidad en los contratos de servicios públicos como la educación, no tanto por su 

faceta “social” -que sin duda merecia un mayor desarrollo- sino por la existencia de 

una evidente asimetría en dichas relaciones contractuales; la misma que justifica que 

el Estado tenga un rol regulatorio y de especial protección ante “condiciones 

abusivas en la contratación.70” 

                                                      
68 Incluso, si bien, en la mayoría de las casos existe un menor gasto, quizás, algunos, ante el reto de la 
conectividad han tenido que tener mayores gastos que los ordinarios. Piénsese en colegios donde no 
todos los profesores tienen un aparato electrónico para poder brindar sus clases y el colegio ha tenido 
que adquirir los mismos, programas de conectividad para los alumnos, la virtualización, la compra de 
programas, etc.  
69  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0011-2013-PI/TC del 29 de 
agosto de 2014, fundamento jurídico 59. 
70  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0011-2013-PI/TC del 29 de 
agosto de 2014, fundamento jurídico 59. 
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La solución que el Tribunal encontró dentro del marco constitucional actual 

fue recurrir al artículo 6571 de la Constitución, a una mirada desde el deber del Estado 

de defender los intereses de los usuarios y consumidores; es decir: virar hacia otro 

derecho fundamental que podría haberse visto menguado para que, en defensa del 

mismo, siguiendo la idea ya reseñada de Rubio, Eguiguren y Bernales, el Estado 

pueda constitucionalmente reescribir el contrato.  

No descalificamos del todo esta argumentación, de hecho, consideramos que 

la solución va por allí pero no deberá quedarse exclusivamente en una visión de 

protección al consumidor de servicios públicos, debido a su posición de debilidad 

frente a las empresas prestadoras; sino que deberá tomar en consideración aún más 

la faceta social de la economía social de mercado, elemento constitutivo que, incluso 

en situaciones de extrema calamidad como la sufrida, se suele olvidar. Cabe 

preguntar, por ejemplo, cuál habría sido el desarrollo del TC ante servicios públicos 

relacionados con la salud - derecho que, sin lugar a duda, ha sido uno de los más 

conculcados y explotados económicamente en esta pandemia - que de acuerdo con 

el propio artículo 65, el Estado debe velar y proteger y que, conforme al artículo 59 

constituye un límite expresamente consagrado del ejercicio de la libertad de 

empresa. ¿Se hubiera limitado a señalar la asimetría o sí hubiera entrado a analizar 

el valor y peso en sí del derecho a la salud en las relaciones contractuales? 

Así, conforme hemos visto, en virtud de esta faceta social, las funciones 

constitucionales del Estado en el mercado y la economía son la supervisora,  

vigilante, garantista, correctiva y reguladora. De este modo el Estado, en este caso en 

los colegios privados, mediante el MINEDU tiene el deber de ejercer estas funciones 

generando, bajo el principio de imparcialidad y transparencia, que la “libre 

competencia” se adecue a parámetros de una real, leal y sana competencia, por 

ejemplo, controlando los estándares de calidad, la razonabilidad del precio y, por otro 

lado, empoderando a los usuarios -padres y niñas, niños y adolecentes- haciendo 

que conozcan sus derechos. Solo así se podrá brindar el servicio educativo digno, de 

                                                      
71 Artículo 65.- Protección al consumidor  
El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo 
vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.  
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calidad y a un costo razonable que se exige o que exige un estado social y 

democratico de derecho.   

Esta exigencia de transparencia, idoneidad y calidad, que es mucho más 

intensa en el caso de la educación, se materializa, entre otras normas, en el artículo 

18 sobre la idoneidad y los artículos 73 al 75 sobre entidades educativas del Código 

de Protección al Consumidor, norma que desarrolla el mandato constitucional del 

artículo 65 antes citado.   

 

7 La solución adoptada por el Estado Peruano: el Decreto Legislativo Nº 1476 y la 

Resolución Ministerial Nº 178-2020-MINEDU 

 

Entonces, nos enfrentamos ante una realidad dispar entre colegios que 

deberán, ante una nueva coyuntura, seguir brindando un servicio público como el 

educativo bajo estándares de calidad, pero adecuándolo a un precio razonable y sin 

desconocer los derechos escenciales que tienen los usuarios -padres y madres de 

familia y niños, niñas y adolecentes- , tales como el derecho a que se le brinde por 

escrito información veraz, oportuna, completa, objetiva y de buena fe sobre las 

características, condiciones económias, ventajas y demás términos y condiciones 

del servicio educativo; así como el derecho a que se cobre una contraprestación 

económica acorde con la prestación efectivamente recibida o efectuada por el 

proveedor de servicios educativos, entre otros.  

Ahora bien, como normalmente las disputas sobre la idoneidad se suelen 

“solucionar” ante el INDECOPI, con la demora que un procedimiento, con las debidas 

garantias, suele demorar; el Gobierno, en un inicio, optó por exhortar a los colegios a 

transparentar y a dismuir las pensiones en atención al cambio de modalidad de 

presencial a virtual; sin embargo, dicha exortacición no hizo eco alguno en las 

instituciones educativas. Frente a ello, y ante la posibilidad de una afectación 

irreparable72, el Gobierno cambió de estrategia y optó por emitir normas de carácter 

                                                      
72 Para el TC, justifica que exista une intervención cuando la misma “resulte imperiosa ante los riesgos 
que una situación como esta produciría en la población”. Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el expediente Nº 0034-2004-AI/TC del 15 de febrero de 2005, fundamento jurídico 39. 
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impetativo y de orden público73; las cuales, aunque pudieran haber sido de mayor 

intervención e intensidad, en lineas generales consideramos adecuada la opción 

legislativa 74   tomada y que se materializó,  principalmente, mediante el Decreto 

Legislativo Nº 1476 y la Resolución Ministerial Nº 178-2020-MINEDU que, a grandes 

rasgos, defiende el interés de los consumidores e ingresa sólo de forma subsidiaria 

a brindar el servicio75.  

                                                      
73 Véase, por ejemplo, la prohibición absoluta de los pactos de no devolución consagrada en el artículo 
6.3 (i) del Decreto Nº 1476. 
74 Sí bien pueden existir partes de las normas que puedan ser reputadas de inconstitucionales, en 
líneas generales, su finalidad la encontramos apegada al ordenamiento constitucional nacional. Por 
tanto, no compartimos la postura de una parte de la comunidad jurídica, que han sostenido que la 
norma en sí es inconstitucional por, básicamente, violar la llamada “Constitución Económica”. Algunas 
de estas opiniones se pueden apreciar en los siguientes links: 
https://www.lampadia.com/analisis/editorial/el-gobierno-quiere-acabar-con-la-educacion-
privada/, https://gestion.pe/peru/colegios-privados-minedu-transparentar-costos-a-padres-de-
familia-tal-como-lo-pide-el-gobierno-no-alterara-las-pensiones-noticia/?ref=gesr, 
https://www.peruweek.pe/la-amenaza-del-control-de-precios-hecha-realidad/, 
http://www.ccec.edu.pe/wp-content/uploads/2020/05/PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-EL-D.L.-1476-
MINEDU.pdf, entre otras.  
75 Sobre el particular se recomienda la lectura minuciosa de la sentencia recaída en el expediente Nº 
018-2003-AI/TC, en especial, su fundamento 2, que transcribimos a continuación:  
(…) 
La economía social de mercado y el papel institucional del Estado        
Esta noción se refiere a un tipo de organización económica regulado por un régimen jurídico de 
descentralización e independencia frente al Estado, 
el cual está destinado a asegurar la existencia de una pluralidad de agentes económicos en lo relativo 
a la libre iniciativa, para participar en la 
actividad económica, y la libre competencia, para ofertar y demandar la provisión y suministro de 
bienes y servicios al público en general. 
En ese ámbito de  concurrencia e intercambio autodeterminativo, en donde aparecen de un lado los 
ofertantes de bienes y servicios y, de otro, los 
consumidores o usuarios, el Estado cumple plurales funciones, a saber: 
a)  Reconoce y efectiviza un conjunto de garantías destinadas a asegurar el goce de las libertades 
económicas, los derechos laborales y el derecho a la propiedad de los agentes económicos.  
b)   Defiende el interés de los consumidores y usuarios  como consecuencia de las relaciones 
asimétricas con el poder fáctico de las empresas proveedoras.  Por ende, como bien afirma Walter 
Gutiérrez Camacho [“Derecho del Consumo y Constitución: El contratante débil” -  En Diálogo con la 
Jurisprudencia, Lima, N.° 65, febrero 2004, pág. 108], tal responsabilidad conlleva la aplicación del 
principio pro consumidor, generando así que en todo acto de creación, interpretación e integración 
normativa que se efectúe en nuestro ordenamiento, debe operar el criterio de estarse a lo más 
favorable al consumidor; es decir, a un especial deber de protección. 
c)  Interviene subsidiariamente en el ámbito de la producción, circulación o distribución de bienes o 
en la prestación directa de los servicios, sólo cuando se encuentre fehacientemente acreditado que 
por inacción o defección de la iniciativa privada, dicha provisión o suministro no atiende las demandas 
de la población. 
d)  Formula planes y programas en materia económica, con sujeción a los principios y valores 
democráticos (participación, representación y consenso con los agentes económicos). 
e)  Establece políticas legislativas en materia económica y social destinadas a asegurar el bienestar 
compartido y armónico de la población; la cual, para efectos económicos, se constituye por la suma 
total de los consumidores y usuarios de los bienes y servicios. 

https://www.lampadia.com/analisis/editorial/el-gobierno-quiere-acabar-con-la-educacion-privada/
https://www.lampadia.com/analisis/editorial/el-gobierno-quiere-acabar-con-la-educacion-privada/
https://gestion.pe/peru/colegios-privados-minedu-transparentar-costos-a-padres-de-familia-tal-como-lo-pide-el-gobierno-no-alterara-las-pensiones-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/colegios-privados-minedu-transparentar-costos-a-padres-de-familia-tal-como-lo-pide-el-gobierno-no-alterara-las-pensiones-noticia/?ref=gesr
https://www.peruweek.pe/la-amenaza-del-control-de-precios-hecha-realidad/
http://www.ccec.edu.pe/wp-content/uploads/2020/05/PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-EL-D.L.-1476-MINEDU.pdf
http://www.ccec.edu.pe/wp-content/uploads/2020/05/PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-EL-D.L.-1476-MINEDU.pdf
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Así, con la primera, cumple con “empoderar” a los usuarios, padres, perfilando 

un poco más el deber de los colegios a precisamente transparentar el precio, 

sustentado sus costos y, a raiz de eso, proponer las modificaciones contractuales 

que sean necesarias para adecuar la prestación a la nueva modalidad virtual; 

otorgando a los padres la posibilidad de aceptarlos o no, pudiendo estos últimos 

rescindir el contrato, hecho que genera consecuente la obligación por parte del 

colegio de devolver, de forma proporcional en base al tiempo de permanencia del 

alumno y los servicios efectivamente prestados, los pagos realizados por concepto 

de cuota de ingreso, matrícula y pensiones.  

De este modo, frente a las excepcionales y particulares circunstancias 

producto de COVID, apreciamos que el Decreto Legislativo N° 1476 constituye un 

claro ejemplo de cómo utilizando la mirada del artículo 62 de nuestra Constitución 

se estableció una norma de orden público para que, en el mejor de los casos, las 

partes contractuales puedan, con una mayor libertad y simetría de poder, reescribir 

el contrato de servicios educativos para beneficio de ambas.  

Incluso, se podría señalar que, en realidad, al solo acudir al derecho a la 

protección al consumidor, en realidad, la norma tuvo una intensidad bastante leve de 

intervención pues no llegó, por mandato de la ley, a “reescribir” el contrato sino que 

buscó, mediante el artículo 6.3 de la norma, buscó trasparentar los costos y que el 

colegio pueda suministrar información a la contraparte contractual para que de este 

modo se propicie que las propias partes puedan autonomamente buscar una 

solución adecuada para ambas; la norma no cambió la condiciones ni reescrbió el 

                                                      
En puridad, el mercado se instala dentro de ese “espacio”, donde el objetivo último no es el simple y 
libre intercambio de bienes y servicios, sino el aseguramiento de la calidad de vida de la población 
y  la transformación de la productividad individual en progreso social para todos.  
El establecimiento de las políticas legislativas en materia económica y social implica la determinación 
de acciones y la preceptuación de derechos y deberes destinados a la obtención del pleno empleo, la 
extensión del mercado, el fomento de la inversión, la distribución equitativa del ingreso, la prestación 
eficaz, eficiente y plenaria de los servicios sociales, el efectivo goce de los derechos económicos 
y  sociales  consagrados en la Constitución y la  verificación  del principio de igualdad en lo atinente a 
la elaboración y aplicación de la ley; y, singularmente, en lo pertinente a la consolidación de la 
igualdad  real  de oportunidades. 
Con la expresión “política legislativa en materia económica y social” debe entenderse integralmente 
tanto al conjunto de medidas que adopta el Estado para regular jurídicamente las actividades de 
producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios; como a la pluralidad de 
previsiones que se adopten para propender a la realización de las posibilidades y  la consecución del 
progreso y el bienestar general de la población. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente Nº 018-2003-AI/TC del 26 de abril de 2004 
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contrato educativo y, por ello, se comprende que previó la posibilidad que el padre de 

por concluido el contrato.  

Por ello, en realidad, lo único que hizo la norma en clara defensa de los 

derechos constitucionales en protección al consumidor - allí donde sabía, como lo 

ha reconocido el propio TC, existen condiciones abusivas de contratación, contratos 

de adhesión, asimetría, etc -, atendiendo a la naturaleza de servició público del 

derecho a la educación, a la naturaleza misma del derecho constitucional de la 

educación y frente a una situación imprevisible y extraordinaria que supuso que, pese 

al obligatorio y necesario cambio de la modalidad del servicio contratado, la parte 

débil -el consumidor- se encontrara aún en una situación de mayor vulnerabilidad  al 

ver que su derecho a la libertad contractual para modificar las condiciones 

contractuales era insignificante o nula. Este hecho, un contrato que, en su momento 

fue completamente legal y constitucionalmente suscrito cumpliendo el inciso 14 del 

artículo 2, en algunos casos -por no decir todos-, se transformó y traspasó los límites 

explícitos de la libertad contractual convirtiéndola, en su ejecución, en una relación 

indebida que requería de una respuesta del Estado para que efectivamente el servicio 

educativo pueda ser brindado de forma digna, de calidad y a un precio adecuado, 

proporcional y razonable al servicio que efectivamente se presta; para que, de este 

modo, pese al cambio de modalidad, no se vean menoscabados los otros derechos 

constitucionales en juego, a decir, el derecho al consumidor y al de educación.  

Por otro lado, la segunda norma, la Resolución Ministerial Nº 178-2020-

MINEDU, corrobora que la medida adoptada no fue intensa y de algún modo siguío la 

“logica del mercado” pues, el Estado, en busca de no afectar los principios de 

continuidad, regularidad, universalidad y exigibilidad propios de los servicios 

públicos y de mayor envergadura cuando se trata del derecho a la educación y, a la 

par, hacer que el Estado cumpla explicitamente con su función de proveedor -directo 

o indirecto- y garante de que este derecho fundamental se brinde; ingresa al mercado 

y permite que los alumnos de colegios privados se trasladen a colegios públicos, con 

lo cual, el Estado satisface su deber de ofrecer y asegurar la continuidad del servicio 

educativo precisamente ante “fallas del mercado”, es decir, de forma subsidiaria, 

cumpliendo así con el mandato del artículo 44 y 16 de nuestra Constitución y 

satisfaciendo la mayor cantidad de derechos fundamentales involucrados, sin atacar 
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indebidamente la “constitución económica”, generando el menor costo 76  y 

preservando el Estado Social y Democrático de Derecho. 

 

Reflexión y exhortación final  

 

La medida, en suma, aunque quizás para algunos bastante débil, es, sin duda, 

un paso importante en encontrar herramientas para que dentro de la propia lógica 

del mercado y del régimen económico que nuestra Constitución consagra, se pueda 

para brindar soluciones a esta clase de situaciones. Sin embargo, este breve ensayo, 

más que nada, busca alertar que el derecho constitucional peruano, especialmente 

nuestro TC y la academia, aún tiene la tarea pendiente de profundizar y aportar 

soluciones constitucionales que no sólo se circunscriban a la mirada de libre 

mercado y economía de mercado, sino que realmente viren y tome en consideración 

con mayor profundidad el enfoque social que nuestro modelo económico 

constitucional exige, máxime cuando nos encontramos ante la provisión de servicios 

públicos de derechos constitucionales. Solo así, se podrá demostrar que la supuesta 

contradicción -ampliamente exagerada en estos últimos tiempos- que hemos 

señalado no es tal y, por el contrario, es el ADN del modelo constitucional que nuestra 

constitución optó. 

Por ello, en el presente artículo hemos esbozado brevemente nuestra postura 

sobre la adecuada interpretación del primer párrafo del artículo 62 de nuestra 

Constitución, es decir, que se debe efectuar necesariamente en comunión con el 

numeral 14 del numeral 2. Obviamente, esta postura requiere un trabajo posterior con 

mayor desarrollo que indudablemente escapa de los fines del presente artículo, pero 

esperamos poder realizarlo en un futuro o que la doctrina, poco a poco, pueda 

delinear y perfeccionar esta mirada de modo que  tampoco  termine  por  “vaciar”  de 

                                                      
76 Resalto esto pues, en estos tiempos de crisis, el Estado ha realizado una importante inyección 
económica que se estima cerca al 12% del PBI. Esta, conforme a la ministra Alva traerá consecuencia 
en la economía nacional por generaciones. Evidentemente su impacto también se verá reflejado en el 
avance en lo que se refiere a los DESC. Por eso, no compartimos ni hemos analizado que la solución, 
que se ha escuchado en algunos medios, para permitir la continuidad del servicio y no vulnerar en 
especial, los artículos 58º, 60º y 62º, es que el Estado, cumpliendo con el mandato del artículo 17 
constitucional debería subvencionar las boletas de los alumnos de los colegios privados que se han 
visto imposibilitados de pagarlas.    
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contenido el artículo 62.  
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IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110475-24  
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Wendell Wesley Matos Ludwig2  

 

Resumo 
 
O presente trabalho consiste em um estudo exploratório qualitativo centrado no 
embate sobre o direito ou não à utilização da cloroquina, amparada pelo Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, no contexto da pandemia de COVID-19, 
utilizando como base teórica as formulações sobre a autonomia da vontade por 
Immanuel Kant. Foram buscados na literatura científica e filosófica, elementos para 
corroboração da importância desse debate e da participação ativa dos cidadãos na 
luta pela efetivação dos direitos fundamentais durante a pandemia do COVID-19, em 
especial, a autonomia da vontade e o direito ao próprio corpo. Uma vez que o Estado 
deve intervir minimamente no âmbito privado – pressuposto este fruto da primeira 
geração de direitos humanos – sob pena tolhimento das liberdades individuais, o uso 
da cloroquina, amparado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, 
apresenta-se como uma expressão do direito à autonomia da vontade e direito ao 
próprio corpo. Nesse sentido a negativa estatal em ministrar o tratamento médico 
solicitado pelo indivíduo tem o condão de aniquilar o direito fundamental à liberdade 
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do cidadão o que configuraria verdadeiro retrocesso na luta histórica pela 
implementação dos direitos fundamentais.  
Palavras-chave: COVID-19; Direitos Fundamentais; autonomia da vontade; direito ao 
próprio corpo; Immanuel Kant. 
 
Abstract 
 
The present work consists of a qualitative exploratory study centered on the debate 
over the right or not to use chloroquine, supported by the Informed Consent Term - 
IC, in the context of the COVID-19 pandemic, using as a theoretical basis the 
formulations about autonomy of the will by Immanuel Kant. In the scientific and 
philosophical literature, elements were sought to corroborate the importance of this 
debate and the active participation of citizens in the struggle for the realization of 
fundamental rights during the COVID-19 pandemic, in particular, the autonomy of will 
and the right to one's own body. Since the State must minimally intervene in the 
private sphere - a presupposition that is the result of the first generation of human 
rights - under penalty of curtailing individual freedoms, the use of chloroquine, 
supported by the Free and Informed Consent Term - TCLE, is presented as a 
expression of the right to autonomy of will and right to one's own body. In this sense, 
the state's refusal to provide the medical treatment requested by the individual has 
the power to annihilate the fundamental right to freedom of the citizen, which would 
represent a real setback in the historical struggle for the implementation of 
fundamental rights. 
Keywords: COVID-19; fundamental rights; autonomy of will; right to one's body; 
Immanuel Kant. 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

A atual celeuma entre o uso ou não da cloroquina em pacientes acometidos 

pelo vírus COVID-19 – uma vez que hodiernamente não se pode assegurar com 

precisão os seus efeitos colaterais –, nos remete a análise, sob a ótica do Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana, de quais são os limites impostos ao Estado 

Brasileiro, no que diz respeito a autorização ou não do uso deste medicamento 

experimental, a despeito existência de instrumento que expressa a vontade livre e 

desembaraçada do paciente ou familiar, a saber, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE. Objetiva-se verificar se o indivíduo (ou familiar, na hipótese de 

incapacidade deste) acometido pelo vírus COVID-19 possui ou não o direito ao uso 

do medicamento cloroquina, embora haja divergência no meio científico quanto aos 

seus benefícios e malefícios, bem como inexista autorização estatal outorgando este 

direito. A busca pela resposta desta pergunta se justifica na necessidade imediata 
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de serem implementados instrumentos farmacológicos eficazes para o combate da 

COVID-19. 

Cumpre salientar que a maioria das pessoas que contraem o vírus da COVID-

19 (SARS-CoV-2) em torno de 80% dos contaminados se recupera da doença sem 

precisar de tratamento hospitalar bem como a utilização de instrumentos 

farmacológicos para auxiliar o sistema imunológico no combate ao vírus. 

Dessa forma é clarividente que a maioria dos infectados pelo vírus da COVID-

19 (SARS-CoV-2) é assintomática, ou seja, indivíduos que contraem o vírus porém 

não apresentam os sintomas da doença, uma vez que o sistema imunológico possui 

os anticorpos para a defesa do vírus.   

Contudo, a despeito da utilização de métodos para prevenção não 

farmacológicos como uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento 

social qualquer pessoa pode se infectar com a COVID-19 (SARS-CoV-2) e ficar 

gravemente hospitalizado de modo que é imperiosa a busca e utilização de fármacos 

cuja eficácia clínica permita evitar os óbitos de pacientes em estado grave infectados 

pela COVID-19 (SARS-CoV-2). 

Nesse diapasão, o uso do fármaco cloroquina pela livre manifestação de 

vontade do indivíduo mediante assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido vai de encontro ao cumprimento dos direitos fundamentais de primeira 

geração cujo valor de liberdade é assegurado ao indivíduo. 

Nesse sentido, o direito do indivíduo de escolher o fármaco cloroquina para 

tratamento clínico no caso de desenvolver a forma grave da COVID-19 (SARS-CoV-

2) mediante a assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido a despeito 

da discussão no tocante a sua real efetividade no tratamento clínico da COVID-19 

(SARS-CoV-2) busca assegurar o direito a liberdade do indivíduo de modo a respeitar 

a autonomia da vontade do cidadão bem como autonomia do próprio corpo.     

    

2 PRINCIPAIS EPIDEMIAS E PANDEMIAS QUE ASSOLARAM O MUNDO, E A COVID-

19 

 

A história mundial nos apresenta diversas ocasiões em que seres humanos 

sofreram com epidemias e pandemias. É sabido que no passado, devido à falta de 
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condições sanitárias dos grandes centros urbanos, a desinformação das populações 

e o pouco conhecimento acerca do desenvolvimento e tratamento das enfermidades, 

vultuosas epidemias oprimiram as nações, repercutindo, por consequência, no 

crescimento demográfico e no curso da história.3 

Conhecida como uma das maiores e mais marcantes pandemias, a Peste 

Negra, do século XIV, dizimou cerca de 24 milhões pessoas nos países do Oriente. 

Foi intitulada “negra”, vez que manchas negras se apresentavam na pele daqueles 

que eram acometidos pela doença.4 

No Brasil, as primeiras epidemias que alcançaram grandes proporções, foram 

as de varíola e a de febre amarela, ambas transportadas pelos colonizadores 

espanhóis e portugueses. Estas provocaram a morte, em massa, das populações 

indígenas.5 

Outra importante pandemia que merece destaque foi a de gripe espanhola, 

originada na Europa, que aportou no Brasil no ano de 1918. Tratada, a princípio, com 

desprezo pelos governantes, na cidade do Rio de Janeiro, há época capital da 

República, trouxe à morte cerca de 15 mil cidadãos, levando outros 600 mil ao leito 

– cerca de 66% da população da cidade.6 

No começo do século XXI nos anos de 2002-2003 houve a epidemia de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) com epicentro na Ásia, sendo que foi 

primeiramente detectada na China no fim de 2002. Houve um surto mundial que 

resultou em mais de oito mil casos no mundo todo, inclusive Canadá e Estados 

Unidos, e mais de oitocentas mortes em meados de 2003. Nenhum caso foi relatado 

no mundo desde 2004 e considera-se que a SARS  (a doença,  mas  não  o  vírus)  foi 

                                                      
3 REZENDE, Joffre Marcondes de. À sombra do plátano: crônicas de história da medicina. São Paulo: 
Editora Unifesp, 2009, p. 73. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/8kf92/pdf/rezende-
9788561673635-08.pdf>. Acessado em 26 de maio de 2021. 
4 LOPES, Octacílio Carvalho de. A Medicina no Tempo. São Paulo: Edusp/Melhoramentos, 1969, p. 172 
apud REZENDE, Joffre Marcondes de. À sombra do plátano: crônicas de história da medicina. São 
Paulo: Editora Unifesp, 2009. p. 73. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/8kf92/pdf/rezende-
9788561673635-08.pdf>. Acessado em 27 de maio de 2021. 
5 ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia & saúde. Rio de Janeiro: 
Medbook, 2018, p. 02. 
6 GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. 
História, Ciência e Saúde. Manguinhos. Rio de Janeiro. v.12, n.1, Jan /Apr. 2005. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000100006>. Acessado 
em 26 de maio de 2021. 
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erradicada.7 

A primeira pandemia do século XXI ocorreu no ano de 2009 com o 

alastramento do vírus da gripe suína H1N1, A(H1N1)pmd09, inicialmente chamado 

vírus da gripe suína H1N1, é uma combinação dos vírus da influenza suína, aviária e 

humana que são facilmente transmitidos de uma pessoa para outra. A infecção não 

é adquirida pela ingestão de carne de porco e, muito raramente, é adquirida pelo 

contato com porcos infectados.8 

Em junho de 2009, a Organização Mundial da Saúde declarou a gripe suína 

pelo H1N1 uma pandemia. Ela se espalhou para mais de 70 países e para os 50 

estados norte-americanos. A maior parte das mortes inicialmente ocorreu no 

México. A incidência e a mortalidade da gripe suína pelo H1N1 é mais alta entre 

adultos jovens e de meia-idade e mais baixa nos pacientes idosos do que as de uma 

gripe sazonal, possivelmente pelo fato de que pessoas mais jovens não terem sido 

expostas previamente a vírus da influenza semelhantes.9 

Em 10 de agosto de 2010 a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou o 

fim da pandemia do H1N1 o que significa que o vírus continua circulando no mundo, 

mas junto com outros vírus sazonais (da gripe comum) e em intensidade diferente 

entre os países.10 

Por sua vez, a COVID-19 foi descoberta na cidade de Wuhan, China, em 

dezembro do ano de 2019. Face ao alto número de casos e de pessoas mortas, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que o 

evento constituía uma pandemia.11  

O   coronavírus   é  membro   de   uma  família  de  vírus  comuns  em  diversas 

                                                      
7 BRENDA. Tesini. Síndrome respiratória aguda grave (SARS). Manual Merck, 2018. Disponível em: 
<https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/v%C3%ADrus-
respirat%C3%B3rios/coronav%C3%ADrus-e-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3rias-agudas-covid-
19-mers-e-sars>. Acessado em 06 de setembro de 2021. 
8  NEWS MEDICAL LIFE SCIENCES. Pandemias de Gripe. Disponível em: <https://www.news-
medical.net/health/Influenza-Pandemics-(Portuguese).aspx.>. Acessado em 06 de setembro de 
2021. 
9 Idem. 
10  FIOCRUZ. OMS anuncia fim da pandemia da gripe H1N1. Disponível em: 
<https://portal.fiocruz.br/noticia/oms-anuncia-fim-da-pandemia-da-gripe-h1n1>. Acessado em 06 
de setembro de 2021. 
11 UNASUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Disponível em: 
<https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-
coronavirus>. Acessado em 20 de maio de 2021. 
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espécies de animais. Não é costumeiro que os coronavirus que infectam animais, 

venham a infectar seres humanos (desses raros, podemos citar o MERS-CoV e 

SARS-CoV). No ano de 2019, mais precisamente no mês de dezembro, foi constatada 

a transmissão de um novo tipo de coronavirus, denominado SARS-CoV-2 (COVID-

19), identificado pela primeira vez em Wuhan, na China. A COVID-19 apresenta um 

quadro clínico que varia de assintomáticos à graves.12 

No mundo, segundo dados do Ministério da Saúde, até a data de 15 de maio 

de 2021, foram confirmados 162.521.726 casos.13 

Desse total, consoante dados concedidos pelo mesmo autor, os Estados 

Unidos da América, a Índia e o Brasil somam juntos 73.194.593 casos, dentre os 

quais possui o primeiro 32.923.982, o segundo 24.684.077 e o terceiro 15.586.534 

casos confirmados. Ou seja, essa soma corresponde a 45,04 por cento do total.14 

A despeito de estar na terceira posição entre os que têm o maior número de 

casos confirmados, o Brasil, quando se trata de coeficiente de mortalidade (óbitos 

por 1 milhão de habitantes), ocupa a oitava posição, com um coeficiente de 2.052,9 

óbitos/1 milhão habitantes. Trata-se de um número expressivo, quando comparado 

com a Hungria, país que aparece na primeira posição, com 3.013,8 mortes/1 milhão 

habitantes.15 

De acordo com o mesmo levantamento, no Brasil, a mortalidade é maior em 

adultos mais velhos, especificamente entre aqueles com condições de saúde 

passíveis de agravamento devido a alguma comorbidade ou fator de risco 

anteriormente adquirida ou desenvolvida (cardiopatia, diabetes e doenças renais). 

Em que pese grande parte dos casos relatados de COVID-19 no Brasil tenham sido 

leves, aproximadamente 76% das mortes ocorreram entre adultos com idade 

superior a 50 anos.16 

                                                      
12  BRASIL. Ministério da Saúde. Sobre a doença. Disponível em: 
<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid>. Acessado em 20 de maio de 
2021. 
13  MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico Especial: Doença pelo Coronavírus COVID-19: 
Semana Epidemiológica 19 (9/5 a 15/5/2021). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-
br/media/pdf/2021/maio/21/boletim_epidemiologico_covid_63_final_21maio.pdf>. Acessado em 26 
de maio de 2021. 
14 Idem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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Outrossim, no que diz respeito ao número de recuperados da doença, levando-

se em conta os países com o maior número de recuperados desde o início da 

pandemia, o Brasil ocupa a segunda posição, com um total de 14.062.396, perdendo 

apenas para a Índia, que conta com 20.795.335.17 

De outro vértice o surgimento de novas variantes vem causando grande 

apreensão na comunidade internacional diante do temor de recrudescimento da 

pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2) em especial com a disseminação ao redor do 

mundo da Variante Delta detectada pela primeira vez na Índia, em outubro de 2020, 

a mutação do vírus SARS-CoV-2 (causador da Covid-19) é considerada uma variante 

de grande preocupação por ser mais transmissível do que as anteriores (Alfa, Beta e 

Gama), o que a faz mais contagiosa do que a cepa original.18 

O surgimento de novas variantes torna patente a importância da utilização de 

fármacos aptos a auxiliar no tratamento clínico de pacientes em estado grave pela 

COVID-19 (SARS-CoV-2) incluindo a liberdade individual do indivíduo de escolher ser 

ministrada a cloroquina no tratamento hospitalar mediante assinatura de termo de 

consentimento.   

 

3 A CELEUMA ACERCA DA LEGITIMIDADE DO USO DA CLOROQUINA PARA O 

TRATAMENTO DE COVID-19 

 

Por conta disso, a pandemia de COVID-19 tem promovido mudanças no direito 

público e privado. Dentre essas mudanças, podemos destacar no direito público, a 

relativização das normas orçamentárias previstas através da Lei Complementar n° 

173/2020 que, ex vi, suspendeu o pagamento dos débitos que os Estados, Distrito 

Federal e Municípios possuem com a União Federal. Por sua vez, no plano privado, 

estatuiu-se por meio da Lei nº. 14.010/2020, artigo 8º, a suspensão do direito de 

arrependimento elencado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, na 

hipótese de   entrega   domiciliar   (delivery)   de  produtos  perecíveis  ou  de  consume 

                                                      
17 Ibidem. 
18 INSTITUTO NACIONAL DE SÁUDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. O que se sabe 
sobre a Variante Delta. Disponível em: <iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/782-variante-delta>. 
Acessado em 06 de setembro de 2021. 
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imediato e de medicamentos.19 

Objetivando reduzir a letalidade da doença, iniciaram, em diversos países, 

pesquisas com vacinas, fármacos e procedimentos médicos. Dentre eles, é possível 

citar a cloroquina, azitromicina, ivermectina como remédios em ascensão no meio 

científico. 

Concomitantemente, como reflexo dos números acima citados, discussões 

antes subalternizadas ressurgiram no meio jurídico e na sociedade em geral.  O uso 

do medicamento cloroquina para o tratamento do novo coronavirus (SARS-CoV-2) 

transita, no Brasil, entre essas celeumas. 

Face a inexistência de evidências cientificamente comprovadas da sua 

eficácia, defensores e detratores do uso do fármaco se dividem. Há quem alegue que 

a sua ministração se tornou uma questão política, uma vez que o atual Presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro, expressamente a aprova.20 

Questão política ou não, esse debate permeia um ponto de profunda reflexão, 

a saber: a legitimidade do uso, no âmbito individual, de medicamentos com eficácia 

não cientificamente comprovada, respaldado na assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelo paciente ou seu familiar. 

Decorrente do direito de autodeterminação e da autonomia privada, o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ou para alguns, Termo de 

Consentimento Informado - TCI), hodiernamente, não encontra, no ordenamento 

jurídico pátrio, qualquer referência expressa, sendo, por conseguinte, fruto da 

doutrina e da jurisprudência. 

Vez que do TCLE decorre uma intervenção na integridade física do portador 

dos direitos supramencionados e que, em regra, este ou seu familiar não possui 

conhecimento técnico acerca do procedimento ou medicamento a ser empregado, 

deve o profissional da área médica, sob pena de responsabilização civil, cientificá-

                                                      
19 BRASIL. Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Edição 101, Página 4, 
Publicado em 28 de maio de 2020. 
20  OLIVEIRA, Thaiane Moreira de. Como enfrentar a desinformação científica? Desafios sociais, 
políticos e jurídicos intensificados no contexto da pandemia. LIINC em Revista, Rio de Janeiro, v.16, 
n.2, dezembro, 2020. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5374/5123>. Acessado 
em 31 de maio de 2021. 
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los acerca dos seus efeitos benéficos e maléficos, afim que a decisão a ser tomada 

não seja viciada pelo dolo previsto no artigo 147 do Código Civil. 

Posto isto, questiona-se: por inexistir evidências científicas que comprovem a 

eficácia da cloroquina no tratamento de COVID-19 e que amparem a elaboração do 

TCLE, é legítima tal disposição de direitos? É lídima a intervenção do Estado no 

sentido de impedir a sua ministração? 

No Brasil, as agências reguladoras são, em regra, constituídas em forma 

autarquias, a exemplo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Por 

compreenderem parte da estrutura estatal, representam o Estado no exercício do 

poder de polícia administrativa. 

A ANVISA foi criada pela lei nº. 9.782/1999 com a missão de “proteger e 

promover a saúde da população, mediante a intervenção nos riscos decorrentes da 

produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação 

coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde.” Nesse aspecto, esta 

é a entidade competente pela regulação do uso ou não da cloroquina nos casos em 

tela.21 

Por sua vez, os direitos e garantias fundamentais estão previstos na 

Constituição Federal de 1988. Dentre eles, destacam-se para este trabalho, os 

direitos à vida e à liberdade. Corolários da primeira dimensão dos direitos 

fundamentais, estes são frutos de um processo que se iniciou com as revoluções 

burguesas do século XVII. À guisa de exemplo, podem ser citados os incisos I, III, VI, 

X e XV, do artigo 5º e o artigo 170 da Constituição Federal de 1988.22 

Ademais, a interpretação dos Arts. 13 a 15 do Código Civil, nos faz concluir 

pela existência do direito ao próprio corpo – corolário do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana – em que este é pessoal, de caráter especial, e tem por conteúdo a 

livre disposição do corpo, dentro dos limites assinalados pelo direito positivo. 

                                                      
21 BRASIL. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 
1, Página 1. Publicado em 27 de janeiro de 1999. 
22  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2021]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 
Constituiçao.htm>. Acessado em 13 de setembro de 2021. 
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José Afonso da Silva afirma que ofender o corpo humano é, por conseguinte, 

também ofender a vida, vez que esta se materializa naquele. Posto isto, determinar 

instrumentos visando a guarda do corpo e, por consequência,  a  própria  integridade 

física individual, é trazer a lume a dignidade humana.23 

Logo, impor um mal ao corpo é o mesmo que agredir a vida e a dignidade 

humana. 

Immanuel Kant assevera que a autonomia da vontade é a base na qual se 

assenta a dignidade da natureza humana e toda natureza racional, sendo, por 

conseguinte, considerado princípio supremo da moralidade.24 

Segundo o consagrado autor, “autonomia da vontade é aquela sua 

propriedade graças a qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da 

natureza dos objetos do querer)”, logo, a escolha – utilizar ou não o medicamento –

, deve nascer do próprio cidadão.25 

O indivíduo, na concepção de Kant, não pode ser utilizado como mero objeto 

com o intuito de satisfazer as vontades alheias, se transformando em coisa. A 

racionalidade do homem é o fator distintivo e que lhe proporciona um valor absoluto 

que perfaz sua dignidade. 

Assim, ao utilizar o medicamento, o cidadão está demonstrando ao Estado que 

os seus fins são idênticos aos deste (ou seja, obter a cura). Já, o contrário, deixa claro 

que uma imposição estatal se apresentaria como uma ofensa à autonomia, vez que 

o impediria de alcançar o objetivo buscado. 

Dessa forma, ao discorrer sobre uma vontade autônoma, isto é, autora da 

própria lei moral, Kant quer manifestar que a mesma não deve ser determinada por 

nenhum interesse externo a ela própria, de modo que levaria a um agir não autônomo, 

nesse espeque a faculdade de o cidadão utilizar do fármaco cloroquina configuraria 

um agir autônomo uma vez que a decisão estaria livre de interesses externos a 

vontade individual do indivíduo. 

                                                      
23 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 255. 
24 KANT, Immanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 
70, 1986. p. 79. 
25 Idem. 



 
Janaína Reckziegel; Wendell Wesley Matos Ludwig | 505 

 

 

Nesse diapasão, é possível concluir que o pensamento de Kant é um 

contraponto a tese utilitarista de Bentham e John Stuart Mill uma vez que o 

pensamento utilitarista almeja a maximização da felicidade coletiva a despeito de 

restringir a liberdade e autonomia da vontade do indivíduo para a consecução  desse 

objetivo.26 

  Nesse compasso, a filosofia Kantiana, a partir da ideia do homem como fim 

em si mesmo, rechaça a tese utilitarista outrora defendida por Bentham e John Stuart 

Mill, uma vez que na visão de Immanuel Kant transforma o indivíduo em um meio 

para um fim que não é ela própria, o que fere a dignidade e autonomia que cada ser 

possui, transformando-o em um mero objeto. 

Cumpre pontuar que o escólio de Kant diferencia os seres humanos dos 

animais pela razão, sendo a razão atributo exclusiva da espécie humana. Kant coloca 

a razão como sendo o fundamento que comanda a vontade por meio do dever, ao 

passo que Bentham enquadra o ser humano como um escravo da dor e do prazer 

igual aos outros animais. Contudo, para Kant, a despeito de às vezes existirem casos 

de incapacidade do uso da razão seja oriundo da genética do indivíduo, seja por 

transtornos mentais ou outras peculiaridades que influenciem a razão, essa 

faculdade é propriamente humana. O ser humano não perde o seu valor e do mesmo 

modo não pode ser instrumentalizado.27 

Nesse sentido, o direito do indivíduo de utilizar a cloroquina no seu tratamento 

consiste na efetivação do direito fundamental a liberdade e da autonomia da vontade, 

ao passo que a discussão acerca das restrições (ou limitações) aos direitos 

fundamentais está conexa à amplitude do seu suporte fático. A restrição, adotando 

a definição de Novais, pode ser conceituada como qualquer ação ou omissão do 

poder público que afete o direito fundamental de modo desvantajoso.28 

Neste conceito, enquadra-se tanto os atos que dificultam o acesso pleno ao 

bem jurídico tutelado quanto aqueles que enfraquecem os deveres e obrigações do 

Estado que se destinam à garantia do direito fundamental. 

                                                      
26 SANDEL, Michael. Justiça: O que é fazer a coisa certa. 30°. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2020, p.139. 
27 Idem. 
28 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 157. 
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Além disso, Marcelo Novelino afirma que os limites aos direitos fundamentais 

para a teoria interna, são fixados por meio de um processo interno ao próprio direito, 

ou seja, não recebe influência de outras normas. Por isso, pode-se afirmar que a 

possibilidade de restrições ao direito por normas infraconstitucionais só ocorre para 

os adeptos da teoria externa.29 

Dessa forma, à luz da teoria interna de restrições dos direitos fundamentais o 

uso da cloroquina, amparado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, 

apresenta-se como uma expressão do direito à autonomia da vontade e direito ao 

próprio corpo do indivíduo não podendo esse direito sofrer restrições externas. 

Nesse espeque, cabe ressaltar que os direitos de personalidade, como elenca 

a doutrina, possuem características intrínsecas que os definem, isto é, conteúdo não 

patrimonial, irrenunciabilidade, imprescritibilidade e intransmissibilidade. 

Considerando a presença da última, constata-se, no direito ao próprio corpo, 

a impossibilidade de o homem transferir a outro o direito de decidir sobre dispor ou 

não sobre seu próprio corpo.30 

 

CONCLUSÃO 

 

Os direitos fundamentais, que ganharam força com a promulgação da 

Constituição brasileira de 1988, são pressupostos inafastáveis de um Estado 

Democrático de Direito, visto que almejam realizar valores que lhe são inerentes. 

Haja vista que ao cidadão foi reconhecido o direito de se ver protegido do 

poder discricionário do Estado, por meio do estabelecimento, tanto na Constituição 

Federal de 1988, quanto em normas infraconstitucionais, de limites à interferência 

estatal na vida privada, cabe a este decidir qual será a medida adota em seu próprio 

corpo, seja por meio da abstenção do uso ou da utilização do medicamento 

cloroquina. Tal conclusão merece guarida, uma vez que o Estado deve intervir 

minimamente no âmbito privado – pressuposto  este  fruto  da  primeira  geração  de 

                                                      
29 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional.13. Ed. Ver. Ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2018, 
p. 324. 
30 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Biodireito e direito ao próprio corpo: doação de órgãos: incluindo o 
estudo da lei n.9.434/97. Belo Horizonte: Liv. Del Rey Editora, 2000, p. 96. 
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direitos humanos – sob pena tolhimento das liberdades individuais. 

Dessa forma, a eventual recusa estatal em fornecimento do tratamento do 

indivíduo hospitalizado com COVID-19 amparado no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE tem o condão de violar a dignidade humana e, em linha com a 

filosofia kantiana, viola a liberdade e autonomia do ser humano que devido ao fato 

de ser um fim em si mesmo, deve o indivíduo ser respeitado e não ser utilizado como 

objeto ou sofrer limitações externas em detrimento da sua autonomia.  

Em síntese, o caminho a ser perseguido é incentivar a formação e tomada de 

consciência de cada indivíduo de seu direito a autonomia da vontade e liberdade, de 

modo que deve ser possibilitado ao indivíduo o uso da cloroquina, amparado no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRENDA. Tesini. Síndrome respiratória aguda grave (SARS). Manual Merck, 2018. 
Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-
br/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/v%C3%ADrus-
respirat%C3%B3rios/coronav%C3%ADrus-e-s%C3%ADndromes-
respirat%C3%B3rias-agudas-covid-19-mers-e-sars>. Acessado em 06 de setembro 
de 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sobre a doença. Disponível em: 
<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid>. Acessado em 
20 de maio de 2021. 
 
BRASIL. Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Estabelece o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. Diário Oficial 
da União: seção 1, Edição 101, Página 4, Publicado em 28 de maio de 2020. 
 
BRASIL. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União: seção 1, Página 1. Publicado em 27 de janeiro 
de 1999. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2021]. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm> Acessado 
em 13 de setembro de 2021. 
 



 
508 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

FIOCRUZ. OMS anuncia fim da pandemia da gripe H1N1. Disponível em: 
<https://portal.fiocruz.br/noticia/oms-anuncia-fim-da-pandemia-da-gripe-h1n1>. 
Acessado em 06 de setembro de 2021. 
 
GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no 
Rio de Janeiro. História, Ciência e Saúde. Manguinhos. Rio de Janeiro. v.12, n.1, Jan 
/Apr. 2005. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702005000100006>. Acessado em 26 de maio de 2021. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SÁUDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. O 
que se sabe sobre a Variante Delta. Disponível em: <iff.fiocruz.br/index.php/8-
noticias/782-variante-delta>. Acessado em 06 de setembro de 2021. 
 
KANT, Immanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. 
Lisboa: Edições 70, 1986. p. 79. 
 
LOPES, Octacílio Carvalho de. A Medicina no Tempo. São Paulo: 
Edusp/Melhoramentos, 1969, p. 172 Apud REZENDE, Joffre Marcondes de. À sombra 
do plátano: crônicas de história da medicina. São Paulo: Editora Unifesp, 2009. p. 73. 
Disponível em: <http://books.scielo.org/id/8kf92/pdf/rezende-9788561673635-
08.pdf>. Acessado em 27 de maio de 2021. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico Especial: Doença pelo Coronavírus 
COVID-19: Semana Epidemiológica 19 (9/5 a 15/5/2021). Disponível em: 
<https://www.gov.br/saude/pt-
br/media/pdf/2021/maio/21/boletim_epidemiologico_covid_63_final_21maio.pdf>. 
Acessado em 26 de maio de 2021. 
 
NEWS MEDICAL LIFE SCIENCES. Pandemias de Gripe. Disponível em: 
<https://www.news-medical.net/health/Influenza-Pandemics-(Portuguese).aspx>. 
Acessado em 06 de setembro de 2021. 
 
NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente 
autorizadas pela Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 157. 
 
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 13. Ed. Ver. Ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2018, p. 324. 
 
OLIVEIRA, Thaiane Moreira de. Como enfrentar a desinformação científica? Desafios 
sociais, políticos e jurídicos intensificados no contexto da pandemia. LIINC em 
Revista, Rio de Janeiro, v.16, n.2, dezembro, 2020. Disponível em: 
<http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5374/5123>. Acessado em 31 de maio de 
2021. 
 
REZENDE, Joffre Marcondes de. À sombra do plátano: crônicas de história da 
medicina. São Paulo: Editora Unifesp, 2009, p. 73. Disponível em: 



 
Janaína Reckziegel; Wendell Wesley Matos Ludwig | 509 

 

 

<http://books.scielo.org/id/8kf92/pdf/rezende-9788561673635-08.pdf>. Acessado 
em 26 de maio de 2021. 
 
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia & saúde. 
Rio de Janeiro: Medbook, 2018, p. 02. 
 
SANDEL, Michael. Justiça: O que é fazer a coisa certa. 30°. Ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2020, p.139. 
 
SÁ, Maria de Fátima Freire de. Biodireito e direito ao próprio corpo: doação de órgãos: 
incluindo o estudo da lei n.9.434/97. Belo Horizonte: Liv. Del Rey Editora, 2000, p. 96. 
 
SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 255. 
 
UNASUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. 
Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-
saude-declara-pandemia-de-coronavirus>. Acessado em 20 de maio de 2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 25. A PERSPECTIVA DA TEORIA FEMINISTA INTERSECCIONAL EM MEIO À 
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RESUMO 
 
O trabalho teve como problema a investigação sobre a situação de vulnerabilidade 
das mulheres frente a pandemia do covid-19 sob a perspectiva da 
interseccionalidade feminista. As mulheres foram massivamente impactadas na 
pandemia da Covid-19, contudo percebeu-se que de forma diversa se levarmos em 
consideração classes, raças, estilos de vida de mulheres de diferentes pontos de 
vida. Constatou-se um aumento de violência doméstica com a quarentena imposta 
à população, maior risco à saúde por conta da responsabilidade de cuidados com 
familiares ou como profissionais da saúde, impacto na esfera profissional com a 
necessidade de conjugar as responsabilidades profissionais com as 
responsabilidades domésticas, impacto na remuneração com demissões, entre 
outras situações. Demonstrou-se que a pandemia afetou diretamente e de forma 
mais intensa as mulheres, contudo mulheres trans, negras e baixa renda foram as 
que tiveram impactos maiores em suas vidas. Neste sentido, teoria feminista 
interseccional se fez essencial na análise paralela de todos os aspectos que devem 
ser levados em consideração em uma pandemia: raça, gênero, classe social, 
condições de vida entre outras tantas mulheres. Concluiu-se no estudo apontou para 
a necessidade de empatia e sororidade entre todas as mulheres para superarem as 
dificuldades enfrentadas.  
Palavras-chaves: feminismo, interseccionalidade, pandemia, vulnerabilidade. 
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ABSTRACT 
 
The problem investigated on this paper was the situation of vulnerability of women 
facing the covid-19 pandemic from the perspective of feminist intersectionality. 
Women were massively impacted in the Covid-19 pandemic, however, was perceived 
differently if we take into account classes, races, lifestyles of women from different 
walks of life. There was an increase in domestic violence with the quarantine imposed 
on the population, greater health risk due to the responsibility of caring for family 
members or as health professionals, impact on the professional sphere with the need 
to combine professional responsibilities with domestic responsibilities, impact on 
remuneration with layoffs, among other situations. It was shown that the pandemic 
directly and more intensely affected women, however trans, black and low-income 
women were those who had the greatest impact on their lives. In this sense, 
intersectional feminist theory became essential in the parallel analysis of all aspects 
that must be taken into account in a pandemic: race, gender, social class, living 
conditions, among many other women. The study concluded that it pointed to the 
need for empathy and sorority among all women to overcome the difficulties faced. 
Key Words: feminism, intersectionality, pandemic, vulnerability. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia transformou-se em um quadro lastimável para todo o planeta e 

nesse contexto as mulheres foram extremamente afetadas em todos os sentidos. 

Nesse aspecto o artigo pretende demonstrar no primeiro capítulo o cenário atual das 

mulheres na pandemia e como essas novas rotinas têm sido avassaladoras no 

mundo feminino. 

A violência contra a mulher aumentou significativamente, sendo que a 

pandemia traz um quadro de paralisia de qualquer reação, pois a as mulheres estão 

constantemente junto de seus agressores.  

Outro ponto de vulnerabilidade para as mulheres é a saúde, pois são as 

primeiras a se disponibilizarem e a atender os pacientes da família, amigos e 

vizinhos, o que gera um desgaste e perigo de contágio. 

A profissão das mulheres, em meio ao atendimento de doentes, crianças, 

idosos e todos os afazeres domésticos, não pode ficar em segundo plano, e com isso 

as mulheres passaram a trabalhar em home office, geralmente após o horário de 

trabalho, pois muitas também são importante fonte de renda da família. 

Ainda   no   aspecto    profissional as   mulheres  representam   um   percentual  
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significativo na área da saúde, pois os setores de enfermagem, limpeza, lavanderia e 

outros setores hospitalares são formados eminentemente por mulheres. 

Ainda no âmbito profissional importante destacar que as mulheres negras, em 

percentual acentuado, exercem ou exerciam a atividade de profissional doméstica, 

sendo obrigadas a trabalhar sob pena de demissão e muitas vezes contaminadas 

por seus patrões, acarretando um alto índice de mortalidade. 

É nesse contexto que no segundo capítulo será abordado a teoria feminista 

interseccional fazendo uma análise paralela de todos os aspectos que devem ser 

levados em consideração em uma pandemia: raça, gênero, classe social, condições 

de vida entre outras tantas mulheres. 

Sendo importante observar que numericamente fica comprovante por várias 

pesquisas já realizadas que a pandemia teve o papel de aumentar significativamente 

as diferenças já existentes em função de cor, raça e classe social, especialmente 

entre mulheres nas suas diversas condições. 

Por fim, no terceiro capítulo será abordada a questão de sororidade entre 

todos no contexto de pandemia, especialmente com relação às mulheres em 

situação de maior vulnerabilidade social, de violência, e de maior exposição em 

função da raça e condições financeiras.  

 

1 O CENÁRIO DAS MULHERES NA PANDEMIA 

 

Existem vários estudos de instituições como a ONU Mulheres demonstrando 

como a pandemia atingiu as mulheres em todo o mundo. No Brasil, essa realidade 

não é diferente. Em vários setores e em vários aspectos as mulheres foram 

assolapadas com a vinda da pandemia em seus lares, trabalhos, na política e em 

suas rotinas. 

Pesquisas ao redor do mundo demonstram essa realidade por meio de 

informes (“briefs”) trazendo uma visão geral de um tema específico. O primeiro 

informe trata dos impactos da crise sobre mulheres indígenas. No segundo informe 

apresenta as consequências da pandemia para mulheres negras e quilombolas. No 

terceiro informe aborda os efeitos da Covid-19 nas candidaturas de mulheres nas 

eleições municipais de 2020.  
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Essas pesquisas trazem dados concretos e interessantes sobre as várias 

mulheres em meio à pandemia. As mulheres indígenas no Brasil, até 13/10/2020, 

tiveram registrados 30.190 casos de contaminação e 458 mortes, sendo que os 

estudos demonstram uma alta vulnerabilidade entre elas por serem obesas, 

diabéticas e hipertensas. Além de aumento significativo dos casos de violência 

sexual por aumento de invasão de suas terras pelo garimpo3.     

A mesma fonte de pesquisa, a ONU Mulheres4, traz a situação das mulheres 

negras no Brasil em meio à pandemia, demonstrando estatisticamente que os 

cidadãos pretos foram mais atingidos pela pandemia, e entre eles, as mulheres 

pretas foram mais prejudicadas, especialmente por realizarem trabalhos domésticos 

como empregadas domésticas, sendo ameaçadas por seus patrões de serem 

demitidas e por esse motivo o aumento de desemprego entre as mulheres negras 

também é o maior percentual. 

No entendimento de Cristina Pereira: 

 

No caso das mulheres, cabe destacar a diminuição de contratações entre as 

empregadas domésticas, que apresentou queda de 886 mil ocupadas no período. 

No entanto, mesmo entre as ocupações com carteira assinada, cujas empresas 

contratantes receberam auxílio via Medida Provisória 936, houve diminuição da 

população ocupada principalmente entre os homens negros, que apresentaram 

queda de 1,4 milhões de trabalhadores. No caso dos homens não negros na 

mesma posição, a diminuição foi de 562 mil. Entre as mulheres negras com 

carteira assinada, houve diminuição de 887 mil trabalhadoras, já  em  relação  às 

brancas, a queda foi de 643 mil5. 

 

Por fim, o relatório demonstra que a pandemia   afetou   significativamente   a 

                                                      
3  ONU - Organização das Nações Unidas. OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA AS 
MULHERES INDÍGENAS NO BRASIL. Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe1.pdf, acesso em 30 de setembro de 2021. A taxa 
de contaminação é semelhante para ambos os sexos na maior parte das faixas etárias, exceto para 
indivíduos com menos de um ano de idade e mais de 60 anos - faixa na qual os homens são mais 
afetados do que as mulheres.  
4  ONU - Organização das Nações Unidas. MULHERES NEGRAS E COVID-19. Disponível em: 
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe2.pdf.  
5  VIECCELI. Cristina Pereira. Covid-19 e interseccionalidade:  a pandemia tem cor.  
Disponível:  https://www.dmtemdebate.com.br/covid-19-e-interseccionalidade-a-pandemia-tem-
cor/acessado, acesso em 10/04/2021. 

https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe1.pdf
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe1.pdf
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe2.pdf
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participação feminina na política no ano de 2020, tendo em vista as dificuldades 

financeiras e o aumento de campanhas e decisões partidárias via internet6. 

Nesse sentido pode ser afirmado que: 

 

Resta-nos indagar como será o fomento da participação feminina nos tempos de 

pandemia. Em caso de desconsideração do panorama atual que envolve a 

sobrecarga das mulheres em tempos pandemia, os partidos políticos correm o 

risco de retroceder no fomento à participação feminina no âmbito político. As 

mulheres na política merecem um olhar especial, pois hoje além da violência 

doméstica, física e moral, existe a discriminação no trabalho e, também, nas 

rodas políticas. Após eleitas, sofrem a violência política. São afastadas de pautas 

importantes e comissões determinantes, pois a prática político-partidária 

brasileira foi dominada hegemonicamente no último século por homens - 

brancos e oriundos das classes superiores. Como dissemos anteriormente, a 

pandemia agrava consideravelmente as desigualdades já existentes e, na 

ausência de um plano de ação que desconsidere a vulnerabilidade feminina em 

meio a crise sanitária, iremos nos deparar com um parlamento mais masculino e 

mais distante do ditame constitucional da construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária7. 

 

Sem sombra de dúvidas as dificuldades financeiras diminuíram 

significativamente a possibilidade de mulheres autofinanciarem as suas campanhas 

eleitorais, ainda mais, frente às dúvidas e dificuldades enfrentadas junto aos partidos 

políticos nesse sentido 8. 

                                                      
6 6 ONU - Organização das Nações Unidas. COVID-19, ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 EDESAFIOS 
PARA AS CANDIDATURAS DE MULHERES. Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe3.pdf. 
7 BARMANN. Ana Paula Viana. RIBEIRO.  Douglas Carvalho. CANDIDATURAS FEMINNAS E O NOVO 
NORMAL. https://www.migalhas.com.br/depeso/328935/candidaturas-femininas-e-o--novo-
normal. Acessado em 09/04/2021. 
8 Os empregos delas foram atingidos de forma desproporcional: 7 milhões Rendimento médio real do 
trabalho principal das pessoas ocupadas, segundo o sexo e a cor ou raça - Brasil - 201919 de 
mulheres já deixaram o mercado de trabalho desde o início da pandemia. As consequências 
econômicas da crise tornam ainda mais difícil a mobilização de recursos financeiros para as 
campanhas eleitorais das mulheres. O atual modelo de financiamento - regido pelo Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha - é majoritariamente público, mas o custo de uma campanha continua 
sendo muito alto: o limite de gastos na cidade de São Paulo, por exemplo, é de R$ 51.799.383,68 (cargo 
de prefeita/o, primeiro turno), R$ 20.719.753,47 (cargo de prefeita/o, segundo turno) e R$ 3.675.197,12 
(vereador/a). Além disso, a legislação prevê doações privadas, que podem ser feitas pelas/os 

https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe3.pdf
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe3.pdf


 
516 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

Conforme afirmam Maurício Salliba e Brunna Santiago,  “a  posição  de  agente 

participativo da mulher demonstra - se fundamental para a garantia de sua liberdade 

e, consequentemente,  de  seu  poder  de  livre  escolha9”, no entanto como se viu 

acima, esse contexto piorou significativamente com a pandemia, pois as mulheres 

ficaram sem condições efetivas de participação pela falta de condições de lutar pelo 

seu percentual no financiamento de campanha e sua participação foi ínfima nas 

reuniões partidárias online e durante a campanha de 2020. 

Os critérios fixados pelos partidos políticos são de suma importância para o 

sucesso das campanhas eleitorais, sendo que esses critérios podem excluir 

determinados candidatos da participação do financiamento público das campanhas, 

sendo que sem o devido financiamento as campanhas estão fadadas ao fracasso10. 

 Além de todas essas questões não se pode deixar de assinalar que a OMS11 

aponta que 90% das vagas que cuidam da saúde, são ocupadas por mulheres, o que 

as torna completamente vulnerável nesse quadro de pandemia, aumentando 

significativamente o índice de contágio entre as mulheres. 

 Nesse contexto, outros aspectos devem ser levados em consideração, como 

saúde mental das mulheres, as quais encontram-se sobrecarregadas em sustentar 

suas posições profissionais em home office, cuidando da casa, dos filhos, 

trabalhando e ainda sendo o apoio de cuidado quando alguém da família se 

contamina com o COVID-19,  aumentando  a  sobrecarga  de trabalho que passou de  

08 para 12 a 15 horas de trabalho em média. 

 Outro aspecto relevante é o aumento de violência contra mulheres nesse 

período, já que as mulheres estão obrigadas a ficaram mais próximas de seus 

agressores sem possibilidade de defesa. Assim, explica o artigo científico  que  trata  

                                                      
candidatas/os. Com a diminuição da renda, as mulheres têm menores possibilidades de investir na 
própria campanha. 
9  SANTIAGO. Saliba Brunna Rabel. GONÇALVES, Mautrício. BAILARINAS NÃO FAZEM POLÍTICA? 
ANÁLISE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO PRESENTE NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DE DILMA 
ROUSSEFF. Rev.direitos fundam.democ. v. 21, n. 21, p. 91-105,dez.2016. Edição especial. 
10 BARMANN. Ana Paula Viana. Dissertação: Limites À Autonomia Dos Partidos Políticos Frente Ao 
Financiamento De Candidaturas De Cotas De Gênero, p. 47. Centro Universitário Autônomo do Brasil, 
defesa de dissertação de mestrado. 
11ORNGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.  https://covid19.who.int/region/amro/country/br. 

https://covid19.who.int/region/amro/country/br
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sobre violência às mulheres em pandemia12: 

 

Dados da Secretaria de Segurança de São Paulo, divulgados em 15 de  abril  de  

2020, evidenciam  que  os   assassinatos  de  mulheres   em  casa  dobraram 

nessa  cidade  durante quarentena pelaCOVID-19. Além disso, um levantamento 

realizado pelo Ministério Público de São Paulo mostrou que os pedidos de 

medidas protetivas de urgência feitas pelas mulheres aumentaram 29% no mês 

de março, em comparação com o mês de fevereiro deste ano. Além disso, o  

número  de  prisões  em  flagrante  por  violência  contra  a  mulher  (homicídio,  

ameaça, constrangimento  ilegal,  cárcere  privado,  lesão,  estupro,  etc.)  também  

aumentou  de  177  no mês de fevereiro para 268 em março de 2020. Nesse 

contexto, chama a atenção a redução no número  de  inquéritos  policiais  e  

processos nesse  período, por  que  os  prazos  na justiça,  em princípio,  estão  

suspensos  até  o  fim  de  abril  de  2020. 

 

Na concepção de Mariana Oliveira e Denise da Silva essa relação de violência 

é destrutiva em todas as suas possibilidades, gerando uma grande passividade por 

parte da agredida, a qual tenta apenas amenizar a situação.13 

Esse quadro de passividade diante da agressividade aumenta 

significativamente quando em pandemia a agredida não pode sair de sua casa e a 

situação se agrava, pois o agressor continuará em sua companhia constantemente. 

Sem contar que as casas de abrigo estão em situação ainda mais vulneráveis em 

meio à pandemia. Com isso, a agredida tem a sensação que a única opção é 

permanecer na agressão. 

A agressão sexual contra as mulheres ainda sofre  muitos  tabus,  pois  assim 

                                                      
12 BARBOSA, Jeanine Pacheco Moreira et al. Interseccionalidade e violência contra as mulheres em 
tempos de pandemia de covid-19: diálogos e possibilidades. Saúde e Sociedade [online]. 2021, v. 30, 
n. 2 [Acessado 30 Setembro 2021] , e200367. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-
12902021200367>. Epub 09 Jun 2021. ISSN 1984-0470. https://doi.org/10.1590/S0104-
12902021200367. 
13  D´ÓLIVEIRA, Mariane Camargo, SILVA, Denise Regina Quaresma da. APORTES TEÓRICOS DAS 
DIMENSÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA: reflexões acerca da desnaturalização dos 
cânones subjugantes. Rev. direitos fundam. democ., v. 24, n. 1, p. 266 307 , jan./abr. 2019. DOI: 
10.25192/issn.1982 - 0496.rdfd.v24i11112. 
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como afirma  Kimberle Crenshaw14 quando os direitos humanos das mulheres são 

negados  em situação similar a do homem, nos casos de torturas, por exemplo, esses 

direitos não são negados, no entanto, se nesse contexto,  as mulheres sob custódias 

fossem estupradas, violentadas,  espancadas, ou ainda se lhes fossem retiradas as 

possibilidades de tomadas de decisões, então não se reconhece ofensa aos direitos 

humanos dessas mulheres nessas condições. 

Isso quer dizer que o reconhecimento das agressões sexuais contra as 

mulheres presas tem uma alta probabilidade de impunidade, muito mais do que as 

agressões por tortura nas carceragens, por exemplo, sendo que nessa condição 

não se nega direitos humanos, mas quando se trata de estupro ou qualquer outra 

condição de crime sexual, geralmente esse fato é negado. 

Essas não são as únicas condições vulneráveis entre mulheres, pois para a 

Domenique Goulart, em artigo publicado no Le Monde Diplamatic, existe uma série 

de problemas envolvendo um novo espaço laboral no âmbito doméstico, 

culminando em aumento de assédio moral e de demissão de mulheres. Afirma a 

autora que esse já era um problema e a pandemia aumentou significativamente 

esse quadro15.   

Ainda da análise do relatório emitido pela organização feminista 

Sempreviva 16  confirma-se a situação de vulnerabilidade feminina em vários 

aspectos durante a pandemia, inclusive os cuidados com trabalhos domésticos, 

idosos, crianças, vizinhos e amigos, extrapolando do âmbito familiar os 

atendimentos das mulheres no que diz respeito aos cuidados com o próximo. 

Diante desse quadro, se faz  necessária  uma  análise das   várias  formas  e 

                                                      
14 CRENSHAW,  Kimberle. Documento  para  o encontro   de   especialistas   em   aspectos   da 
discriminação racial relativos ao gênero. Rev. Estud.  Fem. 2002,  vol.10,  n.1.  Disponível  em:: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104- 026X2002000100011&script=sci_abstract&tlng=pt 
15 GOULART. Domenique. Notas sobre uma leitura feminista da pandemia. Diplomatique. Disponível 
em: https://diplomatique.org.br/notas-sobre-uma-leitura-feminista-da-pandemia/, acessado em 
09/04/2021 
16  Sempreviva. Organização Feminista. Disponível em: http://mulheresnapandemia.sof.org.br/wp-
cntent/uploads/2020/08/Relatorio_Pesquisa_SemParar.pdf. Afirma que relatório que: Quando 
olhamos para a distribuição dessas novas responsabilidades de cuidados, entre aquelas que 
passaram a se responsabilizar pelo cuidado de familiares, encontramos um percentual maior (34,4%) 
entre as mulheres de 30 a 39 anos, e 25% entre 40 e 49 anos. Já entre as que passaram a cuidar de 
amigos, 28% estão na faixa etária de 30 a 39 anos, e 21% entre 20 e 29 anos. E, entre aquelas que 
passaram a cuidar de vizinhos, o percentual mais elevado de mulheres está entre 40 a 49 anos (27,3%), 
seguido pela faixa de 50 a 59 (26%). 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
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várias mulheres afetadas pela pandemia de maneira que possam ser socorridas 

por um sistema de sororidade levando em consideração suas condições 

diferenciadas de vida e de posições, para tanto será realizada a análise desse 

ponto de vista da teoria feminista interseccional e sua transversalidade das 

condições femininas em meio à pandemia. 

 

2 A TEORIA FEMINISTA INTERSECCIONAL APLICADA NA PANDEMIA 

 

É por meio da interseccionalidade que se demonstra a necessidade de ampliar 

os horizontes de reflexão sobre as diversas formas de opressão sofrida pelas 

mulheres negras, considerando gênero, raça e classe como elementos indissociáveis 

da análise social sobre a violência contra as mulheres17. 

A teoria feminista interseccional sustenta que a opressão sofrida pelas 

mulheres em todos os seus aspectos, não pode deixar de ser avaliada pela 

transversalidade existente nesse contexto, como a classe, a raça, sexualidade, 

deficiência e gênero para procurar observar as desigualdades até mesmo dentro do 

contexto feminino. Quer-se dizer que toda mulher está sujeita à discriminação de 

gênero, contudo a forma como vivencia essa discriminação é pautada na sua 

identidade social. 

A produção inicial sobre interseccionalidade ocorreu principalmente nos 

Estados Unidos por meio de uma articulação entre conceitos como gênero, raça e 

classe. Foi Kimberlé Crenshaw que cunhou o termo “interseccional”: 

 

“Interseccionalidade é uma lente através da qual você pode ver onde a energia 

vem e colide, onde ela se entrelaça e se cruza. Não é simplesmente que há um 

problema racial aqui, um problema de gênero aqui, e um problema de classe ou 

LBGTQ lá. Muitas vezes essa estrutura apaga o  que  acontece  com  as  pessoas 

                                                      
17  ARAÚJO, E. I. M. D. DE; PIMENTEL, E. DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES E 
INTERSECCIONALIDADES: A IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM ANTIRACISTA E FEMINISTA PARA 
COMPREENDER A VIOLÊNCIA FEMINICIDA CONTRA MULHERES NEGRAS. Gênero & Direito, v. 7, n. 3, 
18 nov. 2018. 
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que estão sujeitas a todas essas coisas.”18 

 

 Isso não significa dizer, contudo, que no Brasil não ocorreram desde muito 

antes do surgimento do conceito da interseccionalidade debates e pesquisas que 

articulavam essas categorias19. 

Neste sentido, entendem Bruno Lorenzetto e Roberta Massa: 

 

Entretanto, no final da década de 1970, passam a surgir rachaduras dentro do 

movimento feminista. A crítica principal centrou-se na ideia de que não há 

homogeneidade entre as mulheres e o movimento tal qual fora conduzido negava 

a diversidade existente, principalmente aquelas que permeavam questões de 

classe, raça, sexualidade e gênero. Percebeu-se que o discurso universal, na 

verdade, é excludente, pois não há uma universalização da categoria mulheres. 

A depender da interseccionalidade existente entre raça/cor, ou classe/raça, por 

exemplo, o quadro de opressão sofrido pela mulher se modificaria ou, em outras 

palavras, aumentaria20 

 

Sylvanna M. Falcón (2009, p. 467), também sobre esse momento, afirma que:  

 

“As mulheres de cor criticavam os movimentos feminista e dos direitos civis dos 

anos 1960 e 1970 por não trabalharem com as temáticas de raça e gênero 

respectivamente. As ativistas mulheres de cor dessa época eram 

frequentemente forçadas a optar por um dos lados entre as lutas feministas e as 

dos direitos civis. Fazer a escolha era difícil para mulheres de cor porque suas 

experiências não eram apenas baseadas em raça ou gênero, mas em raça e 

gênero. Frustradas com feministas brancas que fracassaram em integrar o anti-

racismo em seu ativismo e com homens de cor que fracassaram na luta contra 

                                                      
18 CRENSHAW, Kimberlé. COLUMBIA LAW NEWS. Disponível em 
https://www.law.columbia.edu/news/archive/kimberle-crenshaw-intersectionality-more-two-
decades-later. Acesso em 30 de setembro de 2021. 
19 STELZER.Joana Stelzer, kyrillos.Gabriela M.  INCLUSÃO DA INTERSECCIONALIDADE NO ÂMBITO 
DOS DIREITOS HUMANOS. Revista Praxis e Direito, p. 04. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/44747/33390 acessado em 12/04/2021. 
20  LORENZETTO. Bruno, MASSA. Roberta Franco. O PAPEL HISTÓRICO DO FEMINISMO NO 
RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DAS MULHERES.  Int. Públ. – IP, Belo Horizonte, ano 21, n. 118, p. 
59-79, nov./dez. 2019. P.73. 
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seu sexismo, as mulheres de cor começaram a se organizar e vocalizar suas 

questões [específicas].”   

 

 Nesse sentido Judith Butler afirma que  

 

“se alguém ‘é’ uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é (...) 

o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas (...) [e] se tornou 

impossível separar a noção de ‘gênero’ das interseções políticas e culturais em 

que invariavelmente ela é produzida e mantida “21. 

 

É justamente nessa seara que a interseccionalidade feminista deve ser 

analisada na pandemia, uma vez que os prejuízos e pressões ocorridos em pandemia 

não podem apenas avaliar o fato de serem as mulheres as que mais sofrem, mas sim 

as mulheres negras, pobres, de outras nacionalidades, as brancas desempregadas, 

entre tantas outras condições que as mulheres podem estar alocadas nesse 

contexto.   

Estudos mostram que as mulheres apresentam taxas de mortalidade menores 

do que dos homens, mas ao desagregarmos as informações por gênero (campo de 

informação “sexo”) e cor da pele dos óbitos, revela-se a gritante disparidade das 

taxas padronizadas de óbitos entre os homens negros e mulheres brancas. 

Conforme se extrai da seguinte tabela (Instituo Pólis22): 

                                                      
21  BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2003, p. 20. 
22 Ao padronizar as taxas para homens e mulheres por raça/cor, observamos um aumento nas taxas 
de homens negros e mulheres negras, reproduzindo uma tendência das análises anteriores. Após a 
padronização, a taxa de mortalidade de homens negros sobe para 250 óbitos/100 mil (número quase 
três vezes maior que a taxa padronizada de mulheres brancas), e um aumento de 88% entre os óbitos 
esperados e os observados. Para as mulheres negras, a taxa chega a 140 óbitos/100 mil e a 
sobremortalidade é de 3,2%. A padronização não apenas revela a distância entre os grupos (definidos 
por sexo e cor da pele) em relação à mortalidade como também ajuda a visualizar que o 
comportamento ao longo do tempo também é muito diferente. Embora todas as taxas tenham 
crescido durante o período analisado, o movimento ascendente da curva de homens negros é 
nitidamente mais intenso, refletindo um impacto relativo da epidemia muito maior.A taxa para homens 
brancos aumenta para 157 óbitos/ 100 mil, e quanto aos óbitos esperados e observados, há um 
acréscimo de 17,6%, confirmando o indicativo, que as taxas brutas apresentaram, de que homens são 
mais afetados, tendo em vista que nos dois grupos (populações brancas e negras), a 
sobremortalidade foi observada. O grupo de mulheres brancas, o único que apresentou queda, cai 
para 85 óbitos/100 mil e o número de óbitos observados é 34,6% inferior ao esperado. 
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O quadro demonstra claramente que as condições de raça e gênero são 

preponderantes para identificar o percentual de mortes, tanto é que existe uma 

discrepância entre o percentual de mortes de mulheres brancas e homens negros, 

assim a simples condição de ser mulher não é suficiente para identificar que existe 

uma vulnerabilidade. 

 No entanto, na continuidade da análise do quadro, verifica-se que a diferença 

da taxa padronizada de óbitos entre mulheres brancas e mulheres negras é alta – 

85/100.000 habitantes, entre as mulheres brancas e 140/100.000 habitantes entre 

as mulheres negras. 

 Sendo assim, a condição de mulher negra representa uma condição vulnerável 

em pandemia, obviamente pelo alto índice de vulnerabilidade social entre as 

mulheres negras, taxa de desemprego, falta de acesso às condições ideais de higiene 

e condições desfavoráveis de trabalho, pois as domésticas negras foram 

contaminadas por seus patrões e não tiveram o mesmo nível de atendimento médico, 

cuidados e socorros. 
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 Essa análise foi realizada levando em consideração as bases e o conceito de 

interseccionalidade, observando a condição da raça e classe social da mulher, por 

ser em sua grande maioria, as empregadas domésticas,  negras e de poucas 

condições financeiras,  e nesse sentido que Angela Souza e Francisco de Andrade 

afirmam que as desigualdades de gênero, raça e classe social que marcam as 

empregadas domésticas, categoria de grande representatividade feminina no Brasil 

e diretamente afetada pela pandemia, com alto risco de contaminação durante 

deslocamentos, nas residências em que trabalham, ou pela dispensa dos seus 

trabalhos, sem cobertura salarial23. 

 Outra transversalidade da teoria interseccional é a questão de gênero, sendo 

avassalador para o grupo LGBT, principalmente para as mulheres transexuais, sendo 

dados oficiais da Associação Nacional de Travestis e Transexuais o aumento 

significativo de assassinatos no ano de 2020, conforme dados apontados24 . 

 Assim para a população Trans a violência e aumento da marginalização e 

desigualdade em todos os sentidos aumentou e conforme entendimento de Bruna 

Benevides 25  para a população trans a política adotada é simplesmente o 

esquecimento, assim como para tantas outras parcelas da população. 

 Obviamente que a população de mulheres  transexuais  sofre  maior  violência 

                                                      
23 SOUZA. Ângela Maria Freire de Lima e, ANDRADE. Francisco Leal de. APRESENTAÇÃO DOSSIÊ: 
GÊNERO E CUIDADO EM TEMPOS DE PANDEMIA – REFLEXÕES EM PERSPECTIVA INTERSECCIONAL. 
Vol 8, N.3, Set. – De, 2020 • www.feminismos.neim.ufba.br • ISSN: 2317-2932, acessado em 
25/04/2021. 
24 ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais. BOLETIM Nº 02/2020 ASSASSINATOS 
CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAISEM 2020. Disponível em 
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/05/boletim-2-2020-assassinatos-antra.pdf. Acesso 
em 30 de setembro de 2021.  
25  BENEVIDES, Bruna, 2020. Nova Pandemia, Velhas Mazelas. Disponível em 
https://brunabenevidex.medium.com/nova-epidemia-velhas-mazelas-5a320a622a0c. Acesso em 
30 de setembro de 2021. Nas palavras da autora: “vemos escancarada a política de deixar viver ou 
morrer, que já vinha sendo colocada em prática, mas que agora se manifesta sem filtro e sem limites. 
Seja pelas ações do governo ou ausência delas, essa política afeta diretamente pessoas 
empobrecidas, negras, idosos, PCD, mulheres, pessoas vivendo com HIV, LGBTI+, indígenas e outros 
povos tradicionais, pessoas que não têm sua humanidade reconhecida, cujas existências sejam vistas 
como indesejáveis, não devendo ter acesso a cuidados ou a direitos. Muitas não são vistas como 
gente, e as travestis profissionais do sexo, em sua maioria negras e semianalfabetas que 
desempenham sua função na rua, enfrentam diversos estigmas no país que mais assassina pessoas 
trans do mundo. A precarização de determinada parcela da população faz parte de um plano global 
genocida para exterminar vidas que enfrentam processos históricos de vulnerabilização, a fim de 
cumprir o plano de defesa da propriedade privada de uma casta superior pautada na branquitude 
empresarial, que se diz cristã e é neoliberal, e de garantir a manutenção dos privilégios egoístas de 
uma elite racista e conservadora, cis-hétero-centrada.”  
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por depender de atividade sexual para sobreviver, sendo que em meio à pandemia as 

dificuldades foram maiores ainda para a sua sobrevivência, sendo expostas a todos 

os tipos de riscos e perigos. 

 Nesse sentido afirma Judith Butler que nossa sociedade frequentemente é 

particionada entre aquelas vidas que merecem proteção e aquelas tidas como 

prescindíveis. “Dependendo do gênero, da raça e da posição econômica que 

ostentamos na sociedade, podemos sentir se somos mais ou menos choráveis aos 

olhos dos demais26”.  

 Parece que esse é o caso das mulheres trans em meio à pandemia, as quais 

forma marginalizadas ainda mais, como pode-se verificar pela pesquisa que apontou 

que os três maiores impactos da pandemia do SARS-CoV-2 na população LGBT 

foram a piora na saúde mental (42,72%), sucedida pelo afastamento da rede de apoio 

(16,58% - novas regras de convívio social; 11,74% - solidão e 10,91% - convívio 

familiar) e pela falta de fonte de renda (10,62% - falta de dinheiro e 7,0% - falta de 

trabalho) (#VoteLGBT, 2020).27  

As pesquisas demonstram que a eliminação daqueles que não se subsumem 

às normas e invisibilização de seus corpos, revela uma estrutura 

necrogovernamental das instituições que, no curso de uma pandemia e do 

isolamento social, robustece vulnerabilidades pretéritas  a  que  estes  corpos  estão 

sujeitos. 28 

                                                      
26  BUTLER, Judith. Problemas de gêneros: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro 
Civilização Brasileira, 2003. “De quem são as vidas consideradas choráveis em nosso mundo 
público?”. El País, 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/ babelia/2020-07-10/judith-butler-
dequem-sao-as-vidas-consideradas-choraveis-em-nosso-mundo-publico.html> Acessado em: 
13/04/2021. 
27 Referido levantamento quali-quantitativo contabilizou mais de dez mil respostas, distribuídas em 
todas as regiões geográficas do país, com maior percentual de participação nos estados do Sudeste 
(59,95%) e do Nordeste (16,85%), seguidos do Sul (13,52%), CentroOeste (6,72%) e Norte (2,96%) 
(#VoteLGBT, 2020). No aspecto raça, a maioria dos participantes foi composta por brancos (61,41%), 
seguidos por pardos (24,81%), pretos (11,67%), amarelos (1,66%) e indígenas (0,45%). No recorte de 
sexualidade, os números foram de 45,86% (gays), 29,72% (bissexuais/pansexuais), 21,42% (lésbicas), 
1,70% (não sabida) e 1,30% (heterossexuais, em menor número por opção metodológica dos 
responsáveis pela pesquisa). Por fim, no eixo de identidade de gênero, os registros de participação 
foram de 50,77% (homens cis), 40,15% (mulheres cis), 5,49% (nãobinários7 ), 1,93% (homens trans), 
1,28% (mulheres trans) e 0,37% (travestis) (#VoteLGBT, 2020). 
28 MIRANDA. Marcelo Henrique Gonçalves de, GRANGEÃO. Fernanda do Nascimento, MONTENEGRA. 
Francisco Ferreira Pires de Albuquerque MONTENEGROA. PANDEMIA DO COVID-19 E O 
DESCORTINAMENTO DAS VULNERABILIDADES DA POPULAÇÃO LGBTQI+ BRASILEIRA. Rev. Interd. 
em Cult. e Soc. (RICS), São Luís, v. 6, n. 2, p. 102-119, jul./dez. 2020 ISSN eletrônico: 2447-6498. 
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Isso significa dizer que a pandemia aumenta as diferenças já existentes entre 

grupos vulneráveis na sociedade e um mecanismo para amenizar esse quadro, 

segundo a teoria interseccional é o reconhecimento e aplicação efetiva da sororidade 

entre mulheres, conforme será articulado no capítulo seguinte. 

 

3 A SORORIDADE DA TEORIA FEMINISTA INTERSECCIONAL  

 

A sororidade entre as mulheres é um tema de longa data, no entanto, essa 

solidariedade ainda está longe de existir. As mulheres brancas viam as mulheres 

negras como adversárias sexuais, as quais tentavam ocupar seus espaços sociais e 

casar com seus maridos. Ainda, a forma com que as mulheres brancas da época 

ignoravam os abusos sexuais das mulheres negras, em especial na época da 

escravidão, acirrava ainda mais essa distância e essa disputa. Infelizmente, após o 

final da escravidão, o quadro não se transformou no sentido da sororidade entre 

mulheres29. 

É neste jaez que Bell Hooks aborda a ausência de sororidade feminina como 

consequência de uma ideologia da supremacia masculina: 

 

A ideologia da supremacia masculina encoraja as mulheres a acreditarem que 

não têm qualquer valor e que só obterão valor ao relacionarem-se com os 

homens ou ao unirem-se a estes. Ensinam-nos que a nossa relação umas com 

as outras desvaloriza a nossa experiência, em vez de a enriquecer. Ensinam-nos 

que as mulheres são inimigas "por natureza", que nunca existirá solidariedade 

entre nós, pois não conseguimos, não devemos unir-nos umas às outras, nem o 

fazemos. Aprendemos bem estas lições. Se queremos construir um movimento 

feminista duradouro, temos de as desaprender. Temos de aprender a viver e 

trabalhar em solidariedade. Temos de aprender o verdadeiro significado e valor 

da Sororidade. 

 

Interessante notar que apesar de a autora asseverar  pela  imprescindibilidade 

                                                      
29 HOOKS. Bells. Ensinando a transgredir – a educação como prática de liberdade. Martins Fontes: São 
Paulo. 2013, p. 132-133.  
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da sororidade, percebe que além da supremacia masculina, temos uma supremacia 

branca que dificulta o processo de equalização das relações feminista. Bell Hooks, 

como exemplo, pontua que apesar de ativistas brancas aparentemente darem 

espaços para as mulheres de cor no âmbito acadêmico, seja por indicação 

bibliográfica ou como docentes, ainda não estão dispostas a ceder espaço na 

hegemonia branca.30 Lembra que também as feministas socialistas não galgaram 

sucesso em convencer as mulheres burguesas ou até mesmo as mulheres pobres e 

trabalhadora de que a opressão de classe também é uma opressão feminina 

enquanto corpo coletivo.31  

O que Bell Hooks conclui é que muitas vezes as mulheres não compreendem 

o que é o sexismo ou conseguem visualiza-lo como problema, uma vez que 

entendem apenas uma como uma pauta anti-homem de mulheres somente 

buscando serem iguais aos homens. Esse desconhecimento, aliado precursoras do 

feminismo brancas e materialmente privilegiadas, leva à não identificação das 

muitas mulheres com esse relevante movimento social.  

Ora, esse estigma levantado por Bell Hooks em 199432 acaba por ser essencial 

para o enfrentamento da dificuldade das mulheres na pandemia do Covid-19. As 

mulheres precisam compreender que o desafio de raça e classe de uma mulher, 

acarreta um desafio para todas as mulheres.  

Somente com uma alteração de mentalidade para deixar privilégios brancos e 

das classes abastadas é que o movimento feminista realmente irá ganhar força de 

forma a alterar a realidade para todas as mulheres. Assim, o drama da doméstica 

negra que perde seu emprego, também é drama da mulher branca com ensino 

superior que está em home office, e vice-versa.  

Não se trata meramente de um sentimento de engajamento mas sim de uma 

atitude concreta. É assim que os índices de mortalidade, desemprego e violência 

contra a mulher apontados no primeiro capítulo será revertido. Neste contexto 

interseccional,  a  sororidade   entre  as  várias  mulheres  e   suas  várias  batalhas  é 

essencial para todas.  

                                                      
30  HOOKS. Bells. TEORIA FEMINISTA da margem ao centro .Ed: Perspectiva LTDA. São Paulo, 2019. p. 
34. 
31  Idem. 
32 Ano de lançamento do livro Ensinando a transgredir – a educação como prática de liberdade 
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Como sustentou Bilge33, não podemos hierarquizar a diferenciação social em 

categorias estanques de gênero, classe, deficiência, orientação sexual, mas além de 

reconhecer essa multiplicidade de sistemas, devemos postular sua interação como 

forma de emancipação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com isso, observa-se que o artigo avalia o cenário em que as mulheres vivem 

o dia a dia no contexto da pandemia, evidenciando várias situações, inclusive 

situações diárias, corriqueiras, como a exposição à violência doméstica, alto stress 

no trabalho, necessidade de estar em home office com filhos pequenos, as tarefas 

domésticas constantes sem apoio, os cuidados sempre ofertados aos pacientes 

contaminados pela COVID, sem contar o alta percentual de mulheres que atuam 

trabalhando em Hospitais nos cuidados de enfermagem, limpeza e outros serviços 

hospitalares. 

É nesse contexto que é analisada a teoria feminista interseccional, pois essas 

fragilidades não podem ser consideradas única e exclusivamente pelo de fato de 

afetarem mulheres e sim mulheres de várias etnias, raças, condições vulneráveis, 

classes sociais. 

Assim, ficou claro na pesquisa realizada que a violência entre as mulheres 

trans, por exemplo, aumentou significativamente em ano de pandemia, assim como, 

o maior índice de mulheres contaminadas foram as empregadas domésticas negras 

e isso tudo demonstra como a pandemia atua na contribuição do aumento das 

diferenças sociais e discriminações já existentes e esses grupos já vulneráveis, 

tornam-se mais expostos ainda. 

Por fim, a teoria feminista interseccional traz a ideia de sororidade entre as 

mulheres, que vai muito além de empatia e sim de aceitação entre as várias mulheres 

e criação de uma verdadeira rede de apoio entre elas, o que se torna muito mais 

imprescindível nesse momento de pandêmico. 

                                                      
33SIRMA. Bilge, Sirma. Théorisations féministes de l'intersectionnalité,2009. Diogène, 1 (225): 70-88.   
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Obviamente que essas dificuldades somente serão superadas quando a 

pandemia cessar, no entanto a aplicação da sororidade interseccional entre 

mulheres nesse momento pode gerar bons frutos para o futuro e tornar-se uma 

realidade no mundo feminino ao longo dos tempos.    
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26. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: FALTA DE SUPRIMENTOS PARA 

CUIDADOS DESTINADOS À SAÚDE NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA COVID-19 
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THE COVID-19 PANDEMIC 
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Pablo Savigny Di Maranhão Vieira Madeira1 

 

RESUMO 
 
O caos que se passou a vivenciar mundialmente por decorrência da pandemia do 
novo coronavírus trouxe consigo necessidades de mudanças comportamentais 
drásticas. Tais mudanças não afetaram apenas as pessoas naturais, mas 
também, e em grande medida, os próprios entes políticos. Além disso, necessário 
se fez, aos órgãos e entidades destinadas aos cuidados da saúde pública, o 
desenvolvimento de protocolos que harmonizassem, em âmbito global, 
tratamentos eficazes para os mais diversos procedimentos necessários aos 
cuidados dos pacientes que viessem a ficar hospitalizados por consequência de 
tal infecção viral. Identificou-se, entretanto, episódios nos quais houve extrema 
escassez, ou mesmo total ausência, de medicamentos considerados essenciais a 
diversos procedimentos (como de intubação), sem os quais os pacientes 
enfrentariam extrema dor, desconforto e até o óbito. Diante disso, buscou-se 
analisar, sob o enfoque da responsabilidade civil, como o Estado responde em 
casos assim em que pacientes experimentaram escassez de medicamentos para 
tratamentos invasivos, mas necessários à continuidade de seus tratamentos.  
Palavras chaves: Responsabilidade civil. Estado. Pandemia. Intubação. Não 
fornecimento de insumos para tratamentos invasivos. 
 
ABSTRACT 
 
The chaos that started to be experienced worldwide as a result of the new 
coronavirus pandemic brought with it the need for drastic behavioral changes. 
Such changes affected not only natural persons, but also, and to a large extent, 
political entities themselves. In addition, it was necessary for the bodies dedicated 
to public health care to develop protocols that harmonized, within the scope of the 
entire country, effective treatments for the most diverse procedures necessary for 
the care of patients who were hospitalized as a result of such viral infection. 
However, episodes were identified in which there was an extreme scarcity, or even 

                                                      
1 Mestrando em Direito. Aluno do MINTER PUC-RS/UNDB.  
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total absence, of medications considered essential for various procedures (such 
as intubation), without which patients would face extreme pain or discomfort. 
Therefore, we sought to analyze, under the perspective of civil liability, how the 
State responds in cases like this, in which patients experienced a shortage of 
drugs for invasive treatments, but necessary for the continuity of their treatments.  
Keywords: Civil responsability. State. Pandemic. Intubation. Non-supply of inputs 
for invasive treatments. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De um instante para o outro, no mês de março de 2020, a população mundial 

deparou-se com o que viria a ser uma das maiores catástrofes da humanidade: a 

pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), também intitulada 

COVID-192. Até então considerada uma epidemia (surgida nos idos de novembro 

de 2019), pois circunscrita aos continentes asiáticos (em sua maior parte) e ao 

continente europeu, a doença rapidamente se espalhou entre dezenas de países, 

impondo, de uma hora para a outra, mudanças abruptas de comportamento nas 

pessoas e nos Governos.  

Em instantes, as preocupações decorrentes da pandemia passaram a ter 

relação com vários aspectos, como o econômico, social e político.  

Mais impactante ainda foram os danos à saúde e à vida: milhões de 

pessoas perderam (e ainda perdem) suas vidas para a doença. 

Diante do ritmo acelerado de contágio, os pesquisadores iniciaram, mas 

demoraram a encontrar uma via que pudesse ser estabelecida como 

cientificamente aceitável para ser seguida pelos diversos profissionais de saúde 

que passaram a se posicionar na linha de frente do combate à doença. 

Por consequência, hospitais permaneceram lotados meses a fio e as 

indústrias médicas e farmacêuticas foram demandadas em níveis acima de sua 

capacidade, criando, em diversos momentos, diversas crises de abastecimento 

para os mais variados tipos de medicamento, insumos e equipamentos.  

A população em geral passou a conviver e saber a respeito de  termos  antes  

                                                      
2 A expressão COVID refere-se a COrona VIrus Disease, associando-a ao ano em que a infecção viral 
foi constatada, ou seja 2019. Tal expressão segue nomenclatura técnica estabelecida pela 
Organização Mundial da Saúde. 
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restritos aos ambientes hospitalares ou a ambientes técnicos: saturação, 

pandemia,  lockdown,   isolamento   social,   intubação,   hidroxicloroquina,   dentre 

tantos outros.   

Fato concreto é que o Estado, mais que nunca, revelou-se essencial para 

buscar a centralização de esforços no sentido de permitir e exigir o cumprimento 

de medidas tidas como essenciais para evitar a propagação de tal infecção viral 

e, em especial, para possibilitar tratamentos médicos efetivos para as pessoas 

que fossem acometidas pelo novo coronavírus. 

Por decorrência disso, analisa-se por meio do presente artigo os efeitos das 

exigências dispostas através dos direitos fundamentais de segunda dimensão e 

as prestações de saúde dela decorrentes e a eventual falha no fornecimento de 

medicamentos, em especial aqueles destinados aos procedimentos de ventilação 

invasiva, denominados de intubação. 

Analisa-se, por necessário, aspectos dos direitos fundamentais e sua 

essencialidade. Na sequência, analisam-se os tratamentos que o Ministério da 

Saúde identificou como necessários para os procedimentos de intubação.  

Em seguida, analisam-se os aspectos da responsabilidade do Estado, sob 

o ponto de vista histórico e conceitual para, ato contínuo, dispor sobre o liame 

entre o dever do Estado de prestação de serviços de saúde e a eventual 

responsabilidade diante de tal ausência. 

Para que se melhor compreenda tal discussão, necessário se faz traçar uma 

descrição sobre os procedimentos metodológicos que embasam o presente 

trabalho. 

Segue-se, aqui, o método dedutivo, eis que parte de uma premissa geral 

para uma premissa particular. Ou seja, há considerações gerais acerca dos 

direitos fundamentais, da responsabilidade civil e de aspectos legais atinentes ao 

Sistema Único de Saúde. 

O presente trabalho iniciou através de análise e levantamento bibliográfico 

de obras que versam acerca de direitos fundamentais e responsabilidade civil. 

Utiliza-se, ainda, menção a legislação federal e notícias veiculadas ao longo da 

pandemia, ou seja, a partir do ano de 2020 até os dias presentes. Por fim, o último 

capítulo traz as considerações finais sobre o estudo realizado. 
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2 DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DE SAÚDE: DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE 

 

Os Direitos e Garantias Fundamentais foram consagrados, no âmbito da 

Constituição Federal de 1988, a partir de seu art. 5º3.  

A análise de tais direitos, sob a perspectiva de sua evolução, ao menos 

como a doutrina os enxergam atualmente, é apontada ora como “dimensões”, ora 

como “gerações” de direitos fundamentais4. 

Críticas surgiram ao segundo termo, gerações, em razão de seu conceito 

delimitar uma “falsa impressão da substituição gradativa  de uma geração por 

outra”5. Ademais, aponta-se também que “tal opção terminológica (e teórica) é 

bastante problemática, já que a ideia das gerações sugere uma substituição de 

cada geração pela posterior”6. 

Assim, em sentido oposto ao que pode delimitar eventual definição 

conceitual da expressão gerações, o reconhecimento progressivo de novos 

direitos tem caráter cumulativo e de complementariedade7. 

Dessa forma, tem-se optado por adotar a terminologia dimensões para 

referir-se à evolução histórica dos direitos fundamentais, atualmente apontada 

em três, mas, por alguns autores, elencada em até seis dimensões8,  

No que interessa à presente discussão, tem-se que o “advento do Estado 

Social e os direitos econômicos, sociais e culturais”, denominados de direitos 

fundamentais   de  segunda  dimensão  redundou  na  ocorrência  de  movimentos 

reivindicatórios  que  acabaram  por  atribuir  ao  Estado  comportamento ativo na 

                                                      
3 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. 
4 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 7ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2020, p. 36. 
5  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 315. 
6 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 7ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2020,, p. 37. 
7  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 315 
8  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 315 
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“realização de justiça social”9. 

Dessa forma, tal dimensão dos direitos fundamentais passa a ser 

caracterizada por assegurar ao indivíduo direito a prestações sociais, que se 

passou a denominar como assistência social, saúde e trabalho10. 

Na Constituição Federal de 1988 tais direitos foram insculpidos de forma 

específica no art. 6º11. 

Os direitos de segunda dimensão, assim, carecem de uma conduta positiva 

do Estado. É que “os direitos sociais (como direitos a prestações) reclamam uma 

crescente posição ativa do Estado na esfera econômica e social”12. 

Dessa forma, prescindem tais direitos de uma posição prestacional do 

Estado, eis que pressupõem eles “seja criada ou colocada à disposição a 

prestação que constitui seu objeto”13. Ainda nesse sentido: 

 

Além disso, verificou-se que – para além dos direitos sociais – existem outros 

direitos fundamentais prestacionas, cujo conceito, portanto, é mais 

abrangente, de tal sorte que os direitos sociais prestacionais (direitos a 

prestações em sentido estrito), constituem espécie do gênero direitos a 

prestações. 

 

Assim, “a categoria dos direitos positivos de status positivus (...) engloba 

os direitos que permitem aos indivíduos exigir determinada atuação do Estado”14. 

Ou seja, os direitos de segunda dimensão, denominados de direitos sociais, 

são apontados como aqueles que o Estado deve prestar de maneira ativa, por meio 

do efetivo oferecimento de prestações ao indivíduo. 

No caso concreto do que se discute neste trabalho, revelam-se  os  direitos 

sociais aspecto importante para se entender em que sentido o Estado tem o  dever  

                                                      
9  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 317 
10  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 318 
11 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. 
12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 7ª ed. Porto Alegre: 2007, p. 299 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 7ª ed. Porto Alegre: 2007, p. 299 
14 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 7ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2020, p. 68 
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de oferecer alguma prestação e de que modo eventual ausência de prestação 

pode redundar em eventual dano aos indivíduos que as espera. 

Além disso, num país desigual como o Brasil15, no qual os direitos sociais 

alcançam os indivíduos de maneiras diferentes e tal disparidade aumenta ainda 

mais quando se considera de maneira isolada cada uma das regiões do país (ou, 

em muitos casos, quando se comparam os próprios Estados da federação da 

mesma região), revela-se inquietante também, em um momento como o atual, que 

a Administração Pública não se posicione de maneira ativa.  

É que necessário se faz o cumprimento das diretrizes que lhes são 

impostas pela Constituição Federal. 

Nesse ponto, por exemplo, Konrad Hesse16 dispõe acerca da imposição ao 

Estado para a efetividade dos direitos sociais, em contraponto ao que se 

denominou “tradicionais direitos de liberdade e igualdade”: 

 

A problemática de tais direitos se explica por terem estrutura distinta da dos 

tradicionais direitos de liberdade e igualdade. Direitos sociais fundamentais, 

por exemplo, o direito ao trabalho ou o direito à moradia adequada ou à 

seguridade social não se tornam efetivos pelo fato de que se respeitem e 

amparem, antes requerem, de antemão e em qualquer caso mais do que em 

direitos fundamentais tradicionais, ações do Estado tendentes a realizar o 

programa contido neles (...) Por isso, os direitos sociais fundamentais não 

chegam a justificar pretensões dos cidadãos invocáveis judicialmente de 

forma direta, como na doutrina dos direitos fundamentais. Só podem chegar 

a ter significação prática e concreta enquanto, de modo vinculante, imponham 

ao Estado o dever de realiza-los (...) 

                                                      
15 Em estudo específico sobre o tema da desigualdade e impactos sociais da pandemia da covid-19 
colhe-se o seguinte: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo Márcio. 
Dimensão social da sustentabilidade e a pandemia da Covid-19: uma análise das desigualdades 
sociais. Revista de Direito Administrativo - RDA, ano 15, n. 280.1, p. página 207/231, jan./ abr. 2021. 
Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/125/42053/93353. Acesso em: 
23 jun. 2021: Importante frisar que nenhum problema social dos indicados foi diretamente causado 
pela pandemia, mas foram substancialmente agravados ou escancarados às vistas da mídia e da 
população em geral. A crise decorrente da pandemia aumentou os problemas sociais, mas 
principalmente evidenciou a desigualdade social vivida no Brasil e no mundo, que possui população 
marginalizada e vulnerabilizada e com as minorias. 
16  HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Konrad Hesse; textos 
selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 
Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009 e-book.  
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Traçadas essas breves premissas, pois, do que são os direitos 

fundamentais, em especial sob o enfoque dos direitos fundamentais de segunda 

dimensão, e tendo sido identificados esses últimos como aqueles que merecem 

especial atenção do Estado 17 , eis que vinculados àqueles ditos “deveres 

prestacionais”, chega-se ao direito à saúde, cerne do que aqui se pretende 

discutir. 

A Constituição Federal insculpiu o direito à saúde em seu art. 6º18. Apesar 

disso, a efetividade das políticas públicas decorrentes dessa primeira previsão 

constitucional, com fins de “tornar efetivos tais direitos subjetivos 

constitucionais”19 avançou através das disposições dos arts20. 196, 197 e 198, 

nos quais estão inseridas previsões atinentes ao dever de regulamentação, 

fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, o SUS. 

Ainda nessa esteira, importante registrar que o direito à saúde não reflete, 

de maneira isolada, tão somente uma contraprestação estatal que seja voltada 

tão somente aos cuidados médicos, por assim dizer, dos indivíduos.  

É que, conforme dispõe o professor Ingo Sarlet, há, em relação a esse 

direito, intrínseca relação com a própria dignidade da pessoa humana:21 

 

É no âmbito do direito à saúde que se manifesta de forma mais contundente 

a vinculação do seu respectivo objeto (no caso da dimensão positiva, trata-

se de prestações materiais na esfera da assistência médica, hospitalar etc) 

com o direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. A despeito 

do reconhecimento de certos efeitos decorrentes da dignidade humana 

                                                      
17 Na esteira do que se já expôs, breve exposição de ABBOUD, Georges. Processo constitucional 
brasileiro/ Georges Abboud. -- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.; ePUB. 4. ed. em 
e-book baseada na 4. ed. impressa: Na realidade, os direitos fundamentais asseguram ao cidadão um 
feixe de direitos e garantias que não poderão ser violados por nenhuma das esferas do Poder Público. 
Os referidos direitos apresentam dupla função: constituem prerrogativas que asseguram diversas 
posições jurídicas ao cidadão, ao mesmo tempo em que constituem limites/restrições à atuação do 
Estado. 
18 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988 
19 CIARLINI, A. L. D. A. S. Série IDP - L. Pesq. Acad. - Direito à saúde. São Paulo: Saraiva, 2013 e-book 
20 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988 
21  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020,  p. 676. 
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mesmo após a sua morte, o fato é que a dignidade atribuída ao ser humano é 

essencialmente da pessoa humana viva. O direito à vida (e, no que se verifica 

a conexão, também o direito à saúde) assume, no âmbito desta perspectiva, a 

condição de verdadeiro direito a ter direitos, constituindo, além disso, pré-

condição da própria dignidade da pessoa humana. 

 

E continua referido autor, na esteira do que já se expôs acima, afirmando 

que nos arts. 196 e posteriores da Constituição Federal está consagrada, em 

relação ao direito à saúde, “sua maior concretização em nível normativo-

constitucional, para além de uma significativa e abrangente regulamentação 

normativa na esfera infraconstitucional”.22 

De fato, o art. 196 dispõe sobre ser a saúde “direito de todos e dever do 

Estado", no que dá a tal norma uma feição de “definidora de direito”23,bem assim 

revela-a como norma de cunho impositivo de tarefas, entre as quais as de 

“promover políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos”.24  

Assim, a previsão constitucional constante do art. 196 acaba por revelar-

se de conteúdo vasto, o suficiente para dele se extraírem diversas prestações que 

o indivíduo pode esperar da Administração Pública. Nesse sentido25: 

 

Uma das questões mais intricadas a respeito da interpretação das normas 

constitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde diz respeito à 

determinação do conteúdo que daí pode ser depreendido e exigido, uma vez 

que o texto de 1988, salvo algumas pistas, não especifica o que estaria 

incluído na garantia de proteção e promoção da saúde (...) Seguindo as 

diretrizes do texto do artigo 196 da CF, tem-se a “recuperação” como 

referência à concepção de “saúde curativa”, ou seja, à garantia de acesso, 

                                                      
22  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 677. 
23  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020,  p. 677. 
24  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 677. 
25 Sarlet, Ingo Wolfgang; Figueiredo, Mariana Filchtiner. Algumas considerações sobre o direito 
fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federa l de 1988. 
Revista de Direito do Consumidor n. 67, v. 17, 2008, p. 125-172. 
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pelos indivíduos, aos meios que lhes possam trazer a cura da doença, ou pelo 

menos uma sensível melhora na qualidade de vida (o que, de modo geral, 

ocorre nas hipóteses de tratamentos contínuos). Já as expressões “redução 

do risco de doença” e “proteção” reportam-se à noção de “saúde preventiva”, 

pela realização das ações e políticas de saúde que tenham por escopo evitar 

o surgimento da doença ou do dano à saúde (individual ou pública), ensejando 

a imposição de deveres específicos de proteção, decorrentes, entre outros, da 

vigência dos princípios da precaução e prevenção. 

 

Assim, encontrando-se a saúde no rol dos direitos sociais, deve ser ela 

assegurada pela seguridade social e, por consequência, financiada por toda a 

sociedade, de maneira direta e indireta, através de recursos que sejam 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e também dos Municípios. 

Na linha específica do que se vivencia atualmente através da pandemia da 

COVID-19, não se pretende discutir acerca da reserva do possível ou sobre o 

fornecimento, pela Administração Pública, de medicamentos inovadores ou 

tratamentos que redundem em despesas desproporcionais à sociedade26. 

É que, na linha específica da discussão deste estudo, caberia ao Estado 

prestar aos indivíduos o fornecimento de insumos que lhes garantisse, 

minimamente, acesso a tratamentos básicos de apoio ambulatorial. 

                                                      
26 Nesse ponto, calha ressaltar posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão 
geral no âmbito do julgamento do Tema 6 (Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a 
portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo), originário do RE 
566471, caminha para limitar o acesso, aos indivíduos, a tratamentos não previstos no âmbito do SUS. 
Uma das teses propostas, de lavra do Ministro Marco Aurélio, é a seguinte: O reconhecimento do 
direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em Política 
Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 
Excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade – adequação e necessidade –, da 
impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros 
da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código 
Civil BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 6 de Repercussão Geral. Leading Case: Recurso 
Extraordinário 566471 – Rio Grande do Norte. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. 
Administrativo Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave 
que não possui condições financeiras para comprá-lo. Recorrente: Estado Do Rio Grande Do Norte. 
Recorrido: Carmelita Anunciada De Souza. Relator: Min. Marco AURÉLIO. 31/08/2020. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=256
5078&numeroProcesso=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6. Acesso em: 19 jun. 2021. 
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A Lei n. 8.080/199027, que regula o Sistema Único de Saúde, dispõe, entre 

seus objetivos, prestar “assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades preventivas”.  

O seu art. 2º prevê, ainda, que “a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício”. 

Além disso, o artigo 1º dispõe que ela “regula, em todo o território nacional, 

as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 

Privado”. 

Ademais, também prevê que, para fins de assistência terapêutica integral, 

necessário se faz a “dispensação de medicamentos e produtos de interesse para 

a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas 

definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado”, 

conforme art. 19-M de referida legislação. 

Dessa forma, evidenciado está que o Estado tem o dever de fornecimento 

de saúde aos indivíduos e, em atenção às normas que regulamentam tal direito 

social, deve englobar acesso a medicamentos que tenham pertinência com as 

diretrizes terapêuticas indicadas.  

 

3 O NÃO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OS CUIDADOS MÉDICOS EM 

AMBIENTES DE UTI. O CASO DA ESCASSEZ DE KITS INTUBAÇÃO 

 

Na esteira do que se viu anteriormente na presente pesquisa, constatou-se 

que o Estado tem, sob o enfoque dos direitos fundamentais de segunda dimensão, 

deveres prestacionais em favor dos indivíduos. 

Entre os  deveres  está  o  de  fornecimento  de  serviços  públicos,  como  o  

                                                      
27 BRASIL, Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providência. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 17 jun. 2021 
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acesso à saúde.  

O tratamento e as medidas de contenção28 da propagação da infecção viral 

em questão infelizmente não foram suficientes. No caso concreto do que aqui se 

discute, ficou notabilizado que o Sistema Único de Saúde, regido pela Lei n. 

8.080/1990, volta-se a prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades preventivas. 

Por consequência de referida legislação, outrossim, através de modificação 

levada a efeito pela Lei n. 12.401/2011, instituiu-se que o Ministério da Saúde é 

assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 

Único de Saúde – CONITEC com o objetivo precípuo de buscar a incorporação, 

exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem 

assim a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT). 

Tais documentos tem por objetivo estabelecer critérios para o “diagnóstico 

da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 

medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 

recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a 

verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do 

SUS”, segundo o art. 19-M da Lei 8.080/1990.29 

No caso concreto da COVID-19, foram constituídos PCDTs voltados aos 

mais diversos aspectos de tratamento dos pacientes. No que interessa ao caso 

presente, foi constituída diretriz voltada a orientações para os profissionais no 

que tange aos cuidados com pacientes que, sob o ponto de vista médico, estejam 

                                                      
28 BRAGATO, Fernanda Frizzo. Direito à vida e responsabilidade dos Estados no contexto da pandemia 
de COVID-19.  Artigo publicado em 28/04/2020.  Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/598405-direito-a-vida-e-responsabilidade-dos-estados-no-contexto-da-pandemia-de-
covid-19.  Acesso em:  18/06/2021, segundo a qual: (...) a OMS e os mais importantes estudos 
científicos preconizam as medidas de distanciamento social como as mais eficazes, no momento, 
para assegurar acesso ao sistema de saúde a alto número de doentes, já que ela “achata a curva” da 
contaminação, diminuindo o seu ritmo e permitindo aos sistemas de saúde absorverem a demanda e 
evitarem mortes. 
29 BRASIL, Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 17 jun. 2021 
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“incapazes de manter níveis adequados de ventilação a despeito do uso de 

medidas não invasivas” 30 , sendo destinados, por consequência de tal quadro 

médico, ao procedimento denominado intubação. 

Por decorrência de tal tratamento, considerado invasivo, o documento em 

questão aponta ser necessário o uso de “sedativos e bloqueadores 

neuromusculares”31, ambos voltados à segurança e conforto do paciente.  

Tais termos, em verdade, querem dizer algo singelo: evitar que os pacientes 

permaneçam acordados enquanto estão com ventilação invasiva acoplada ao 

seus pulmões, o que decerto causa grande incômodo e angústia. 

À combinação de tais medicamentos a imprensa brasileira deu o sugestivo 

nome de kit intubação, 32  pois atuariam eles em conjunto com os cuidados 

invasivos realizados pelo profissional que realiza as condutas destinadas às 

intubações. 

Entretanto, apesar da notória necessidade para tratamento das internações 

de pacientes acometidos pela COVID-19, diversas notícias passaram a  evidenciar 

                                                      
30 BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com 
COVID-19 – Capítulo 1: Uso de oxigênio, intubação orotraqueal e ventilação mecânica Disponível 
em: 
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20210517_Relatorio_Diretrizes_Brasile
ira_Covid_Capitulo_1_CP_36.pdf . Acesso em: 19 jun. 2021 
31 BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com 
COVID-19 – Capítulo 1: Uso de oxigênio, intubação orotraqueal e ventilação mecânica Disponível 
em: 
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20210517_Relatorio_Diretrizes_Brasile
ira_Covid_Capitulo_1_CP_36.pdf . Acesso em: 19 jun. 2021  
32 Segundo apuração realizada pela imprensa brasileira, os medicamentos destinados à intubação 
seriam de quatro tipos e teriam os seguintes objetivos: “SEDATIVOS - Pacientes intubados ficam em 
coma induzido. Durante a intubação, a pessoa é sedada com medicamentos como midazolam, 
propofol e dexmedetomidine, que a mantêm inconsciente. Os efeitos de alguns deles duram de 30 a 
120 minutos, por isso precisam ser ministrados o tempo todo. Segundo hospitais, o valor do sedativo 
midazolam aumentou 414% na pandemia.; ANALGÉSICOS - Como os sedativos não tiram a dor, os 
médicos também usam analgésicos. Entre os mais usados no Brasil está o fentanil, que é análogo à 
morfina. Em junho de 2020, vários estados brasileiros já haviam registrado falta desse tipo de 
medicamento. BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES - Para facilitar a intubação, os médicos 
também usam relaxantes musculares como a succinilcolina, o atracúrio e o rocurônio. Eles provocam 
paralisia na musculatura respiratória”. VICK, Mariana. EXPRESSO: A escassez e os entraves no 
fornecimento de kits intubação. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/15/A-escassez-e-os-entraves-no-
fornecimento-de-kits-intuba%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 18 jun. 2021 
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a escassez33 de tais medicamentos em diversos Estados do país34. 

Mesmo diante da necessidade de tais medicamentos, o que, inclusive, 

adveio de previsão do PCDT do Ministério da Saúde35, foram constatadas, em 

diversas oportunidades,36 a total ausência de tais medicamentos nos hospitais e 

ambulatórios destinados aos pacientes em tratamento com essa infecção.  

Em casos assim, pesquisadores apontaram que a “falta de medicamentos 

e sedativos para pessoas intubadas em unidades de terapia intensiva (UTI), como 

as em tratamento para a Covid-19, equivale ‘à tortura’, já que o paciente terá 

consciência do que ocorre ao seu redor”37. 

Ou seja, a combinação da ausência dos medicamentos apropriados 

(informalmente denominados como kit intubação) à internação massiva de 

pacientes que tenham passado ou que precisassem passar por tratamentos 

associados à ventilação mecânica invasiva (intubação), pode ter levado a um 

extenso e degradante sofrimento de pacientes internados em hospitais públicos.  

Nesse caso, tem-se que o Estado se esquivou de seu dever prestacional ao, 

mesmo diante da necessidade de fornecimento de medicamentos considerados 

essenciais ao bem-estar de pacientes em tratamentos invasivos, manter-se inerte 

                                                      
33 CORSINI, Iuri. CNN Saúde. Defensoria cobra posição do Estado do Rio sobre abastecimento do kit 
intubação. Diversas unidades de saúde apontam escassez dos medicamentos que compõem o kit; 32 
cidades do RJ estão com o estoque crítico. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/18/defensoria-cobra-posicao-do-estado-do-rio-
sobre-abastecimento-do-kit-intubacao. Acesso em 20 jun. 2021. 
34 Estoques de kit intubação estão em nível de "pré-colapso". Escassez força equipes a diluir remédios 
e amarrar pacientes. Ministério da Saúde centralizou distribuição, mas enfrenta dificuldade para 
comprar novas doses DW Brasil. Estoques de kit intubação estão em nível de "pré-colapso". 
Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/estoques-de-kit-intuba%C3%A7%C3%A3o-est%C3%A3o-
em-n%C3%ADvel-de-pr%C3%A9-colapso/a-57230411. Acesso em 18 jun. 2021 
35 BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com 
COVID-19 – Capítulo 1: Uso de oxigênio, intubação orotraqueal e ventilação mecânica Disponível 
em: 
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20210517_Relatorio_Diretrizes_Brasile
ira_Covid_Capitulo_1_CP_36.pdf . Acesso em: 19 jun. 2021 
36 G1 São Paulo. Quase 40% dos serviços de saúde do estado de SP estão sem 'kit intubação', 
aponta conselho de secretários da Saúde. Disponível em:  https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/04/08/quase-40percent-dos-servicos-de-saude-do-estado-de-sp-estao-sem-
kit-intubacao-aponta-conselho-de-secretarios-da-saude.ghtml. Acesso em 18 jun. 2021 
37 G1 São Paulo. Paciente em respiração mecânica sem o 'kit intubação' com consciência equivale a 
tortura, diz infectologista da USP. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/04/10/paciente-em-respiracao-mecanica-sem-o-kit-intubacao-com-
consciencia-equivale-a-tortura-diz-infectologista-da-usp.ghtml. Acesso em 20.06.2021. 
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no planejamento que buscasse garantir o pleno abastecimento dos hospitais 

públicos destinados aos cuidados médicos de tal infecção viral. 

De fato, diversas são as normas, sob todos os ângulos que se queira 

analisar, que impunham ao Estado o dever de fornecer tratamento a pacientes que 

estejam sendo tratados em hospitais públicos. 

A perplexidade aumenta quando se imagina que, ante a ausência de 

medicamentos para tal complexo procedimento, diversos indivíduos podem ter 

experimentado as mais diversas e degradantes sensações, entre elas permanecer 

amarrado a macas para não retirar de suas traqueias os tubos destinados a 

sustentar a oxigenação sanguínea. 

 

4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: HISTÓRICO E DEFINIÇÃO 

 

O conceito de responsabilidade civil do Estado não encara, atualmente, 

discussões que remontem à possibilidade ou não de ser ela possível38.  

Em verdade, a responsabilidade civil em si remonta aos primórdios das 

civilizações, tendo no Direito Romano base para um estudo com a feição mais 

próxima do que hoje se entende a respeito do tema39  

A responsabilidade da administração pública 40 , expressão “usual para 

indicar não só a responsabilidade do Estado propriamente dita (pessoa jurídica de 

                                                      
38 CAHALI, por exemplo, aborda que: mais modernamente, pode-se dizer – com Mário Guimarães – 
que “a responsabilidade do Estado pelos atos de seus representantes é hoje ponto axiomático; 
nenhum escritor autorizado a contesta. Aliás, até mesmo nas legislações, o princípio da 
irresponsabilidade está inteiramente superado, pois os dois últimos países que a sustentavam – 
Inglaterra e Estados Unidos da América – acabaram por abandoná-la. CAHALI, Yussef Said. 
Responsabilidade civil do Estado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 
p. 13) 
39PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 12ª ed. Atualizado por Gustavo Tepedino. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018, p. 3. 
40 Fabio Ulhoa Coelho dispõe acerca de importante menção às restrições que passaram a constar 
desde a ausência de responsabilidade do Estado e seu reconhecimento: A Constituição Imperial 
(1824-1891) prescrevia: “a Pessoa do Imperador é inviolável e Sagrada: Elle não está sujeito a 
responsabilidade alguma” (art. 99). Esse dispositivo, que parece aos nossos olhos uma anacrônica 
curiosidade histórica, na verdade, expressava secular princípio jurídico nascido nas monarquias 
absolutistas. Na origem, o princípio da infalibilidade real do direito inglês (the king can do no wrong) 
preservava não só a pessoa do rei, mas também o Estado de responsabilidade. Quando se expressou 
na Constituição Imperial brasileira, porém, já tinha sentido restrito e punha a salvo de qualquer 
responsabilização civil ou penal apenas o monarca e membros da família real. Pelo dano causado por 
culpa de seus funcionários ou servidores sempre respondeu o Estado no Brasil” em COELHO, Fabio 
Ulhoa. Curso de Direito Civil. vol. 2., São Paulo, 2004. 
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direito público), mas também da Administração Indireta” 41 , encontra-se entre 

aqueles casos de responsabilidade objetiva42, com previsão legal a respeito de tal 

sistemática. 

Antes, por evidente, passou-se por um período em que Estado e o seu 

“funcionário” eram consideradas pessoas distintas e dissociáveis, razão pela qual 

este último, “mesmo agindo fora dos limites de seus poderes, ou abusando deles, 

não obrigava, com seu fato, a Administração.43 

O Estado, enquanto ente que pode ser considerado responsável por 

condutas praticadas e que causem danos a outrem, ultrapassou a fase da 

irresponsabilidade e alcançou a fase da concepção civilista44. 

No âmbito dessa, o Estado pautar-se-ia por regras e princípios do próprio 

Direito Civil. Ademais, posteriormente com a “teoria do órgão”, a distinção entre 

“representante e representado ou entre mandante e mandatário”  esgota-se, dando 

espaço à “própria pessoa do Estado45.  

Na esteira dessa concepção, “o órgão supõe a existência de uma só pessoa, 

a própria pessoa do Estado, razão pela qual o dano causado ao particular imputa-

se diretamente à pessoa jurídica de cuja organização faz parte o funcionário 

causador do dano”46. 

Ultrapassa-se, em sequência, tal concepção para uma feição pautada na 

faute du service, ancorada no Direito Francês47. É que, nessa vertente, “a ausência 

do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta 

                                                      
41 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 
283. 
42 FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo código. Revista do Tribunal Superior 
do Trabalho, Brasília, v. 76, n. 1, p. 17-63, jan./mar. 2010. Disponível em: < http://www.dpd.ufv.br/wp-
content/uploads/Bibiografia-DIR-313.pdf > Acesso em: 19/06/2021, p. 31: Na vigência do velho 
diploma civilista, repetia-se a lição segundo a qual o fundamento (único) da responsabilidade civil era 
a culpa, e que somente em casos específicos, previstos expressamente em lei, albergava o 
ordenamento pátrio algumas hipóteses de responsabilidade objetiva, citando-se, então, os casos da 
responsabilidade civil do Estado 
43 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 283. 
44 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2014,. 284. 
45 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 24 
46 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 285. 
47 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014. 
, p. 1.031 
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para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em 

agravo dos administrados”48. 

Ou seja, a conduta geradora de responsabilidade do Estado não se 

associaria, por decorrência obrigatória, a alguma falta de agente identificado, 

bastando que se identifique que tal falha ocorreu. 

Por fim, alcança-se a responsabilidade objetiva do Estado. Nesse ponto, 

necessário relembrar lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2014, p. 1.025):  

 

Com efeito: seja porque os deveres públicos do Estado o colocam 

permanentemente na posição de obrigado a prestações multifárias das quais 

não se pode furtar, pena de ofender o Direito ou omitir-se em sua missão 

própria, seja porque dispõe do uso normal de força, seja porque seu contato 

onímodo e constante com os administrados lhe propicia acarretar prejuízos 

em escala macroscópica, o certo é que a responsabilidade estatal por danos 

há de possuir fisionomia própria, que reflita a singularidade de sua posição 

jurídica. Sem isto, o acobertamento dos particulares contra os riscos da ação 

pública seria irrisório e por inteiro insuficiente para resguardo de seus 

interesses e bens jurídicos. 

 

Ora, por responsabilidade objetiva49  entende-se “obrigação de indenizar 

que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu 

uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem”50. Para tal configuração, 

entretanto, necessário se faz tão somente a constatação da relação causal entre 

o comportamento e o dano51.  

                                                      
48 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014. 
, p. 1.031 
49 Em análise sobre o tema, o autor José Aguiar Dias traça a seguinte reflexão: Até em casos de 
culpa pessoal do funcionário, a análise profunda do fato levará à convicção da culpa do Estado, 
que terá agido mal, no mínimo, por via da circunstância de haver posto o agente em contato 
com a vítima (...) Os exemplos a que assistimos cotidianamente, de sacrifício do patrimônio, 
dos interesses e da própria vida dos particulares são, na maioria dos casos, legítimas 
expressões da falta do Estado ao seu dever de assegurar a paz social. DIAS, José de Aguiar. 
Da Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: Editora Renovar, 2006, p. 700 
50 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014, p. 1.034 
51 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014, p. 1.034 
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No âmbito do que dispõe referido autor, dois são os fundamentos que ditam 

“a justificativa da existência de tal responsabilização”52. É que, para ele, em casos 

de “comportamentos ilícitos comissivos ou omissivos, jurídicos ou materiais”, 

surge a obrigação de reparar como “contrapartida do princípio da legalidade”.  

Porém, no caso de comportamentos ilícitos comissivos, o dever de “reparar 

já é, além disso, imposto também pelo princípio da igualdade”. Sob outro enfoque, 

em hipótese outra, de “comportamentos lícitos o dever do Estado de reparar 

decorre de obediência ao princípio da igualdade, eis que seria “responsabilidade 

estatal (...) garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou 

efeitos lesivos”53. 

Traçados tais parâmetros, adentra-se a seguir no aspecto principal que se 

pretende discutir no presente estudo, atinente à ausência de fornecimento de 

medicamentos essenciais para tratamentos destinados a cuidados em ambientes 

hospitalares de unidades de terapia intensiva e as consequências, no que 

concerne à responsabilidade civil, para o Estado. 

 

4.1 Ausência de fornecimento de medicação e sofrimento do paciente. Hipótese 

de responsabilidade objetiva do Estado? 

 

A Constituição Federal disciplinou a responsabilidade civil do Estado no seu 

art. 37, § 6º54. 

No caso concreto, em que se viu que o Estado possui deveres prestacionais 

perante os indivíduos e que, em especifica situação atrelada ao momento que se 

vivencia através da pandemia do novo coronavírus, houve momentos em que 

pacientes hospitalizados podem ter enfrentado escassez de medicamentos para 

realização de procedimentos invasivos, é de se esperar que a responsabilidade do 

Estado seja questionada. 

                                                      
52 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014, p. 1.035 
53 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014, p. 1.035 
54 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
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É que, evidenciado eventual sofrimento dos pacientes submetidos a 

tratamentos degradantes em hospitais por ausência de insumos (e não por erros 

médicos, temática sobre a qual não se pretende tratar aqui) para realização de 

intubações, eventualmente haverá que se questionar a respeito do dano a eles e 

se há, no caso concreto, responsabilidade civil do Estado. 

Sob um primeiro enfoque, há que se entender que “o direito positivo 

brasileiro consagra a teoria do risco administrativo”55. 

Assim, estabelecido fica que a pessoa jurídica de direito público “responde 

sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da 

Administração e o prejuízo sofrido”56. 

Dessa forma, a análise sobre a responsabilidade civil do Estado para casos 

como o presente perpassam questões atinentes a: i) condutas praticadas por 

seus agentes (no caso concreto o não fornecimento de medicamentos essenciais 

para procedimentos de ventilação invasiva em pacientes em tratamento do novo 

coronavírus); e ii) ao prejuízo 57  sofrido pelo paciente que permaneceu 

hospitalizado em tratamento sem os fármacos necessários ao seu bem-estar. 

O dano em questão aparenta estar associado àquele que fere direitos de 

personalidade, eis que, à primeira vista, não possui conotação econômica.  

Nesse sentido, veja-se importante lição de Maria Celina Bodin de Moraes58:  

 

Os indivíduos são titulares de direitos personalíssimos que integram suas 

personalidades e não detêm qualquer conotação econômica. Os dados a 

esses direitos foram chamados de morais, pois “atingem atributos 

valorativos, ou virtudes, da pessoa como ente social, ou seja, integrada à 

                                                      
55 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 12ª ed. Atualizado por Gustavo Tepedino. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018, p. 179. 
56 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 12ª ed. Atualizado por Gustavo Tepedino. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018, p. 179. 
57 Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello: Se houve conduta estatal lesiva a bem 
jurídico garantido de terceiro, o princípio da igualdade- inerente ao Estado de Direito – é suficiente 
para reclamar a restauração do patrimônio jurídico do lesado. Qualquer outra indagação será 
despicienda, por já haver configurado situação que reclama em favor do atingido o patrocínio do 
preceito da isonomia. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 1.039: 
58 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos Danos 
Morais. São Paulo: Editora Renova, 2003, p. 155. 
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sociedade”. Desta forma, considerou-se que o dano moral dizia respeito 

exclusivamente à reparação de violações causadas a direitos de 

personalidade. 

 

E mais, dessa vez na esteira do que dispôs Celso Antônio Bandeira de 

Mello59:  

Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez 

deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que 

normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência 

ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, 

de direito, devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se 

aos padrões devidos. 

 

Por conseguinte, da conjugação dos aspectos trazidos na presente 

pesquisa, em especial pela análise que se fez dos deveres prestacionais do 

Estado, tem-se que este tem, entre suas obrigações, o fornecimento de serviços 

de saúde aos indivíduos, notadamente aquelas pautados em tratamentos 

efetivos. 

No caso concreto, evidenciada negligência estatal no tocante ao 

cumprimento de normas que lhe impõem o fornecimento de insumos médicos, 

exsurge, para o indivíduo que sofreu dano, a pretensão reparatória em face 

desfavor da Administração Pública. 

 

CONCLUSÃO 

 

A vertente pesquisa buscou abordar aspectos que se considerou 

importantes para a análise da responsabilidade civil do Estado no âmbito da 

pandemia que a humanidade vivencia atualmente. 

Sabe-se que diversos são os vieses de investigação que se  tem  traçado  a 

                                                      
59 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014, p. 1.042 
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respeito das posições que o Estado, através de cada uma das esferas de governo 

de cada um de seus entes, tem em relação aos indivíduos.  

Talvez não por coincidência, tem-se debatido acerca da ausência de 

vacinas suficientes para alcançar a população, da falta de leitos em hospitais e 

de suprimentos médicos básicos, sobre os quais se tratou aqui. 

Vê-se, atualmente, por exemplo, investigações sendo levadas a efeito 

através de Comissões Parlamentares de Inquérito em âmbito federal, 

procedimentos de impeachment em âmbitos estaduais, além de diversas 

investigações conduzidas pela Polícia Federal. Isso tudo, a princípio, sob o ponto 

de vista criminal ou de práticas de atos de improbidade administrativa. Afora esse 

enfoque, há, como se viu aqui, necessidade de se traçar uma análise sob o ponto 

de vista cível: a responsabilidade civil do Estado. 

Por decorrência disso, mormente em razão do número assustador de 

pessoas que a doença já vitimou apenas no Brasil, mostra-se relevante o debate 

acerca da responsabilidade civil do Estado sob o ponto de vista de cada uma de 

suas condutas. No caso concreto, buscou-se analisar as consequências de uma 

delas, ou seja, restringiu-se tal análise aos casos dos kits intubação.  

Apesar da restrição temática, tem-se que a análise é relevante porque, sob 

a partir da premissa dos direitos fundamentais, notabilizado está que é dever do 

Estado assegurar minimamente o bem-estar dos indivíduos e, mais ainda, 

tratamentos de saúde dignos a eles. 

Viu-se, no entanto, que não foram poucas as vezes em que, mesmo diante 

da extrema necessidade de que se assegurasse medicamentos e suprimentos 

médicos, houve plena escassez em diversas regiões do país. 

Dessa forma, a partir das premissas que se traçou no capítulo atinente aos 

direitos fundamentais, além da previsão legal atinente ao Sistema Único de Saúde, 

ficou evidenciado que a responsabilidade objetiva, sob o ponto de vista do risco 

administrativo, pode ser aplicada ao caso concreto.  

Ademais, evidenciado ficou que a própria administração pública detinha 

conhecimento técnico a respeito da necessidade de cada medicamento, 

suprimento técnico e protocolos para debelar os sintomas da doença nos 

pacientes, razão pela qual deveria estar ela antecipadamente preparada para lidar 
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com cada situação vivenciada em hospitais que cuidam de pacientes acometidos 

pela COVID-19. 
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27. CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E ATIVISMO JUDICIAL NO CONTEXTO 

DA PANDEMIA DO COVID-19: PROBLEMA OU SOLUÇÃO? 

 

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RIGHTS AND JUDICIAL ACTIVISM IN THE CONTEXT 

OF THE COVID-19 PANDEMIC: PROBLEM OR SOLUTION? 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110475-27  

 
Patrícia K. de Deus Ciríaco1 

RESUMO 
 
Este artigo tratou da problemática que envolve a concretização dos direitos sociais, 
especificamente o direito fundamental à saúde diante do estado de pandemia 
ocasionado pela COVID-19, em que se verificou a falha dos Poderes Legislativo e 
Executivo, com destaque para a atuação negacionista e ineficaz do Governo Federal 
quanto ao enfrentamento do problema pandêmico. Nesse contexto, foi a partir da 
conhecida tensão entre constitucionalismo e democracia, ou seja, garantia dos 
direitos fundamentais ou garantia do governo da maioria, e da consequente 
transferência das decisões políticas fundamentais da sociedade para o Poder 
Judiciário, que se traçou a atuação proativa do STF e a preocupação com os 
inúmeros aspectos do denominado Ativismo Judicial. Dessa forma, ainda que as 
respostas ativistas do judiciário tenham apresentado soluções positivas e 
garantidoras dos direitos constitucionalmente previstos, a solução ainda deve ser 
pela preservação da harmonia entre os poderes com fins a garantir a manutenção do 
constitucionalismo moderno no Estado Democrático de Direito, sobretudo no Brasil. 
O artigo utilizou-se do pensamento crítico, por meio de uma pesquisa bibliográfica e 
documental, de abordagem qualitativa e objetivo exploratório. 
Palavras-chave: Direitos Sociais. COVID-19. Ativismo Judicial.  
 
ABSTRACT 
 
This article deals with problems involving the implementation of two social 
guidelines, specific or direct fundamental to health due to the state of pandemic 
caused by COVID-19, in which there were two Legislative and Executive Powers, with 
emphasis on denial and ineffective action the Federal Government for how long the 
pandemic problem is faced. In this context, it was based on the tension established 
between constitutionalism and democracy, which guarantees two fundamental 

                                                      
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Senso em Direito (PPGD) da Universidade de 
Fortaleza (Conceito CAPES 6) e bolsista pelo Programa de Excelência Acadêmica - PROEX/CAPES. 
Mestre em Ciências Jurídico-Políticas (Menção em Direito Constitucional) pela Universidade de 
Coimbra, PT. Professora e Advogada. E-mail: patricia@ciriacoeoliveira.adv.br; https://orcid.org/0000-
0002-2739-9213. 
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guidelines or guarantees of the big government, and the consequent transfer of 
fundamental political decisions from the company to the Judiciary, which translates 
into a proactive action . The STF's approach is concerned with the numerous aspects 
of the so-called Judiciary Activism. Thus, in addition to the active responses of the 
Judiciary having presented positive solutions and guarantors of two constitutionally 
provided guidelines, the solution must still be for the preservation of harmony 
between the powers in order to guarantee the maintenance of modern 
constitutionalism and not the Democratic State of Law, especially not Brazil. The 
article uses critical thinking, through a bibliographical and documental research, with 
a qualitative approach and exploratory objective. 
Keywords: Social rights. COVID-19. Judicial activism. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Definir o papel que determina as funções de cada um dos poderes em um 

Estado Democrático de Direito é tarefa árdua. De certo, desde a idealização da teoria 

da separação dos poderes e sua concretização (contribuição dos filósofos Locke e 

Montesquieu, respectivamente) o equilíbrio entre os Poderes tem sido um ideal difícil 

de ser alcançado, tendo em vista que na história vivenciamos a alternância da 

supremacia de um dos Poderes sobre os outros em diferentes tempos.  

É que o grande problema acerca desse tema está na contraposição entre 

constitucionalismo e democracia, pois a harmonia do rule of law (Estado de Direito - 

legalidade) e do governo representativo do Estado Democrático de Direito que reflete 

a vontade popular, está longe de ser plenamente concretizada. E é apenas esse 

equilíbrio que garante a manutenção do constitucionalismo moderno no Estado 

democrático de direito, sobretudo no Brasil.  

Nessa constante tensão, e ante a dificuldade da concretização de alguns 

direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira, especificamente quanto 

aos Direitos sociais, em que o alto custo macula sua efetiva implementação pelo 

Estado, há uma necessária (e até natural) transferência das decisões políticas 

fundamentais da sociedade para outra esfera de Poder (o Poder Judiciário), razão 

pela qual surge a preocupação com os inúmeros aspectos do denominado Ativismo 

Judicial, ou seja, dos juízes que fazem política (fenômeno da judicialização da 

política), em que o poder de decisão dessa esfera ultrapassa a resolução de casos 

concretos, interferindo ativamente nos demais  poderes  do  Estado,  ao  que  se  tem  
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chamado, pela doutrina crítica, de “juízes legisladores”.  

Especificamente diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus 

(COVID-19),2  e com a constatação de que os poderes Legislativo e, sobretudo, o 

Executivo Federal, no Brasil, foram ineficientes para elaborar boas respostas e 

políticas públicas emergenciais de enfrentamento da situação de emergência 

sanitária internacional, foi o Poder Judiciário, em específico o Supremo Tribunal 

Federal (STF), que protagonizou uma atuação proativa em defesa e garantia dos 

direitos fundamentais (com destaque para o direito a saúde), tendo proferido 

importantes intervenções, a exemplo das decisões nas ADPF 668/2020 e 669/2020, 

que impediu que o Governo Federal continuasse com sua campanha “o Brasil não 

pode parar” de retomada das atividades regulares do país, o que salvaguardaria 

apenas a economia em detrimento da saúde pública; e decisão na ADI 6341/2020, 

tendo interpretado a Constituição no sentido de firmar entendimento que a União 

poderia legislar acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública (como o fez com a lei 13.979/2020), mas aos Estados restaria assegurada a 

plena competência e autonomia para também fazê-lo.  

Essas e outras decisões, tão importantes e necessárias no período pandêmico 

vivenciado desde o ano de 2020 no Brasil, reacenderam as tensões entre os Poderes 

da República, reforçando, em específico, o desequilíbrio entre Poder Executivo 

Federal, capitaneado pelo atual Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, e o 

Poder Judiciário no âmbito do STF, trazendo ao calor as velhas (mas importantes) 

discussões sobre o ativismo judicial, a concretização dos direitos sociais, os limites 

e a harmonia entre os poderes.  

A verdade é que a relação entre os Poderes da República é geralmente repleta 

de tensões, algumas se fazem necessárias, outras são indesejáveis. Mas há que 

haver o cuidado para que essa relação não gere uma guerra entre os poderes capaz 

de abalar o Estado Constitucional Democrático de Direito.  

                                                      
2 Declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em publicação de 30 de janeiro de 2020, 
Estado de Pandemia com Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em razão 
do SARS-CoV-2 ou COVID-19. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Declaração do diretor-geral 
sobre a reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional (2005) sobre o novo 
coronavírus (2019 n-CoV). Publicado em 30 jan. 2020).  
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O texto utilizou-se do pensamento crítico, e se trata de abordagem qualitativa, 

com objetivo exploratório, por meio de pesquisa de procedimento bibliográfica e 

documental. Está dividido em três partes: inicialmente, faz-se uma breve 

contextualização acerca dos direitos sociais no estado Democrático de Direito para, 

em seguida, discorrer sobre a concretização desses direitos no Brasil, em específico 

o direito à saúde diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Em seguida, 

discorre sobre o papel da jurisdição constitucional para, em seguida, ponderar sobre 

o fenômeno do Ativismo Judicial e, por fim, na última seção, traçar reflexões sobre a 

concretização dos direitos sociais por meio de uma atuação ativista do Poder 

Judiciário no estado pandêmico.   

 

1 DIREITOS SOCIAIS E SUA CONCRETIZAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO 

COVID-19  

 

Foi Lonrenz von Stein (1815-1890), 3  tomando por base o pensamento 

hegeliano, quem formulou o embrião da ideia de Estado social na obra Geschichte 

der Soziale Bewegung (1850), logo após os acontecimentos revolucionários de 

caráter liberal, democrático e nacionalista em 1848 – mais conhecido como 

primavera dos povos4 - marco do fim do governo absoluto e instauração do Estado 

Legal. 

 Ressalte-se que os direitos fundamentais, seja em seu caráter de liberdades 

e garantias, seja no que toca aos direitos prestacionais, relacionam-se com as 

revoluções surgidas a partir do século XVIII. Nesse segmento, o Estado social, que 

se associa às ditas ideias de natureza marxista emancipatórias e até revolucionárias, 

reflete o triunfo do liberalismo burguês somado ao positivismo formal do séc. XIX, 

resultando, de início, em um modelo social onde se garantia uma igualdade formal, 

inexistindo, no entanto, condições reais de liberdade e desenvolvimento para todos 

os seguimentos da sociedade, haja vista a concentração de capital pelos detentores 

                                                      
3 Ideia posteriormente deflagrada pelo espanhol Manuel García-Pelayo (1909-1991) juntamente com 
Robert von Mohl. Para melhor entendimento da obra de von Stein, cf. PELAYO, Manuel Garíca. La 
Teoría de la Sociedad en Lorenz von Stein. Revista de Estudios Políticos, n. 47, 1949. 
4 Acerca desse marco histórico, indica-se a síntese feita em MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional Tomo IV. 5a ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 9-48.  
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dos meios de produção.5  Nesse contexto, foi apenas com as reformas sociais do 

final século XIX e início do século XX, marcadas por intensas lutas de classe, que a 

reinvenção (ou aprimoramento) do Estado social passou a ser vista nos 

embasadores textos constitucionais (Constituições Mexicana de 1917 e 

Constituição de Weimar de 1919).6 

 Importante a diferença traçada entre os dois Estados sociais emergidos no 

século XX; O primeiro ganhou força após os traumas vividos na Primeira Guerra 

Mundial, e acabou como instrumento da ideologia fascista e seus “avanços sociais”, 

cuja finalidade era manter a sociedade cada vez mais dependente do Estado. O 

segundo se insere no contexto do pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

emergido a partir da reestruturação da abalada economia ocidental após o grande 

holocausto, e cujo contexto do Estado de Bem-Estar Social rompeu com a lógica 

puramente liberalista, com a evocação das responsabilidades pela proteção social 

do povo e o desenvolvimento econômico do Estado por meio do investimento na 

cidadania.7  

No Brasil, assim como nos demais países latino-americanos, o welfare state 

veio a se instalar, mais tarde, após a queda dos governos autoritários verificados à 

época.8 Portanto, apenas com o reestabelecimento democrático e a promulgação da 

Constituição cidadã de 1988, foi que os direitos sociais passaram ao mais alto status 

constitucional, uma vez que elevados à categoria de direitos fundamentais.  

O Estado social democrático, portanto, não visa a manipulação da sociedade, 

mas tem a pretensão de assegurar, por meio de prestações positivas, e à luz dos 

princípios e valores constitucionais, o desenvolvimento homogêneo da sociedade 

que é, por natureza, multicultural (heterogênea). Contudo, ao passo que esse 

                                                      
5 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Democracia e constituição: tensão história no paradigma da 
democracia representativa e majoritária – a alternativa plurinacional boliviana. In: FIGUEIREDO, 
Eduardo Henrique Lopes; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; MAGALHÃES, José Luiz Quadros de 
(Coords.). Constitucionalismo e democracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 85-100. 
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27a ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 240 e ss. 
7 FARIA, Daniela Lopes de; NORIMITSU ITO, Christian; MOREIRA DA COSTA, Inês. Desconstruindo a 
ineficácia dos direitos sociais: por uma reconstrução dos direitos sociais democrática, participativa e 
transnacional. Revista brasileira de políticas públicas, Vol.6, Nº1, Jan/Jul 2016. Brasília: Uniceub, 
2016, p. 98. 
8 Destaca-se, contudo, que a Constituição de 1934, promulgada por Getúlio Vargas, foi a que primeiro 
trouxe, no Brasil, o rol de direitos sociais, com destaque para os trabalhistas, àquela época inspirada 
pela Constituição alemã de Weimar (1919). (BRASIL, Constituição (1934). Constituição da República 
Federativa do Brasil de 16 de julho de 1934. Brasília: Senado Federal, 1934).  
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desenvolvimento apenas é possível por meio da atuação positiva do Estado 

consubstanciada em políticas públicas de ações afirmativas e prestacionais, o 

elevado custo de efetivação desses direitos (sobretudo quando comparado à 

efetivação dos direitos civis e políticos) faz surgir o problema de sua concretização. 

Diante dessa dificuldade, surge como alternativa o atuar proativo do juiz a fim 

de efetivar os mandamentos constitucionais. Ocorre que essas ditas normas 

constitucionais de cunho programático, haja vista incumbir a Administração Pública 

no livre tracejo das estratégias políticas que melhor implementem a realização dos 

consagrados direitos, acabam por sair do âmbito das políticas públicas e, através da 

absoluta judicialização de tais direitos, o judiciário, que deveria apenas fiscalizar, 

atua de forma legiferante rumo a concretização do garantido na Constituição. Eis que 

surgem os debates e críticas acerca do Ativismo Judicial. 

Sendo esse, portanto, um problema permanente na realidade político-social 

brasileira, os sintomas foram apenas agravados diante da pandemia vivenciada, 

desde 2020, em razão da COVID-19. O sistema de saúde pública, já tão abalado, se 

viu estagnado e impotente perante as demandas para o tratamento da doença, 

chegando a superar o limite e ocupação de leitos em hospitais da rede pública e 

privada, além da falta de estoque de medicamentos e suprimentos hospitalares.9  

De igual forma, as políticas públicas para o combate e contenção do vírus 

foram insuficientes, não tendo sido possível a implementação de uma política 

nacional de combate à pandemia no Brasil.10 Como exemplo, a recomendação do 

Ministério da Saúde para a utilização do fármaco cloroquina/hidroxicloroquina no 

tratamento da COVID-19, que chegou a compor o protocolo de caráter geral e 

vinculativo do S.U.S (Sistema Único de Saúde),11 indo de encontro às orientações 

                                                      
9 NORONHA, Kenya Valeria Micaela de Souza; Et al. Pandemia por COVID-19 no Brasil: análise da 
demanda e da oferta de leitos hospitalares e equipamentos de ventilação assistida segundo diferentes 
cenários. Cadernos de Saúde Pública, Nº 36 (6), ano 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csp/a/MMd3ZfwYstDqbpRxFRR53Wx/?lang=pt#. Acesso em: 10 out. 2021.  
10  Por essa razão, o atual governo é investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), 
instalada, no Senado Federal, em 27 de abril de 2021, onde se investiga a desastrosa condução do 
governo no combate à pandemia, além dos indícios de corrupção na aquisição de imunizantes  
(BRASIL. Senado Federal. Requerimento n° 1372, de 2021. Brasília, DF, abril de 2021. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148071. Acesso em: 04 jul. 2021). 
11 BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso 
precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19. Brasília, maio de 2020. Disponível em: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/orientacoes-manuseio-medicamentoso-
covid19.pdf. Acesso em: 13 jun. 2020. 

https://www.scielo.br/j/csp/a/MMd3ZfwYstDqbpRxFRR53Wx/?lang=pt
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/orientacoes-manuseio-medicamentoso-covid19.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/orientacoes-manuseio-medicamentoso-covid19.pdf
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nacionais e internacionais para o tratamento do vírus,12 e como se não bastasse a 

política negacionista do Governo Federal protagonizada pelo atual Presidente da 

República Jair Messias Bolsonaro, o problema restou ainda mais agravado com o 

rompimento do diálogo institucional entre Governo Federal e Estados membros na 

condução da situação de emergência pandêmica.13 

Nesse contexto, o STF ganhou protagonismo na condução do combate à 

pandemia, passando a ser palco das mais acaloradas discussões e decisões que 

chegaram a confrontar as medidas (assim como a abstenção) do Governo Federal, o 

qual, por meio do Presidente da República e de seus apoiadores, revidou da pior 

forma: com manifestações antidemocráticas de ameaça às instituições e ao próprio 

sistema democrático do país, com ataques declarados aos Ministros da Corte, a 

exemplo do investigado nos inquérito das fake news (INQ) 4781/2020,14 e inquérito 

(INQ) 4828/2020 15  para a apuração de condutas delituosas e antidemocráticas 

previstas nos artigos 16, 17 e 23 da Lei de Segurança Nacional nº 7.170/1983, além 

do absurdo clamor pelo fechamento do STF e o retorno do período ditatorial 

militarista, com a reedição do Ato Institucional nº 5.16  

Ao passo que o negacionismo e os abusos de direitos do Governo Federal 

afrontam o estado democrático de Direito, principalmente diante do enfrentamento 

da pandemia; A atuação proativa do judiciário, ainda que para garantir as melhores 

respostas às demandas sociais, representam igualmente uma preocupação para a 

                                                      
12 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Ensayo clínico "Solidaridad" sobre tratamientos contra 
la COVID-19. Publicado em 17 de junho de 2020. 
Disponível: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-
research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments. Acesso 
em: 02.07.2020. 
13 Rompimento cujo marco foi o referendo do STF da liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio quanto 
a competência e autonomia dos estados e municípios para a condução das medidas em face da 
pandemia (BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Medida Liminar na ADI 6341. Min. Rel. Marco 
Aurélio. Plenário, Brasília, DF, 15 de abril de 2020. Publicada em 15 de abr. de 2020). 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão em (INQ) 4.781/2020. Inquérito da Fake News. 
Min. Rel. Alexandre de Moraes. Brasília, DF, 26 de maio de 2020a. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/INQ4781MEC.pdf. Acesso em: 24 jun. 
2021. 
15 Atualmente arquivado, desde 01 de julho de 2021, a pedido do PGR, em razão de não terem sido 
produzidas provas em face das autoridades parlamentares de foro especial. Contudo, os casos que 
investigam civis serão remetidos para investigação em primeira instância (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal (STF). (INQ) 4828/2020. Min. Rel. Alexandre de Moraes. Brasília, DF, 21 de abril de 2020).  
16 BRASIL. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 
dez. 1968. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05- 68.htm. Acesso em: 24 jun. 
2021. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
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devida promoção da harmonia entre os poderes da República. Se antes já se falava 

no perigo de um “governo dos juízes”, com os questionamentos sobre a legitimidade 

do poder contramajoritário para “fabricar” normas, hoje essa questão carece ainda 

mais de atenção.   

 

2 ATIVISMO JUDICIAL: PROBLEMA OU SOLUÇÃO? 

 

O princípio da separação dos poderes17 estabelece uma articulação entre os 

órgãos e as funções do Estado, razão pela qual Canotilho o apresenta como um 

princípio “organicamente referenciado e funcionalmente orientado”, porque cuida em 

relacionar uma função estatal a cada um dos três poderes, de forma que sejam 

independentes e harmônicos entre si.18  

Essa é a ideia original da separação dos poderes de Montesquieu que, pelo 

menos na teoria, vislumbra um estado de total equilíbrio entre as três esferas. Mas a 

preocupação nos dias de hoje é complexa. Fala-se em conter uma atuação criativa 

e exacerbada do Poder Judiciário que estaria indo de encontro com o Estado 

Democrático de Direito que tem suas leis criadas e elaboradas a partir de um 

processo legislativo democrático, sendo seus membros representativos da 

soberania popular, além de adentrar na competência da Administração Pública em 

busca de efetivar direitos constitucionais.  

O “governo dos juízes” representa uma das grandes preocupações modernas 

e, em contraponto, não é suficiente o argumento da separação dos poderes para 

cercear essa atividade.  

Muitas vezes, o atuar ativo do judiciário vem para suprir a inércia do legislador, 

ou ineficaz implementação de políticas públicas do Executivo, tendo como 

                                                      
17 Foi o filósofo grego, Aristóteles, quem primeiro visualizou a tripartição, embora suas ideias não 
tenham se tornado paradigmáticas da teoria, tendo em vista que não buscou a análise da composição 
e de competência de cada um dos poderes. (SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Separação de 
poderes: evolução até a Constituição de 1988 – Considerações. Rev. Inf. Legisl. Brasília, n. 115, jul/set 
1992, p.210). Mas a primeira tentativa de estabelecer a separação entre as atividades do Estado 
ocorreu com a “Instrument of Government” de Cromwell, seguida dos estudos de Locke e 
Montesquieu. (OMMATI, Fides. Dos freios e contrapesos entre os poderes do Estado. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, n. 55, jul/set 1997, p.57). 
18 CANOTILHO, J. J. Gomes. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7. ed. 11ª reimpressão, Coimbra: Almedina, 2003, p. 171. 
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justificativa, na grande maioria dos casos, a efetivação dos direitos fundamentais, 

posto que “elementos básicos para a realização do princípio democrático”. 19 

Portanto, não estaria o Poder Judiciário agindo em prol da democracia (a partido do 

povo) ao atuar de modo a garantir a efetivação dos direitos fundamentais, mesmo 

que se utilizando da proatividade, tendo em vista que não há democracia sem que se 

observe esses direitos?  

Para que se alcance a solução da reflexão acima, é preciso entender o papel 

da jurisdição constitucional, em que a corte suprema, por atuar em última instância, 

é alvo de profundas críticas quanto a possibilidade da última palavra ser deixada a 

cargo do Poder Judiciário.  

Então, quem deve ser o defensor da Constituição? Dois grandes pensadores, 

Hans Kelsen e Carl Schmitt,20 travaram debates a esse respeito nos meados de 1929, 

no contexto da República de Weimar na Alemanha. É que a dúvida põe na berlinda a 

legitimidade da atuação do Poder Judiciário na Jurisdição Constitucional.  

Carl Schmitt era opositor do Tribunal constitucional21 e considerava que o 

Poder Judiciário não poderia ser o defensor da Constituição, porque sua atuação no 

controle de constitucionalidade das normas assumia uma ação puramente 

legislativa, atribuindo ao Presidente essa tarefa, já que ele é quem tem o poder de 

declarar o estado de exceção, além de ter sido eleito pelo povo. 

Kelsen considerava o discurso de Carl ideológico e, a seu ver, seria incoerente 

que os poderes representativos analisassem a constitucionalidade dos seus 

próprios atos. Assim, sustentava a manutenção da legitimidade do Tribunal 

Constitucional na guarda da Constituição.22  

                                                      
19 CANOTILHO, J. J. Gomes. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7. ed. 11ª reimpressão, Coimbra: Almedina, 2003, p. 171. 
20 O debate pode ser melhor estudado a partir das obras: KELSEN, Hans. ¿Quién debe ser El defensor 
da La Constitución? Trad. J. Brie. Madri: Editorial Tecnos, 1995. / SCHMITT, Carl. La defensa dela 
Constitución. Trad. Manuel Sanchez Sarto. 2ª Ed. Madri: Editorial tecnos, 1998. 
21 Para Carl Schmitt, a atuação do Poder Judiciário na jurisdição constitucional afrontava a lógica da 
teoria de Montesquieu e colocava em cheque a democracia: “no existe Estado Cívico de Derecho sin 
independencia del poder judicial, ni justicia independiente sin sujeción concreta a una ley, ni sujeción 
concreta a la ley sin una diferenciación real entre la ley y la sentencia judicial. El Estado Cívico de 
Derecho descansa sobre la distinción real de diversos poderes”. (SCHMITT, Carl. La defensa dela 
Constitución. Trad. Manuel Sanchez Sarto. 2ª Ed. Madri: Editorial tecnos, 1998, p. 77, 79, 89). 
22  Acerca do judicial review faz-se obrigatória a leitura do mais famoso caso estadunidense de 
controle de constitucionalidade, o voto do Juiz Marshall em Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 
(1803). 
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O certo é que da jurisdição constitucional deriva a capacidade de tutelar os 

direitos fundamentais (inserindo-se, aqui, os direitos sociais), portanto, deve intervir 

na promoção da realização material desses direitos, e, ao atuar em nome da 

manutenção do processo democrático, deve invocar o justo e o digno, inclusive 

perante a própria lei.23 

Mas há também um atuar político da jurisdição Constitucional, aquele 

atrelado ao conteúdo aberto das diversas normas constitucionais cujo conteúdo não 

pode ser definido de forma objetiva, ou seja, sem a influência da subjetividade do 

julgador. Estamos aqui falando do caráter contramajoritário24 do judicial review, tema 

de grande polêmica que recebe críticas relativas à posição política da jurisdição 

exercida pela Corte Suprema, já que, ao determinar o conteúdo dessas normas, se 

está fazendo uma opção política (pois não é determinada pelo direito) por uma das 

possíveis interpretações que o texto pode revelar.25  

Luís Roberto Barroso aponta o fenômeno da “constitucionalização 

abrangente” como uma das grandes causas da Judicialização26 (em outras palavras, 

trata-se de atribuir ao poder Judiciário a responsabilidade de decisão de questões 

políticas, pelo fato de terem sido elas incorporadas na Constituição) que trouxe para 

a Constituição matérias que antes eram cuidadas por um processo político 

majoritário e pela legislação ordinária (daí a expressão “caráter contramajoritário” da 

jurisdição). O Ministro aponta que esse foi um fenômeno mundial, iniciado com as 

Constituições  de  Portugal (1976)  e  Espanha  (1978),  tendo sido  potencializado  na 

                                                      
23 Fazer com que a efetividade dos direitos sociais, fundamentais e democráticos aconteça por meio 
de uma prática jurídico-constitucional, conduz à concretização e ao aperfeiçoamento de avanços no 
campo social, ao mesmo tempo, que valorizará a Constituição como elemento conformador da 
cidadania e instrumento de reivindicação de segurança dos cidadãos frente ao poder. (MIRANDA, 
Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 67-68.) 
24 Termo primeiramente visto na obra “The Least Dangerous Branch” do autor Alexandre M. Bickel, 
1962.  
25 CIRÍACO, Patrícia K. de D. O debate sobre a separação dos poderes: uma análise crítica do ativismo 
judicial. Dissertação de Mestrado. Portugal: Universidade de Coimbra, 2014, p. 38-39.  
26 Barroso explica que judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou 
social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas 
tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo (...) Com intuitivo, a judicialização envolve uma 
transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na 
argumentação e no modo de participação da sociedade. (BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, 
Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, n. 13, 
jan/mar 2009, p. 73).  
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Constituição Brasileira que redemocratizou o país em 1988.27  

O ponto a se chegar é que constitucionalizar uma matéria significa 

transformar Política em Direito.  

O fenômeno, então, ocorre da seguinte forma: “Na medida em que uma 

questão—seja um direito individual, uma prestação estatal ou um fim público— é 

disciplinada em uma norma constitucional, ela se transforma, potencialmente, em 

uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de atuação judicial”.28  

Mas o problema do judicial review vai além do caráter contramajoritário da 

Jurisdição Constitucional, tendo como grande alvo a questão do Ativismo Judicial.29 

É que a Judicialização e o Ativismo Judicial, nos dizeres de Barroso, são primos: 

“vem, portanto, da mesma família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as 

mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas”,30 ao 

passo que a Judicialização é uma circunstância que decorre do modelo 

constitucional que se adotou, o Ativismo Judicial reflete uma atitude, “a escolha de 

um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido 

e alcance”.31  

Portanto, o Ativismo Judicial está associado a uma ampla atuação do Poder 

Judiciário na tarefa de concretizar os anseios constitucionais, interferindo, por 

consequência, no espaço de atuação dos outros poderes, e pode ser encarado em 

sua essência como positivo ou negativo, a depender do ponto de vista de quem avalia 

as decisões judiciais.  

                                                      
27 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, jan/mar 2009, p. 73-74. 
28 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, jan/mar 2009, p. 74. 
29 Expressão utilizada pela primeira vez por Arthur Schlesinger em artigo publicado na revista Fortune, 
em janeiro de 1947, acerca da Supreme Court Norte Americana (presidida por Earl Warren entre 1954 
e 1969). Schlesinger fez uma análise da postura dos juízes, classificando a de uns como ativistas 
(Justices Black, Douglas, Murphy e Rutlege) e a de outros como autocontida (Justices Frankfurt, 
Jackson e Burten), já os demais membros se enquadrariam no grupo dos moderados (Justice Reed e 
Chief Justice Vinson). Para ele, o ativismo judicial verifica-se quando o juiz se considera no dever de 
interpretar a Constituição no sentido de garantir direitos que ela já prevê. (KMIEC, Keenan D. The Origin 
and Current Meanings of Judicial Activism. In: California Law Review 92: 1441-77, 2004).  
30 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, jan/mar 2009, p. 76. 
31 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, jan/mar 2009, p. 76. 
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Em suma, as críticas negativas a respeito do papel proativo do judiciário 

consistem nos riscos para a legitimidade democrática, uma vez que os membros do 

poder Judiciário não são eleitos pelo poder majoritário; o risco de politização da 

Justiça; e o risco pela infração ao princípio da separação dos poderes.32  

Em contraponto aos aspectos negativos, fazem-se necessárias algumas 

indagações, as quais, neste artigo, não visam levantar uma bandeira ativista do 

Judiciário, mas tão somente incitar uma reflexão mais profunda acerca do tema: 

Afinal, ao se deparar com as atribuições de atuação do Poder Judiciário, o juiz 

(principalmente o juiz constitucional) ultrapassa limites ao fazer justiça, ao tornar 

efetivo os direitos resguardados aos cidadãos pela Constituição (?) Considerando 

que a ciência jurídica, ainda que se paute na segurança jurídica, deve acompanhar os 

avanços sociais, se o Poder (Legislativo) responsável pela edição desses novos 

regramentos não consegue acompanhar da maneira mais eficiente as demandas 

para a solução de novos problemas, e se o outro Poder (Executivo) que deve efetivar 

direitos através de suas políticas públicas não dá conta ou não as efetiva, é razoável 

que o Poder Judiciário reste imobilizado simplesmente porque sua atuação 

adentraria na esfera dos demais?33  

Tais reflexões não podem ser descartadas, pois o Estado Constitucional 

Democrático advém de duas ideias que juntas o sustentam: constitucionalismo e 

democracia, na medida em que o primeiro significa poder limitado e respeito aos 

direitos fundamentais, o Estado de direito como expressão da razão; e o segundo 

significa soberania popular, governo do povo. O poder fundado na vontade da 

                                                      
32 CIRÍACO, Patrícia K. de D. O debate sobre a separação dos poderes: uma análise crítica do ativismo 
judicial. Dissertação de Mestrado. Portugal: Universidade de Coimbra, 2014, p. 51. 

33 Em confluência, tem-se a seguinte reflexão: “O argumento de ausência de legitimidade democrática 
não se sustenta porque os tribunais, ao controlar e sancionar a administração por atuações indevidas 
ou omissões arbitrárias que vulneram direitos sociais não interferem no princípio democrático, ao 
contrário, o reforçam, ao assegurar o cumprimento das leis e normas constitucionais. Além disso, a 
tutela desses direitos não pode ser realizada exclusivamente por órgãos legislativos, que ficam muito 
à mercê do jogo político, no sentido de terem interesse em projetos que lhes tragam benefícios 
eleitorais imediatos, ou que tenham a ver com as prioridades de determinado partido.” (FARIA, Daniela 
Lopes de; NORIMITSU ITO, Christian; MOREIRA DA COSTA, Inês. Desconstruindo a ineficácia 
dos direitos sociais: por uma reconstrução dos direitos sociais democrática, participativa e 
transnacional. Revista brasileira de políticas públicas, Vol.6, Nº1, Jan/Jul 2016. Brasília: Uniceub, 
2016, p. 101). 
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maioria.34 Ou seja, entre constitucionalismo e democracia (vontade e razão/ direitos 

fundamentais x governo da maioria) podem surgir conflitos que, nos dizeres do Min. 

Barroso, devem ser conflitos aparentes, já que a Constituição deve estabelecer as 

“regras do jogo democrático”, assegurando o governo da maioria, com participação 

política ampla e a alternância no poder. Contudo, não deve esquecer dos direitos das 

minorias, o que significa a proteção dos valores e direitos fundamentais aos que 

estão em circunstâncias de desvantagem, àqueles vencidos pelo grupo que tem mais 

votos.35  

Nesse sentido, Ronald Dworkin defende a “concepção constitucional da 

democracia” (ao contrário da “concepção procedimental” defendida por Jürgen 

Habermas), em que os princípios são inerentes ao sistema e devem ser protegidos 

através de uma ação interpretativa do Poder Judiciário, na qual podem assumir um 

lugar mais importante que as regras ou do que os objetivos políticos, tendo em vista 

que expressam os ideais construtivos da comunidade política. 36  Para o autor, 

restringem-se os direitos constitucionais ao fazer uma interpretação estrita da 

Constituição e, entendendo que a Lei Maior tem o fim de proteger os cidadãos contra 

as decisões tomadas por “certas maiorias”, 37  a atitude interpretativa do juiz é 

fundamental.  

Dworkin defende que o judicial review pode viver em harmonia com a 

democracia, e fala que o juiz “deve estar preparado para formular questões de 

moralidade política e dar-lhes uma resposta”,38 o que não significa que os Tribunais 

possam tomar decisões políticas, pois “eles sempre deverão pautar as suas decisões 

nos princípios, mesmo nos casos difíceis”.39 

                                                      
34 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, jan/mar 2009, p. 81. 
35 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, jan/mar 2009, p. 81-82. 
36 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 208.  
37 “A teoria constitucional em que se baseia o nosso governo não é simples teoria da supremacia das 
maiorias. A Constituição, e particularmente a Bill of Rights (Declaração de Direitos e Garantias), 
destina-se a proteger os cidadãos (ou grupos de cidadãos) contra certas decisões que a maioria pode 
querer tomar, mesmo quando essa maioria age visando o que considera ser o interesse geral ou 
comum.” (DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 209).  
38 DWORKIN, Ronald. Uma questão de Princípio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 95-96. 
39 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 231. 
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Assim, a conclusão é, sem dúvida, do notável papel do judiciário na proteção 

a esses direitos citados, mas a Constituição não pode ser invocada para asfixiar a 

atuação do legislador.40 Para o Min. Barroso, “A importância da Constituição – e do 

Judiciário como seu intérprete maior – não pode suprimir, por evidente, a política, o 

governo da maioria, nem o papel do Legislativo”.41  

Há uma linha tênue que pode transformar a democracia numa tirania.  

O governo dos juízes é um grande perigo social e nós, os destinatários das 

leis, devemos “voltar os olhos” para esse problema.  

 

3 “ATIVISMO JUDICIAL” COMO SOLUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 

SOCIAIS NO ESTADO PANDEMICO OCASIONADO PELA COVID-19 

 

Após a análise das bases e fundamentos que justificam uma maior 

interferência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e executivos, em que 

tanto a negligência legislativa quanto a (in)efetivação da concretização dos direitos 

fundamentais, especialmente os sociais, ocasiona a atuação, muitas vezes 

legiferante, da Corte Constitucional, cumpre destacar algumas decisões proferidas 

pelo STF durante o estado de pandemia ocasionado pelo COVID-19, as quais 

chegaram a ser criticadas como ativistas, mas que foram inquestionavelmente 

fundamentais no trato da situação emergencial vivenciada no Brasil.  

Em julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF’s nº 668 e 669 de 2020), 42  interpostas pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Metalúrgicos e pelo Partido Político Rede Sustentabilidade, mediante 

o fundamento de ofensa aos arts. 5º, XIV e XXXIII; art. 37, caput e §1º; art. 196; art. 

220, caput e §1º da Constituição Federal, o STF determinou, por meio de medida 

                                                      
40 “A constituição não pode ser ubíqua.” SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade Constitucional: os dois lados 
da moeda. Revista de Direito do Estado. 2:83, 2006. 
41 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, jan/mar 2009, p. 88-89. 
42 Destaca que os processos foram extintos por perda do objeto, diante do voluntário encerramento 
da campanha pelo Governo Federal. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Liminar em ADPF 669. 
Min. Rel. Luís Roberto Barroso. Decisão monocrática. Brasília, DF, 31 de março de 2020. p. 1-20, 
publicada em 03 de abr. de 2020. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342798642&ext=.pdf. Acesso em: 27 
maio 2020.  

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342798642&ext=.pdf
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cautelar proferida pelo Min. relator Luís Roberto Barroso, a vedação da circulação da 

campanha do Governo Federal cujo slogan era “o Brasil não pode parar”, bem como 

de qualquer outra campanha com o mesmo fim.  

Antevendo as críticas, o Min. relator Luís Roberto Barroso esclareceu que a 

campanha veiculada pelo Presidente da República não se tratava de decisão política 

para a condução do país diante do estado de calamidade, “haveria uma decisão 

política, [...] se a autoridade eleita estivesse diante de duas ou mais medidas aptas a 

produzir o mesmo resultado: o bem estar da população, e optasse legitimamente por 

uma delas. Não é o caso”, a questão em si que justificou a total interferência da Corte, 

consistiu no dever constitucional da tutela dos direitos fundamentais à vida, à saúde 

e à informação dos brasileiros. Para Barroso, “Não se trata de questão ideológica. 

Trata-se de questão técnica”, porque constatado que a campanha do Governo 

Federal se insurgiu em face de todas as orientações técnicas, nacionais e 

internacionais, para o enfrentamento da COVID-19.43  

Barroso destacou: “me parece que o que está em debate aqui é, não um direito, 

mas o dever da União de informar adequadamente o público acerca das situações 

que colocam em risco a sua vida, saúde e segurança”.44 

Outra decisão alvo de críticas, foi proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI nº 6341 de 2020), 45  essa interposta pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), com a intenção de que fosse declarada a 

incompatibilidade parcial com a Constituição Federal, da Medida Provisória nº 926, 

de 20 de março de 2020, especificamente quanto às alterações promovidas no art. 

3º, caput, I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020. É que a referida MP abusou do poder ao fazer reserva de lei 

complementar em matéria constitucional que resguarda a competência comum dos 

entes federados, consistindo em abuso de poder pela edição de ato com força de lei 

fora dos limites constitucionais.   

                                                      
43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Liminar em ADPF 669. Min. Rel. Luís Roberto Barroso. 
Decisão monocrática. Brasília, DF, 31 de março de 2020. p. 1-20, publicada em 03 de abr. de 2020. 
44 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Liminar em ADPF 669. Min. Rel. Luís Roberto Barroso. 
Decisão monocrática. Brasília, DF, 31 de março de 2020. p. 1-20, publicada em 03 de abr. de 2020.  
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Medida Liminar na ADI 6341. Min. Rel. Marco Aurélio. 
Plenário, Brasília, DF, 15 de abril de 2020. Publicada em 15 de abr. de 2020. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880765. Acesso em: 02 jul. 2020. 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880765
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Nos termos da medida liminar e posteriormente referendada pelo pleno, o Min. 

relator Marco Aurélio, “não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. 

Descabe a óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e 

disciplina mediante lei de envergadura maior”, reiterando que as determinações 

vistas na Medida Provisória nº 926/2020 “não afasta a competência concorrente, em 

termos de saúde, dos Estados e Municípios. [...] não afasta a tomada de providências 

normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”.46 

Diante dos exemplos acima descritos, constata-se que as provocações que 

adentram às portas do Judiciário no contexto pandêmico exigem rápidas respostas, 

porque são frutos da ineficiência dos Poderes Legislativo e Executivo no 

enfrentamento da pandemia. Sem olvidar da atuação de destaque dos Executivos 

estaduais, o Poder Executivo Federal foi, especificamente na pessoa do Presidente 

da República Jair Messias Bolsonaro, o maior propulsor das conturbações sociais, 

políticas e econômicas, com o destaque para uma atuação de propagação de fake 

news, incitação de atos antidemocráticos e, de forma mais grave, o negacionismo 

diante das necessárias políticas públicas para a contenção e tratamento do 

coronavírus, sobretudo com o atraso na aquisição de imunizantes e incentivo pela 

não utilização por parte da população.  

Todas essas questões elevaram ainda mais o protagonismo do Poder 

Judiciário, e sobre as críticas quanto ao posicionamento ativista do STF, ainda que 

eivado de profundos e antigos problemas, foi, no caso específico da pandemia, o 

instrumento que viabilizou a concretização dos direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente.  

 

CONCLUSÃO  

 

Os já conhecidos debates e críticas acerca do ativismo judicial já afirmavam 

que este é o “século do Judiciário”, tendo em vista a crescente postura ativista desse 

Poder. A principal crítica é, portanto, a infração ao princípio da Separação dos 

                                                      
46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Medida Liminar na ADI 6341. Min. Rel. Marco Aurélio. 
Plenário, Brasília, DF, 15 de abril de 2020. Publicada em 15 de abr. de 2020.  
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Poderes de Montesquieu e a consequente “quebra” da democracia, tendo em vista o 

caráter contramajoritário do judiciário.   

Contudo, importante destacar que a postura “ativista” ou os “juízes 

legisladores” são frutos de uma sociedade que tem exigido resposta ao poder 

contramajoritário diante da ineficiência dos demais poderes. Certo ou errado, 

fazendo política ou não, usando de legitimidade democrática ou não, pelo menos, o 

Poder não representativo tem dado boas respostas. Ao vislumbrar esse tema diante 

do estado pandêmico ocasionado pela COVID-19, resta ainda mais claro que a 

atuação proativa e enérgica do Supremo Tribunal Federal foi extremamente 

importante no enfrentamento do problema.  

Mas, para qual lado a balança deve pesar mais: constitucionalismo ou 

democracia? Em outras palavras, garantia dos direitos fundamentais ou garantia do 

governo da maioria? A preocupação, então, é o perigo de serem essas “respostas 

positivas” transformadas em um governo de juízes.  

É a preocupação de não se estar atribuindo uma exacerbada importância aos 

princípios constitucionais, em nome de uma pretensa ordem objetiva de valores 

imposta pela razão (Alexy) ou pela vivência histórica de uma comunidade 

(Dworkin),47  com o fim de dar liberdade ao intérprete-aplicador para a produção 

normativa, “[...] abrindo as portas do sistema jurídico ao subjetivismo de decisões 

judiciais que [...] deixam de concretizar a Constituição para, a bem ver, construí-la, 

ao sabor das preferências axiológicas de seus prolatores”.48 

Infelizmente, todos os questionamentos aqui levantados rogam por 

respostas. Há de se traçar estratégias para não só fazer emergir do Legislativo um 

positivismo renovado, mas também exigir do Executivo a transformação da 

arrecadação do dinheiro público em políticas que efetivem no todo os Direitos sociais 

garantidos pela Constituição. Roga-se, aqui, por um Legislativo e Executivo atuantes 

para (e não por) a sociedade. Não é apenas a representatividade democrática, mas a 

eficácia dessa representatividade que tem importância.  

                                                      
47 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial, parâmetros dogmáticos. 1ª Ed. 3ª tiragem. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 307. 
48 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial, parâmetros dogmáticos. 1ª Ed. 3ª tiragem. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 314. 
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Somente dessa forma é que o Judiciário não será forçado a tomar “as rédeas do 

jogo”, assim sua “boa intenção” não se sobreporá ao maior fundamento da 

democracia: A Soberania Popular. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral investigar as possibilidades e 
importância do controle das ações estatais voltadas à concretização do direito 
fundamental à saúde no Brasil no contexto da pandemia causada pelo coronavírus. 
Os objetivos específicos são delimitar os aspectos introdutórios em relação ao 
direito fundamental à saúde no Brasil; descrever as características do controle dos 
atos estatais com foco na Constituição Federal de 1988 e analisar a necessidade de 
controlar as ações estatais em tempos pandêmicos com foco na concretização do 
direito fundamental à saúde. Com isso, visa-se responder ao seguinte problema de 
pesquisa: quais as possibilidades e importância do controle das ações estatais 
voltadas à concretização do direito fundamental à saúde no contexto pandêmico? 
Para isso, utilizou-se do método de procedimento dedutivo, método de procedimento 
monográfico e técnicas de pesquisa resumidas a consulta em livros, artigos, 
periódicos, teses, dissertações, dentre outros meios. Considerando que a pesquisa 
encontra-se em andamento, as conclusões preliminares apontam para a 
necessidade de um efetivo controle dos atos estatais tendo em vista que este requer 
prestações positivas que necessitam ser controladas para garantia de sua 
concretização. 
Palavras-chave: Controle. Direitos fundamentais. Pandemia. Saúde. 
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ABSTRACT 
 
The present research aims to investigate the possibilities and the importance of state 
actions control directed to concretize fundamental right to health in Brazil in 
pandemic context caused by coronavirus. The specific objectives are delimit 
introductory aspects related to fundamental right to health in Brazil, describe the 
aspects of state actions control in Federal Constitution of 1998 and analyze the 
necessity to control state actions in pandemic context focusing in the concretization 
of fundamental right to health. With this, it aims to answer the follow problem: what 
are the possibilities and the importance of state actions control directed to concretize 
the fundamental right to health in a pandemic context? For this, the approach method 
used is the deductive, the monographic procedure method and the research 
technique is based on research in books, magazines, periodicals, theses, 
dissertations, among other means. Considering that this research still in process, the 
preliminary conclusions indicates to the necessity of an effective control of state 
actions in view of that this requires positive benefits that claim to be controlled to 
guarantee its realization. 
Keyboards: Control. Fundamental rights. Pandemic. Health. 
 

Introdução 

 

Com o presente trabalho objetiva-se investigar as possibilidades e 

importância do controle das ações estatais voltadas à concretização do direito 

fundamental à saúde no Brasil no contexto da pandemia causada pelo coronavírus. 

A temática relaciona-se com a necessidade de controle das ações relacionadas ao 

direito fundamental à saúde durante a pandemia do coronavírus, estando delimitada 

ao contexto brasileiro com foco nas licitações e contratos administrativos voltados 

à aquisição de materiais e serviços. Dessa forma, considerando as mudanças 

vivenciadas pela administração pública em face da emergência sanitária causada 

pela pandemia do coronavírus, questiona-se: quais as possibilidades e importância 

do controle das ações estatais voltadas à concretização do direito fundamental à 

saúde no contexto pandêmico? 

Para responder ao problema de pesquisa, utilizou-se do método de 

abordagem dedutivo tendo em vista que partindo dos pressupostos gerais 

relacionados à concretização do direito fundamental à saúde, passa-se a analisar de 

forma específica de que maneira o controle dos atos estatais contribui para a sua 

concretização no contexto da pandemia do coronavírus no Brasil. Quanto ao método 
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de procedimento optou-se pelo monográfico e, as técnicas de pesquisa resumem-

se a consulta em livros, artigos, periódicos, teses, dissertações, dentre outros meios. 

A hipótese inicial é de que o controle das ações estatais, o qual recebeu ainda 

maior destaque no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, não apenas 

contribui, mas sim, é essencial para concretização dos direitos fundamentais 

englobando o direito à saúde, foco desta pesquisa, uma vez que é por meio desta 

atividade controladora que se torna possível a identificação e responsabilização de 

eventuais atos ilícitos, bem como o acompanhamento da prestação dos serviços 

públicos desde a sua formulação até a prestação.  

A justificativa, em termos teóricos, considerando o status de direito 

fundamental atribuído à saúde pela Constituição Federal com base na previsão do 

art. 196, o qual dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas, as quais visem à redução do risco de 

doença, bem como de outros agravos, além da garantia ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, torna-se 

necessário diante do contexto pandêmico vivenciado em escala global ao longo do 

último ano, investigar a necessidade de controle das ações estatais para que este 

direito seja garantido e plenamente exercido. Em termos práticos, é preciso 

investigar de que modo o controle dos atos estatais pode contribuir para 

concretização do referido direito prevenindo a ocorrência de atos ilícitos, bem como 

aplicando as respectivas sanções no caso da ocorrência de fraudes e desvios, por 

exemplo, os quais afetam negativamente a administração pública como um todo. 

Ademais, a pesquisa que se inicia pode contribuir quando concluída para o 

estabelecimento de diretrizes e novos modelos de controle destas ações 

possibilitando uma melhor gestão do dinheiro público e aplicabilidade na prestação 

dos serviços. 

Os objetivos específicos, em conformidade com a divisão dos capítulos, são 

em um primeiro momento delimitar os aspectos introdutórios em relação ao direito 

fundamental à saúde no Brasil; após visa-se descrever as características do controle 

dos atos estatais com foco na Constituição Federal de 1988 e por fim ; analisar a 

necessidade de controlar as ações estatais em tempos pandêmicos com foco na 

concretização do direito fundamental à saúde. 
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2 DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Neste  primeiro  tópico,   pretende-se  delimiter  os  aspectos  introdutórios  em 

relação ao direito fundamental à saúde no Brasil trazendo uma breve 

contextualização da previsão constitucional e do status atribuído aos direitos 

fundamentais no país. Inicialmente, denota-se que a partir da Constituição Federal 

de 1988, o texto constitucional passa a ser visto como uma ordem de valores 

centrada na dignidade da pessoa humana, a qual traz um capítulo próprio destinado 

aos princípios fundamentais. Ademais, a dimensão objetiva tem como uma de suas 

principais consequências a eficácia irradiante dos direitos fundamentais e também 

dos deveres de proteção, os quais não estão mais limitados tão somente a relação 

da pessoa com o Estado, mas também engloba as relações interparticulares3.  

Ao mesmo tempo que possui fortes alicerces principiológicos, como o 

princípio da dignidade da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito, dentre 

outros, a Constituição também possui um rol extenso de regras jurídicas dotadas de 

densidade normativa, além de normas infraconstitucionais que regulam as relações 

nos espaços público e privados. Observa-se então que há uma mudança de 

paradigmas desde a conceituação de direitos fundamentais até o papel exercido na 

ordem jurídica vigente4.  

Para fins desta explanação, adota-se a visão de que os direitos fundamentais 

são direitos humanos que passam a ser reconhecidos e positivados no plano 

constitucional positivo dos Estados, enquanto que os direitos humanos são aqueles 

não positivados, bem como os direitos previstos nos documentos de ordem 

internacional. No entendimento dos autores, os direitos humanos relacionam-se 

com os direitos e liberdades inerentes ao ser humano possuindo caráter 

supranacional independentemente de estarem previstos na constituição5. 

                                                      
3 Renato dos Reis, Jorge. Os Direitos Fundamentais de Tutela da Pessoa Humana nas relações entre 
particulares. In. REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (orgs.). Direitos sociais e políticas 
públicas: desafios contemporâneos. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2007. 
4 Wolfgang Sarlet. A Eficácia Dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral Dos Direitos Fundamentais 
Na Perspectiva Constitucional. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2015. 
5 Gorczeviski, Clovis. Direitos Humanos, Educação e Cidadania. Conhecer, Educar, Praticar. 2a ed. 
Santa Cruz do Sul: Edunisc. 2016. 
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Além disso, é preciso considerar a inexistência de um padrão do seu 

reconhecimento tanto no plano nacional como internacional, sendo que o 

desenvolvimento econômico é um dos fatores de maior influência no que tange a 

dimensão de direitos prestacionais. Ocorre que não é somente o fator econômico ou 

social que influencia na formatação dos direitos fundamentais, sobretudo aqueles 

relacionados à prestação social por parte do Estado, tendo em conta que fatores 

políticas e também transnacionais, como é o exemplo da globalização, influenciam 

diretamente na forma de sua prestação ou até mesmo flexibilização. Situações de 

crise econômica, política, de saúde pública ou até mesmo as mudanças decorrentes 

da sociedade da informação, foco da disciplina, alteram significativamente os 

direitos fundamentais no campo teórico e prático. 

Outro ponto fundamental a ser mencionado é o questionamento acerca da 

forma em que é atribuído o caráter de direito fundamental a determinadas prestações 

sociais, principalmente aquelas que demandam um gasto por parte do Estado diante 

dos gastos públicos em um contexto de escassez de recursos. Ou seja, é preciso 

definir até que ponto tais prestações são exigíveis. Considerando as diferenças 

existentes entre os Estados, o grau de atendimento aos direitos sociais que exigem 

prestações estatais também é distinto ainda que estejamos abordando o mesmo 

direito. Com isso, a disponibilidade ou não de recursos à disposição é um dos fatores 

predominantes para a forma de prestação de um direito constitucionalmente exigido.  

Trata-se da problemática ligada à possibilidade jurídica de disposição diante do fato 

de que o Estado também necessita ter a capacidade jurídica ou o poder de dispor não 

bastando somente a previsão normativa de tais direitos6. 

Neste ponto é que surge o entendimento de que os responsáveis pela 

prestação dos direitos fundamentais principalmente no que tange aos direitos 

sociais precisam observar os critérios de adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito sempre respeitando o núcleo essencial 

daqueles direitos que necessitarem ser restringidos garantindo sempre o mínimo de 

sua concretização para que não haja prejuízos aos destinatários. Ademais, é 

indispensável considerar ainda o princípio da proibição de retrocesso em matéria de 

                                                      
6  Wolfgang Sarlet, Ingo. A Eficácia Dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral Dos Direitos 
Fundamentais Na Perspectiva Constitucional. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2015. 
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direitos sociais, o qual visa, acima de tudo, garantir a proteção daqueles direitos 

constitucionalmente previstos impedindo que ocorra a sua anulação. 

Especificamente sobre o direito fundamental à saúde, este encontra previsão 

no art. 196 da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, as quais 

visem à redução do risco de doença, bem como de outros agravos, além da garantia 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, torna-se necessário diante do contexto pandêmico vivenciado em 

escala global ao longo do último ano, investigar a necessidade de controle das ações 

estatais para que este direito seja garantido e plenamente exercido7. 

É importante ressaltar que o contexto da efetividade do direito à saúde está 

condicionado à capacidade financeira do Estado e suas reservas apresentando-se 

como uma questão que constantemente precisa ser estudada, a fim de evitar 

problemas relacionados à má gestão de políticas públicas na área ou até mesmo a 

distribuição inadequada de recursos, investimentos ou até mesmo os desvios. Neste 

aspecto é que o controle da administração pública é fundamental para garantia e 

preservação destes direitos tanto no âmbito da prestação de serviços públicos como 

na formulação e implementação de políticas públicas. 

Expostas breves considerações sobre a previsão constitucional dos direitos 

fundamentais no Brasil, bem como a demonstração da obrigatoriedade de garantia 

do direito à saúde, passa-se a verificação dos aspectos relacionados ao controle dos 

atos estatais na legislação brasileira. 

 

3 O CONTROLE DOS ATOS ESTATAIS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

Neste segundo tópico, visa-se descrever as características do controle dos 

atos estatais com foco na Constituição Federal de 1988, a qual trouxe significativos 

impactos na organização e estruturação da administração pública como um todo e 

                                                      
7  Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 06 out. 
2021. 
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consequentemente na atividade controladora. No que que se refere às modalidades 

de controle da administração pública, cumpre destacar a possibilidade de ser 

realizado o controle social, controle interno e controle externo, os quais podem ser 

adotados de maneira conjunta, ou seja, ao mesmo tempo em que os indivíduos 

exercem o controle social dos atos públicos, a administração pública pode adotar o 

controle interno de seus atos além do controle externo, o qual será estudado de 

maneira mais específica devido a sua relevância no momento em que as relações 

entre o mercado e o Estado estão cada vez mais estreitas. 

Neste estudo, adota-se o entendimento de que com a redemocratização do 

Estado Brasileiro, ocorreu o fortalecimento do controle externo da administração 

pública, o qual passou a ter um rol mais amplo de atividades exercidas 

principalmente pela figura do Tribunal de Contas, o qual possui previsão nos artigos 

70  e seguintes do texto constitucional. O fortalecimento elencado pelos autores 

deriva de todo um contexto histórico e normativo devendo ser considerada também 

a influência internacional, sobretudo por meio de tratados nos quais os países como 

é o caso do Brasil, se comprometeram a estabelecer mecanismos de combate às 

práticas corruptivas e aprimoramentos das ferramentas da administração pública8. 

Ademais, seja qual for a modalidade de controle adotada, esta é uma parte 

integrante e essencial em todo e qualquer processo de bens e serviços tendo como 

busca a obtenção dos melhores resultados da organização na qual está inserido. O 

controle da administração pública contribui de forma efetiva desde que atue 

concomitantemente durante todas as etapas dos processos de produção podendo 

assim corrigir eventuais falhas que venham a ser encontradas, ou seja, o controle 

não é somente posterior a ocorrência do ilícito, mas sim, possui função preventiva 

buscando evitar que estes ocorram. Entende-se que tal função é de extrema 

relevância no momento que ao prevenir sua ocorrência, a administração pode operar 

em conformidade com os dispositivos legais bem como aumentar a sua eficiência9. 

O fato é que a pandemia fez com que fossem alterados dispositivos  jurídicos, 

                                                      
8 Avritzer, Leonardo; Filgueiras Fernando. Corrupção e controles democráticos no Brasil. Brasília: 
Escritório no Brasil/IPEA, 2011. 
9 Amorim Rocha, Alexandre. Especialização e autonomia funcional no âmbito do Tribunal de Contas 
da União. Revista da Informação Legislativa. Brasília a. 40 n. 157 jan./mar. 2003. 
 



 
582 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

sobretudo na seara das licitações e contratos administrativos, o que 

consequentemente afeta a forma como o controle da administração pública é 

realizado, dessa forma passa-se a expor algumas destas principais alterações, 

porém sem esgotar a ampla discussão em torno da temática em virtude do espaço 

para abordagem. 

 A Medida Provisória n° 926 de 20 de março de 2020, convertida na Lei 14.035 

de 2020, altera a Lei n° 13.979 de 2020 dispondo sobre os procedimentos para 

aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência 

de saúde pública do coronavírus. No que se refere a licitações e contratos 

administrativos, a previsão do art. 4°, o qual prevê que é dispensável a licitação para 

aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional de que trata a referida lei. O parágrafo 3° do referido artigo, dispõe que 

excepcionalmente será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços ou 

insumos de empresas que estejam em situação de idoneidade declarada ou com o 

direito de licitar ou contratar com o poder público suspenso desde que esta seja, de 

modo comprovado, a única fornecedora do bem ou serviço adquirido10. 

Na sequência, o art. 4°-A versa sobre a aquisição de bens e a contratação de 

serviços, a qual se refere o caput do art. 4° dispondo que estas não são restritas a 

equipamentos novos, desde que o fornecedor seja responsável pelas plenas 

condições de uso e funcionamento dos bens. Enquanto que o art. 4°-B do referido 

diploma legal, elenca que nas hipóteses de dispensa de licitação, presumem-se que 

estejam comprovadas as seguintes condições de ocorrência de situação de 

emergência; necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

existência de risco a segurança tanto de pessoas como de obras, prestação de 

serviços,   equipamentos   e   outros   bens   públicos  e  particulares  e;   limitação da 

contratação à parcela necessária para atender a situação de emergência. 

                                                      
10 Brasil. Lei 14.035 de 11 de agosto de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14035.htm>. Acesso em 02 out. 
2021. 
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Quanto a Medida Provisória n° 961 de 6 de maio de 2020, convertida na Lei 

14.065/2020, esta autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, 

além de adequar os limites de dispensa de licitação ampliando o uso do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC durante o estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, publicado em 20 de março de 

202011. 

Dentre as suas disposições, destaca-se a previsão do art. 1°, o qual autoriza 

a administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 

constitucionalmente autônomos, a dispensar a licitação nas hipóteses tratadas nos 

incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, nos limites previstos em lei 

sendo para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde 

que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras 

e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta 

e concomitantemente. E para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um 

mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma 

só vez. 

Observa-se que estas flexibilizações geram desafios ainda maiores, podendo 

citar o exemplo da atividade dos órgãos de controle externo que pode tornar-se ainda 

mais sobrecarregada no momento em que a cooperação interinstitucional, a exemplo 

do controle social, torna-se fundamental para a sua melhor efetivação na medida em 

que diante das flexibilizações há menor tempo para análise dos processos de 

licitação e urgência em adquirir bens e contratar serviços necessários para o 

atendimento das demandas relacionadas à calamidade pública instaurada com a 

pandemia. Assim, passa-se a verificar de forma mais específica como o necessário 

controle da administração pública pode contribuir para a concretização do direito 

fundamental à saúde neste contexto. 

                                                      
11 Brasil. Lei 14.065 de 30 de setembro de 2020. Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e 
nos contratos realizados no âmbito da administração pública; adequa os limites de dispensa de 
licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/Lei/L14065.htm>. Acesso em 08 out. 2021. 
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4 DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NO CONTEXTO PANDÊMICO E CONTROLE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Neste terceiro tópico, pretende-se analisar a necessidade de controlar as 

ações estatais em tempos pandêmicos com foco na concretização do direito 

fundamental à saúde. Inicialmente, vislumbra-se que os primeiros casos foram 

notificados ainda no ano de 2019, embora à época não houvesse de fato uma relação 

entre estes, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos 

uma pandemia do novo coronavírus, chamado de Sars-Cov-2 em 11 de março de 

202012. 

Naquele momento, o Brasil apresentava cinquenta e dois casos da doença e 

nenhum óbito, sendo que, em termos globais, haviam cento e vinte e um mil casos e 

mais de quatro mil e trezentos óbitos, principalmente na China e na Itália. Dias mais 

tarde foram tomadas as primeiras medidas restritivas que envolviam principalmente 

a suspensão de aulas e eventos esportivos, bem como grande parte das empresas e 

órgãos públicos passaram a adotar o trabalho remoto. Contudo, a situação passou 

a se agravar e menos de três meses após o primeiro registro de coronavírus no Brasil, 

o país atingiu a marca de 10 mil mortes em decorrência da doença13. 

Na data de finalização desta pesquisa, o país ultrapassou a marca de 

quinhentos e noventa mil óbitos e mais de vinte e um milhões de casos, segundo 

divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa. O estado com maior número de 

casos e óbitos é São Paulo e com os menores índices é Sergipe, o Rio Grande do Sul 

aparece na quarta posição.  

Apesar dos números alarmantes, verifica-se uma ausência de medidas 

adotadas a nível nacional para evitar a propagação do vírus, bem como os esforços 

no sentido de ampliação da vacinação não se mostraram suficientes. Além disso, 

outra problemática enfrentada é a forte insegurança jurídica devido às modificações 

                                                      
12 Veja Saúde. OMS decreta pandemia do novo coronavírus. Saiba o que isso significa. Disponível em: 
<https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-
isso-significa/>. Acesso em 05 out. 2021. 
13  O Globo. Linha do tempo mostra os principais fatos da pandemia no Brasil. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/linha-do-tempo-mostra-os-principais-fatos-da-pandemia-
no-brasil-24897725>. Acesso em 05 out 2021. 
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legislativas sobretudo por meio de medidas provisórias e decretos. Denota-se com 

isso que a pandemia trouxe consequências desastrosas ao país principalmente em 

relação ao elevado número de óbitos e pessoas infectadas, as quais ainda que 

“recuperadas” necessitam de acompanhamento do sistema de saúde. Outras 

consequências atingem o campo econômico, educacional e jurídico, as quais 

somente serão vislumbradas em sua totalidade a médio e longo prazo 

Percebe-se diante das graves consequências enfrentadas pelo país que o 

direito fundamental à saúde restou ameaçado, necessitando de ações efetivas por 

parte do Estado voltadas a sua concretização, bem como o controle destes atos para 

evitar irregularidades em sua execução. Como forma de ilustrar estas afirmações, 

cita-se o relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União, no qual foram 

constatadas irregularidades em aquisições destinadas ao combate à pandemia. O 

acompanhamento em análise foi feito quanto a aquisições feitas com recursos 

federais por órgãos e entidades das três esferas de governo, excetuando as 

realizadas pelo Ministério da Saúde. 

As irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas da União possuem 

relação com órgãos e entidades das três esferas de governo, com exceção daquelas 

realizadas pelo Ministério da Saúde e por entidades a ele vinculadas, as quais foram 

analisadas em procedimento separado, no que se refere a aquisições com recursos 

federais destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Dentre as 

principais irregularidades encontradas destacam-se: fragilidades na seleção do 

fornecedor, fragilidades na avaliação/pesquisa do preço de mercado, falta de 

transparência das compras do Covid-19, adiantamento de pagamento sem os 

cuidados adequados, sem exigência de garantias ou sem a devida avaliação da 

habilitação e qualificação do fornecedor, ausência de justificativas e critérios para a 

contratação. 

Nesta mesma linha, em entrevista à Folha de São Paulo, o dirigente da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Drago Kos, afirmou 

que “os gastos emergenciais dos governos na pandemia criaram um terreno propício 

para situações de corrupção”, complementando que essas preocupações não são 

limitadas ao Brasil somente. No mundo inteiro, a necessidade de combater a 
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pandemia foi caracterizada por esforços de governos em busca de material médico 

e equipamento de proteção feitos de duas maneiras: a mais fácil e a mais rápida14. 

Dessa forma, expostas as principais considerações sobre a temática 

proposta, passa-se a conclusão. 

 

Conclusão 

 

 O presente trabalho objetivou investigar as possibilidades e importância do 

controle das ações estatais voltadas à concretização do direito fundamental à saúde 

no Brasil no contexto da pandemia causada pelo coronavírus. Assim, passa-se desde 

logo a responder ao problema de pesquisa, o qual questionou: quais as 

possibilidades e importância do controle das ações estatais voltadas à 

concretização do direito fundamental à saúde no contexto pandêmico? Em síntese, 

é possível afirmar que sem o efetivo controle dos atos estatais não há como o Estado 

garantir a concretização do direito fundamental à saúde tendo em vista que este 

requer prestações positivas por meio de ações estratégicas, as quais precisam ser 

controladas para evitar a ocorrência de irregularidades e garantir o seu cumprimento. 

Com isso, restou confirmada a hipótese inicial no sentido de que o controle 

das ações estatais, o qual recebeu ainda maior destaque no contexto da pandemia 

causada pelo coronavírus, não apenas contribui, mas sim, é essencial para 

concretização dos direitos fundamentais englobando o direito à saúde, foco desta 

pesquisa, uma vez que é por meio desta atividade controladora que se torna possível 

a identificação e responsabilização de eventuais atos ilícitos, bem como o 

acompanhamento da prestação dos serviços públicos desde a sua formulação até a 

prestação.  

A partir desta pesquisa, a qual encontra-se em andamento, torna-se possível 

a continuidade dos estudos possibilitando o estudo de casos e estabelecimento de 

diretrizes para a atividade controladora e do direito fundamental à saúde, o qual foi 

                                                      
14 Folha de São Paulo. Corrupção na pandemia pode ser tarefa para anos, diz dirigente da OCDE. 2021. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/corrupcao-na-pandemia-pode-ser-
tarefa-para-anos-diz-dirigente-da-ocde.shtml>. Acesso em 22 set. 2021. 
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extremamente afetado no contexto da pandemia. Desse modo, respondido ao 

problema de pesquisa, cumpridos os objetivos geral e específicos, bem como 

confirmada a hipótese inicial, encerra-se o artigo. 
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Resumo  
 
A necessidade de entender o fenômeno do encarceramento em massa de mulheres 
no Brasil impõe-se não apenas pelos números expressivos, mas também pelas 
singularidades que atravessam o contexto do gênero feminino. Destarte, o presente 
estudo de natureza qualitativa objetiva investigar esse tema, buscando analisá-lo 
num contexto amplo que considera as particularidades de uma sociedade marcada 
pela misoginia, pelo racismo e pela pobreza. Para tanto, utiliza-se a 
interseccionalidade, como proposta teórico-metodológica, que permite a realização 
de estudos em cenários complexos de sobreposição de vulnerabilidades. Faz-se uso 
ainda, quanto aos procedimentos técnicos utilizados para coleta de dados, de 
pesquisa bibliográfica e documental, baseada em livros e artigos principalmente 
correlatos ao encarceramento no Brasil, à interseccionalidade e à política criminal de 
drogas. Com relação aos objetivos, a pesquisa classifica-se como prioritariamente 
explicativa, vez que busca estabelecer a relação entre os elementos que concernem 
ao encarceramento em massa de mulheres no Brasil.  Conclui-se que a 
vulnerabilização do feminino negro e periférico se desdobra em vários momentos 
diferentes do envolvimento da mulher com as estruturas do tráfico e da política de 
drogas. Dessa forma, pode-se apontar que o fenômeno investigado não se trata 
apenas de um efeito colateral do sistema, mas de um poderoso mecanismo de 
controle social, ao passo que proporciona a perpetuação de estruturas 
socioeconômicas que favorecem elites, em troca da exclusão de um grupo 
historicamente marginalizado.  
Palavras-chave: Encarceramento em massa feminino. Interseccionalidade. Política 
criminal de drogas.   
 
 
 
 

                                                      
1  Doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Mestre em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará, com área de concentração na "Ordem Jurídica Constitucional" (2014). 
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2011). Professora e membro da gestão do 
Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza. 
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Abstract  
 
The need to understand the phenomenon of mass incarceration of women in Brazil 
imposes itself not only because of the expressive numbers, but also because of the 
singularities that cross the context of the feminine. Thus, this qualitative study aims 
to investigate this issue, analyzing it in a broad context that considers the 
particularities of a society marked by misogyny, racism, and poverty. To this end, 
intersectionality is used as a theoretical and methodological proposal, which allows 
for studies in complex scenarios of overlapping vulnerabilities. As for the technical 
procedures used for data collection, we make use of bibliographic and documentary 
research, based on books and articles mainly related to incarceration in Brazil, 
intersectionality and criminal drug policy. Regarding the objectives, the research is 
classified as primarily explanatory, since it seeks to establish the relationship 
between the elements that concern the mass incarceration of women in Brazil. It 
concludes that the vulnerability of the black and peripheral feminine unfolds in 
several different moments of the involvement of women with the structures of drug 
trafficking and drug policy. Thus, one can point out that the investigated phenomenon 
is not just a side effect of the system, but a powerful mechanism of social control, as 
it provides the perpetuation of socio-economic structures that favor elites, in 
exchange for the exclusion of a historically marginalized group.  
Keywords: Female mass incarceration. Intersectionality. Criminal drug policy.  
 

1 Introdução 

 

Na contemporaneidade, os levantamentos e estudos sobre a privação de 

liberdade feitos no Brasil denunciam que, muito embora o encarceramento seja 

utilizado como política de segurança pública, ele não está se apresentando como 

eficiente para a redução dos níveis de violência nessas sociedades. Ademais, como 

efeito colateral, tem-se o aumento alarmante da população carcerária. Nesse 

tocante, os índices relativos à prisão de mulheres destacam-se pelo aumento 

exponencial e bastante superior proporcionalmente aos masculinos. Dessa forma, a 

necessidade de entender o fenômeno do encarceramento em massa feminino 

impõe-se não apenas pelos números expressivos, mas também pelas 

particularidades que atravessam o gênero feminino. 

Destarte, o presente estudo objetiva investigar o fenômeno do crescente 

encarceramento em massa feminino no Brasil, buscando analisá-lo num contexto 

amplo que considera as particularidades de uma sociedade marcada pela misoginia, 

pelo racismo e pela pobreza. Assim, adota-se a seguinte pergunta de partida: de que 

forma a justiça criminal, por meio do encarceramento em massa de mulheres, 
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contribui para a perpetuação da violência de gênero e da manutenção de estruturas 

de opressão raciais e sociais no Brasil? Isto posto, parte-se da hipótese de que o 

encarceramento em massa de mulheres no Brasil é um fenômeno complexo, 

perpassado e alimentado por uma intrincada teia de vulnerabilidades. 

Para a consecução do referido objetivo, dedica-se a primeira parte do estudo 

para tratar do fenômeno do encarceramento em massa feminino no Brasil. Deseja-

se, com isso, apresentar um panorama geral da situação, por meio de uma 

contextualização da realidade brasileira no cenário mundial e dos índices extraídos 

do INFOPEN2, que contribuem para a descrição do quadro atual.  

Os resultados encontrados acerca do perfil da mulher custodiada no país 

apontam para dois caminhos de aprofundamento necessários para a compreensão 

do fenômeno investigado. O primeiro é a busca por um suporte teórico-metodológico 

que auxilie na elucidação do entrelaçamento das características reveladas. Por isso, 

a seção seguinte do artigo dedica-se a explanar a interseccionalidade como 

proposta do feminismo negro para operar análises em cenários complexos de 

sobreposição de vulnerabilidades. 

A segunda via que se desvela como percurso necessário relaciona-se com o 

envolvimento feminino com o tráfico de drogas. Assim, a última seção do 

desenvolvimento do artigo trata da aplicação da política criminal de drogas ao 

público feminino, buscando destacar os aspectos que singularizam essa questão e 

se relacionam com o encarceramento em massa de mulheres, ajudando a explicá-lo.  

Destarte, para o alcance dos objetivos pretendidos, o estudo que ora se 

introduz, utiliza-se, quantos aos procedimentos técnicos utilizados para coleta de 

dados, da pesquisa bibliográfica e documental, baseada em livros e artigos 

principalmente correlatos ao encarceramento no Brasil, à interseccionalidade e à 

política criminal de drogas. Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como 

prioritariamente explicativa, vez que busca estabelecer a relação entre os elementos 

que concernem ao encarceramento em massa de mulheres no Brasil. Do exposto, 

percebe-se que a natureza da pesquisa é qualitativa, visto que se busca observar e 

interpretar o recorte da realidade tomado como objeto de estudo, por meio dos 

                                                      
2  Um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criado em 2004, que fornece 
dados/estatísticas do sistema prisional brasileiro.  
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procedimentos acima descritos, sem se ter, contudo, pretensão de estabelecer leis 

gerais ou previsões. 

 

2 Encarceramento em massa feminino no Brasil 

 

O encarceramento em massa é utilizado como política de segurança pública 

em vários países do mundo. Contudo, o grande crescimento do número de pessoas 

privadas de liberdade e a ineficiência dessa estratégia, revelada pelos altos índices 

de violência, chamam atenção para a necessidade de olhar mais profundamente para 

esse fenômeno, que, adiante-se logo, é complexo.  

Em meio a esse cenário formado por múltiplas facetas, o aprisionamento de 

mulheres vem fazendo-se notar, primeiramente, pelo aumento exponencial nos 

últimos anos. Entre 2000 e 2017, de acordo com o relatório Global Prison Trends de 

2019, o encarceramento feminino aumentou mais de 50%, enquanto que, no cenário 

masculino, o aumento foi de 20%3. 

Tratando-se especificamente da realidade brasileira, cumpre destacar que o 

país ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de população presa, ficando atrás 

somente da China e dos Estados Unidos. De acordo com o relatório mais recente do 

World Prison Brief a respeito do encarceramento feminino, o Brasil está em 4º lugar 

considerando o número de mulheres presas no país. Somente entre 2000 e 2016, 

registrou-se um aumento de 600% da população de mulheres brasileiras 

encarceradas, enquanto que entre os homens o aumento foi de 200% no mesmo 

período4. 

Segundo dados oriundos do INFOPEN, numa série histórica de 2000 a 2017, é 

possível observar um movimento crescente na quantidade de mulheres privadas de 

liberdade no Brasil. Assim, enquanto que, em 2000, 5,6 mil mulheres encontravam-

se custodiadas; em 2017, esse valor era de 37,83 mil. Quando se leva em 

consideração a taxa de aprisionamento (razão entre o número total de mulheres 

privadas de liberdade e a quantidade populacional do país), tem-se que a taxa que 

                                                      
3 INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. Encarceramento feminino no Brasil e nos Estados 
Unidos: o que os dois países que mais encarceram no mundo têm em comum?  2020. Disponível em: 
http://ittc.org.br/encarceramento-feminino-eua-brasil/. Acesso em: 18 jun. 2021. 
4 Ibidem 
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era de 6,50 mulheres presas a cada 100 mil mulheres em 2000 passou a ser de 35,52 

em 2017. Ou seja, indiscutivelmente, houve um aumento significativo ao longo do 

tempo de mulheres encarceradas5.   

Contudo, a necessidade de investigar de forma mais acurada essa realidade 

se justifica não apenas pelos números expressivos, mas também pelas 

particularidades que atravessam o gênero feminino, fazendo com que o 

encarceramento dessa parcela da população se revista de dramas próprios e fatores 

singulares6. Inclusive, a não consideração dessas peculiaridades gera um quadro de 

ainda mais violência para além do que, por si só, a privação de liberdade representa. 

O sistema penitenciário foi pensado para o público masculino e, como tal, não 

respeita as especificidades do gênero feminino. Aliás, suas práticas, adotadas sob o 

velho e desgastado argumento da segurança, já se mostram desumanas e, portanto, 

inadequadas para o público masculino, o que só piora com relação às mulheres. Nas 

palavras de Valois7:  

 

Em meio a presas tendo que usar miolo de pão como absorvente e presas 

grávidas dando à luz algemadas, atentados à própria saúde pública que a Lei de 

Drogas pretende proteger, crianças circulam, vivem em estabelecimentos penais 

ou são abandonadas em alguma instituição. Sobre nenhuma punição se pode 

tanto dizer que está passando da pessoa do criminoso como no caso da prisão 

de mulheres. Em um país onde muitas mulheres ainda estão no mesmo imundo 

e sujo estabelecimento penal dos homens, quando muito com uma placa ou 

grade apenas especificando: setor feminino; pode-se falar, por certo, de algumas 

prisões possuindo creches e berçários. Mas, por mais que tais locais fossem 

                                                      
5 BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Projeto BRA 34/2018: produto 5 relatório 
temático sobre as mulheres privadas de liberdade, considerando os dados dos produtos 01, 02, 03 e 
04.  Organização de Marcos Vinícius Moura Silva. Brasília: Departamento Penitenciário Nacional, 
2019. 82 p. Disponível em: http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf. Acesso em: 17 jun. 2021. 
6  Nesse sentido: “As mulheres apresentam demandas e necessidades diferenciadas àquelas 
manifestadas pelo grupo masculino e, por isso, o reconhecimento da importância da análise do 
encarceramento feminino enquanto uma categoria única e particular é um passo fundamental para a 
sua compreensão” (ISAAC, Fernanda Furlani; CAMPOS, Tales de Paula Roberto de. O Encarceramento 
Feminino no Brasil. 2019. Disponível em: https://cee.fiocruz.br/?q=node/997. Acesso em: 11 jun. 
2021). 
7 VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 2. ed. Belo Horizonte: D`Plácido, 2017, p. 
625-626.   

http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf
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excepcionalmente bem cuidados, dentro de uma prisão, já seriam locais de 

punição da própria criança. Contudo, não são bem cuidados e às vezes não 

passam de uma sala qualquer, uma cela, com uma placa sobre a porta dizendo 

tratar-se de uma creche ou um berçário.  

 

Assim, como um primeiro passo para desvelar a realidade do feminino 

encarcerado no Brasil, cumpre saber quem são essas mulheres. A população 

prisional feminina, de acordo com informações do INFOPEN, é representada por um 

perfil jovem, em sua maioria, constituído por mulheres de 18 a 24 anos. Somando-se 

esse grupo com a faixa seguinte (de 25 a 29 anos), chega-se a 47,33% da população 

carcerária. Na categoria cor/etnia, a população negra (pretas e pardas) é a maioria, 

totalizando 63,55% da população carcerária nacional. Aliás, em todas as Unidades 

da Federação, o percentual de mulheres negras se contrasta com as demais cores 

ou etnias, chegando a representar mais 85% no Acre, no Amazonas e em Sergipe.   

Quanto ao grau de escolaridade, extrai-se que ele é bastante baixo. Apenas 

1,46% das custodiadas possuem Ensino Superior completo, enquanto que a maioria 

(44,42%) não concluiu sequer o Ensino Fundamental. A disparidade, contudo, que 

mais chama atenção nesse relatório concerne ao tipo penal que justificou a prisão, 

pois é notória a predominância do crime de tráfico de drogas, responsável por 59,9% 

dos casos, enquanto que a segunda causa, roubo, possui uma ocorrência em 12,9% 

das situações. De 2005 a 2017, o crime de tráfico manteve-se como o motivo 

principal do encarceramento de mulheres, sendo responsável aproximadamente por 

59,6% das prisões de mulheres por ano8.  

Essa realidade provoca a necessidade de aprofundamento em algumas 

questões. A primeira relaciona-se com os demais fatores que se associam ao 

gênero. Quando se desenha o perfil acima, percebe-se que a mulher encarcerada tem 

também uma classe social e uma cor. Nessa jornada, a interseccionalidade como 

proposta teórico-metodológica pode contribuir para a compreensão do fenômeno do 

encarceramento em massa feminino, a qual requer uma análise que não despreze o 

entrelaçamento desses vários aspectos. Ademais, a relação entre o referido 

fenômeno e a política criminal de drogas também se evidencia de forma patente a 

                                                      
8 BRASIL, op. cit. 
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partir dos números apresentados. É por isso, então, que, visando a uma compreensão 

mais aprofundada do assunto, passa-se a tratar dessa temática, após a explanação 

que se segue sobre interseccionalidade9. 

 

3 A interseccionalidade como proposta teórico-metodológica do feminismo negro 

 

A interseccionalidade surge como um conceito da teoria crítica de 

raça, cunhado pela intelectual afro-estadunidense Kimberlé Crenshaw em 1989, ao 

usá-lo em artigo cujo título original era Demarginalizing the Intersection of Race and 

Sex: A Black Feminist Theory and Antiracist Politics. Contudo, somente em 2001, 

após a Conferência mundial sobre o racismo, discriminação racial, xenofobia e 

formas conexas de intolerância, em Durban, na África do Sul, o termo ganhou 

popularidade acadêmica. Trata-se da proposta de um paradigma teórico e 

metodológico que visa à reflexão acerca da sobreposição de condições estruturais 

decorrentes do racismo, do capitalismo e do cisheteropatriarcado, que discriminam 

e criam encargos singulares às mulheres negras. Parte-se, portanto, da premissa de 

que as categorias gênero, raça e classe não podem ser tomadas de forma isolada, 

porque não se tem também como delimitar as consequências danosas de suas 

interações10. 

A interseccionalidade como proposta teórico-metodológica é a superação da 

política de identidade para considerar os pontos de interseção entre elas. Isso porque 

o problema de trabalhar com a política de identidade é que ela, por vezes, não atenta 

para as diferenças intergrupais existentes entre os sujeitos colocados dentro de uma 

                                                      
9 Sobre a necessidade de um olhar interseccional para o fenômeno do encarceramento em massa: 
“Pode parecer fora de lugar falar em racismo, machismo, capitalismo e estruturas de poder em um 
país que tem em seu imaginário a mestiçagem e a defesa como povo amistoso celebrada 
internacionalmente. Contudo, parece absolutamente pertinente refletir, escrever e lutar por essas 
pautas quando os dados estatísticos nacionais provam o contrário do discurso comemorado e 
largamente difundido. [...] Ao inserirmos a opressão de gênero, é possível enxergar como a 
interseccionalidade é fundamental tanto para pensar um novo projeto estratégico quanto para pensar 
medidas emergenciais, seja considerando mulheres em situação prisional, seja em mulheres que 
acabam passando pelo cárcere indiretamente pela relação com seus familiares. [...] Portanto, por 
serem corpos historicamente perpassados pelo controle e pela punição, devido ao passado 
escravocrata brasileiro, discutir encarceramento articulado à questão de gênero passa por abarcar 
diversos e complexos fatores para a análise” (BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. São 
Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019, p. 18-20).  
10 AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2020. 
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mesma categoria identitária. Assim, a visão que se tem de determinada questão 

acaba sendo parcial por não considerar outras variáveis que com ela se relacionam; 

dado que não se pode olvidar que há casos em que essas outras dimensões 

indenitárias ignoradas moldam umas às outras. Consequentemente, as ações e 

políticas planejadas para tais identidades acabam também as contemplando de 

forma incompleta. Dessa forma, por exemplo, a violência de gênero experimentada 

por algumas mulheres não pode ser um fenômeno dissociado da raça e da classe a 

que pertencem. Ademais, ao se desprezar as diferenças existentes entre partes de 

um mesmo grupo, contribui-se para o acirramento das tensões internas já 

existentes11.   

Desenvolvendo e aprofundando o conceito, Crenshaw 12  analisa a 

interseccionalidade a partir de três categorias: estrutural, política e representacional. 

Tratando da primeira, tem-se que a subordinação interseccional pode não ser 

produzida de forma intencional. Contudo, o que ocorre é que a imposição de uma 

exigência ou obrigação ao encontrar uma teia pré-existente de vulnerabilidades que 

conduz as mulheres que se encontram nesse contexto a mais uma descida na escala 

de empoderamento. Para exemplificar essa perspectiva da interseccionalidade, a 

autora descreve a dificuldade enfrentada pelos conselheiros que, nos Estados 

Unidos, são responsáveis pelo atendimento de mulheres vítimas de estupro. 

Segundo eles relatam, o financiamento dessa política não leva em consideração as 

particularidades próprias da realidade de mulheres não-brancas e pobres, situadas 

em espaços físico e culturalmente marginalizados socialmente. Os cálculos e a 

alocação de recursos feitos pelas agências de financiamento utilizam como base de 

cálculo padrões próprios da realidade de mulheres brancas e de classe média. Ao 

partir de uma premissa equivocada de uniformidade, ignora-se, por exemplo, que a 

simples disseminação de informações básicas em localidades não são alcançadas 

pelos principais meios de comunicação. Ademais, nesse mesmo contexto, os 

                                                      
11  CRENSHAW, Kimberlé. Mapeando as margens: interseccionalidade, políticas de identidade e 
violência contra as mulheres não-brancas. Tradução de Carol Correia. Disponível em: 
https://www.geledes.org.br/mapeando-as-margens-interseccionalidade-politicas-de-identidade-e-
violencia-contra-mulheres-nao-brancas-de-kimberle-crenshaw%E2%80%8A-%E2%80%8Aparte-1-
4/. Acesso em: 15 jun. 2021. 
12 Ibidem.  
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conselheiros relatam grande dispêndio de tempo para a localização de recursos que 

atendam às necessidades imediatas das mulheres que foram estupradas, como 

moradia. Dessa forma, há a necessidade de gasto excessivo de recursos (não 

disponibilizados) com aspectos que não se relacionam diretamente com o estupro, 

mas que, inexoravelmente, influenciam na efetividade de ações voltadas para o 

atendimento de mulheres em contexto de subordinação múltipla13. 

A segunda dimensão da interseccionalidade trabalhada por Crenshaw14 é a 

política. Nessa perspectiva, a autora analisa que o fato de serem distintas as 

agendas políticas perseguidas pelos movimentos feministas e pelos movimentos 

antirracistas faz com que as mulheres não-brancas precisem dividir sua energia e 

articulação política em vieses diferentes, que, por vezes, podem ser, inclusive, 

conflitantes. Referida situação justifica-se porque, de um lado, as estratégias 

antirracistas, influenciadas por pelo sexismo, tomam como referência o homem não-

branco; ao passo em que, em outra ponta, o movimento de mulheres, dominado pelo 

racismo, utiliza como paradigma a mulher branca para o estabelecimento de suas 

diretrizes e estratégias de ação. 

Dessa forma, as duas frentes falham ao não contemplarem, em suas lutas, 

toda a complexidade do contexto em que objetivam intervir. Isso porque a vivência 

do racismo por mulheres não-brancas distingue-se daquela experimentada pelos 

homens não-brancos. O mesmo ocorre com o sexismo suportado por mulheres não-

brancas e por mulheres brancas15.   

O problema se agrava quando se observa que essa visão fragmentada dos 

fenômenos racismo e sexismo contribui para o reforço da subordinação de mulheres 

não-brancas. Explicando melhor, tem-se que as ações feministas que não se 

                                                      
13 Nas palavras da autora: “As mulheres não-brancas estão diferentemente situadas nos mundos 
econômico, social e político. Quando os esforços de reforma empreendidos em nome das mulheres 
negligenciam esse fato, as mulheres não-brancas têm menos probabilidade de ter suas necessidades 
atendidas do que as mulheres que são racialmente privilegiadas” (Ibidem). 
14 Ibidem. 
15 Nesse sentido: “O problema não é simplesmente que ambos os discursos falham às mulheres não-
brancas ao não reconhecer a questão “adicional” da raça ou do patriarcado, mas que os discursos 
são muitas vezes inadequados até mesmo às tarefas discretas de articular as dimensões completas 
do racismo e do sexismo. Como as mulheres não-brancas vivenciam o racismo de maneiras nem 
sempre as mesmas que as experimentadas por homens não-brancos e sexismo de maneiras nem 
sempre paralelas às experiências das mulheres brancas, o antirracismo e o feminismo são limitados, 
mesmo em seus próprios termos” (Ibidem). 
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ocupam também das particularidades raciais, indiretamente, reforçam a 

subordinação de pessoas não-brancas; ao passo em que os movimentos 

antirracistas que ignoram as questões de gênero possuem o condão de reproduzir a 

subordinação das mulheres 16 . Nesse mesmo viés, pontua Akotirene 17  que o 

universalismo das políticas públicas direcionadas a meninas e mulheres negras, por 

vezes, perseguem agendas contraditórias, passando a impressão de que as 

violências policiais são sempre contra homens negros e que as violências praticadas 

no ambiente doméstico são problema exclusivo de mulheres brancas. 

Essa questão relaciona-se com a terceira perspectiva da interseccionalidade 

levantada por Crenshaw 18 , a intersecção representacional. Esta concerne à 

construção cultural em torno de mulher, cuja representação, por contribuir para uma 

desconsideração de seu locus particular, acaba competindo para o aprofundamento 

de subordinações. 

Aqui, abre-se espaço para o que se julgam oportunos ainda que breves 

comentários acerca do feminismo negro e de sua oposição à categoria da mulher 

universal. O feminismo negro ganhou destaque entre as décadas de 1960 e 1980, 

durante a denominada segunda onda do feminismo, quando feministas negras 

passaram a criar uma literatura própria. Nesse período, foi um marco importante a 

criação da Organização Nacional Feminista Negra em 1973, nos Estados Unidos. 

Contudo, no mesmo país, já em 1851, Sojourner Truth fez um discurso na Convenção 

dos Direitos das Mulheres em Ohio, no qual já denunciava a inquestionável diferença 

entre a situação da mulher branca para a da mulher negra19. Nesse período, as 

mulheres brancas reivindicavam o direito ao  voto  e  ao  trabalho,  enquanto  que  as 

                                                      
16 Ibidem. 
17 AKOTIRENE, op. cit. 
18 CRENSHAW, op. cit. 
19 “Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e devem 
ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém 
jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram 
melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei e 
plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma 
mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse 
oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos e vi 
a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém 
a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher? [...]” (SOJOUNER, Truth. E não sou uma mulher? 
Tradução de Osmundo Pinho, Geledés, 8 jan. 2014. Disponível em: https://www.geledes.org.br/e-nao-
sou-uma-mulher-sojourner-truth/. Acesso em: 16 jun. 2021). 
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mulheres negras ainda lutavam para serem consideradas pessoas20.  

No Brasil, o feminismo negro começou a se evidenciar na década de 1980. 

Apesar de várias pensadoras brasileiras já se debruçarem sobre essa questão, ainda 

há uma grande resistência por parte das feministas brancas em aceitar a 

legitimidade do movimento. Nesse sentido, parafraseando Simone de Beauvoir em O 

segundo sexo, Ribeiro21 afirma: “[...] se a questão das mulheres negras é tão absurda 

é porque a arrogância do feminismo branco fez dela uma querela, e quando as 

pessoas querelam não raciocinam bem”.  Como se percebe, o feminismo negro surge 

como um movimento destinado a romper com a ideia de mulher universal, ao 

desvelar as particularidades e dificuldades próprias da realidade das mulheres 

negras. Com isso, torna-se forçoso concluir pela existência de diferentes condições 

dentro do guarda-chuva do ser mulher, o que faz com que a tentação da 

universalidade seja uma ferramenta de exclusão e de invisibilidade22.  

Corroborando essa reflexão, Kilomba 23  acrescenta que a ideia de que a 

diferença só existe em relação. O diferente só existe porque algo é tomado como 

referência. Assim, por exemplo, quando o branco é tomado como norma, o negro 

passa a ser o diferente. Dessa forma, a diferença não precede a discriminação; pelo 

contrário, é a discriminação que gera a diferença. O que permite concluir que tomar 

uma certa categoria central, regra ou padrão (como a mulher universal) faz com que 

as demais sejam colocadas, com relação àquela, em segundo plano.  

Para elucidar com uma situação concreta o problema acima, traz-se a 

problemática levantada por Akotirene24 ao tratar da morte de adolescente vitimadas 

por abortos inseguros. Segundo explica a autora, quando se pensa o direito 

reprodutivo apenas pela ótica do gênero, sem se considerar as particularidades de 

raça, classe e geração, ignora-se a clara distinção existente entre a condição de 

                                                      
20 RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
Não paginado.  
21 Ibidem. 
22 Ibidem.  
23 KILOMBA, Grada. “O racismo é uma problemática branca”, diz Grada Kilomba. [Entrevista concedida 
a] Djamila Ribeiro. Carta Capital, 30 mar. 2016. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/-
kilomba/. Acesso em: 15 jun. 2021. 
24 AKOTIRENE, op. cit. 
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adolescentes mortas após abortos inseguros e de mulheres brancas e adultas que 

praticam abortos de forma segura, em clínicas particulares25. 

Uma outra questão concreta relacionada ao envelhecimento das mulheres 

negras e o mercado de trabalho traz o cenário particular da dupla opressão por elas 

sofridas, quer seja pelo racismo, quer seja pelo sexismo. O feminismo hegemônico 

defende que as mulheres sofrem discriminação geracional com o envelhecimento, 

posto que o mercado de trabalho não mais absorve sua mão-de-obra. Contudo, a 

parcela branca privilegiada, por ter ocupado postos de empregos formais, tem a 

possibilidade de, na velhice, gozar dos benefícios da seguridade social. Ademais, a 

marcação de classe será responsável por mantê-la na condição de patroa. Por outro 

lado, contudo, para a mulher negra, inexiste tempo para trabalhar. Ela não usufruirá 

esses privilégios e, mesmo na velhice, precisará, para se sustentar, submeter-se aos 

comandos e às vontades da patroa e do marido26. 

Percebe-se, portanto, que a interseccionalidade faz o convite para um olhar 

mais totalizante e menos excludente a respeito dos fatores que promovem as 

desigualdades sociais e as diferenciações das identidades.  

 

4 O encarceramento em massa feminino e a justiça criminal relacionada às drogas  

 

A relação entre o encarceramento feminino e a justiça criminal relacionada às 

drogas verificada no Brasil, de acordo com os dados outrora apresentados, faz parte 

de um contexto bem mais amplo, extensível a vários países da América Latina, que 

passaram a adotar, desde o início dos anos 2000, legislações sobre entorpecentes 

de cunho mais repressivo e punitivista. Segundo o Institute for Criminal Policy 

Research, a população carcerária feminina no continente latino-americano 

aumentou 51,6%, entre 2000 e 2015; enquanto que, no mesmo período, o mesmo 

                                                      
25 Um outro paralelo também válido para ilustrar essas distinções: “[...] estudos recentes sobre a 
mulher no mercado de trabalho revelam que elas precisam de uma vantagem de cinco anos de 
escolaridade para alcançar a mesma probabilidade dos homens para obter um emprego no setor 
formal. Para que as mulheres negras alcancem os mesmos padrões salariais das mulheres brancas 
com quatro a sete anos de estudos, elas precisam de mais quatro anos de instrução, ou seja, de oito 
a 11 anos de estudos. Essa é a igualdade de gênero e de raça instituída no mercado de trabalho e o 
retorno que as mulheres, sobretudo as negras, têm do seu esforço educacional” (CARNEIRO, Sueli. 
Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011, p. 101). 
26 AKOTIRENE, op. cit.  
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índice ficou em 20% para os homens. Como marca que une a realidade dessas 

mulheres de diferentes nacionalidades, é possível apontar a exclusão social, a 

pobreza e a violência de gênero27. 

Dessa forma, para além do motivo da prisão ter relação com as drogas, essas 

mulheres têm em comum a baixa escolaridade, a dificuldade para acessar empregos 

formais, a condição de arrimo de família (são chefes de lares monoparentais) e a 

ausência de antecedentes criminais 28 . Tais situações, inclusive, tendem a piorar 

drasticamente após o cumprimento da pena, uma vez que a existência de 

antecedentes criminais compromete sobremaneira a possibilidade de ingresso no 

mercado de trabalho formal29 30. 

Assim, percebe-se uma nítida relação entre a cooptação feminina pelo tráfico 

e a denominada feminização da pobreza31. Referido conceito analisa o aumento nos 

níveis de pobreza entre mulheres e homens, relacionando os domicílios chefiados 

por mulheres com aqueles chefiados por homens ou casais. Assim, a expressão 

serve para indicar a falta de recursos, capacidades ou liberdades (dimensões da 

pobreza) associada a uma mudança no gênero analisado. Tal carência torna-se mais 

intensa nos domicílios chefiados por mulheres32. 

                                                      
27 ESCRITÓRIO EM WASHINGTON PARA ASSUNTOS LATINO-AMERICANOS (WOLA). Mujeres, políticas 
de drogas y encarcelamiento: una guía para la reforma de políticas en américa latina y el caribe. Una 
guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe. 2015. Disponível em: 
https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf. Acesso em: 11 jun. 2021. 
28 LIMA, Raquel da Cruz. Mulheres e tráfico de drogas: uma sentença tripla (parte I). 2015. Disponível 
em: http://ittc.org.br/mulheres-e-trafico-de-drogas-uma-sentenca-tripla-parte-i/. Acesso em: 11 
jun. 2021 
29 ESCRITÓRIO EM WASHINGTON PARA ASSUNTOS LATINO-AMERICANOS (WOLA), op. cit. 
30 Sobre uma compreensão mais ampla do encarceramento em massa, considerando, inclusive, a 
realidade pós-prisão: “A expressão ‘encarceramento em massa’ se refere não apenas ao sistema de 
justiça criminal, mas também a uma teia maior de leis, regras, políticas e costumes que controla 
aqueles rotulados como criminosos dentro e fora da prisão. Uma vez libertos, os ex-presidiários 
entram em um submundo oculto de discriminação legalizada e de exclusão social permanente” 
(ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução de Pedro 
Dovoglio. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 50-51). 
31 VANZOLINI, Maria Patrícia; MORATA, Maria Luiza Bortoloto. MULHERES INVISÍVEIS: a vinculação 
entre o maciço encarceramento provisório feminino e a “guerra às drogas” sob a ótica da 
vulnerabilidade de gênero. Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas, Santo Ângelo, v. 20, n. 
36, p. 185-211, jan./abr. 2020. Quadrimestral. jan./abr. 2020. DOI: 
http://dx.doi.org/10.31512/rdj.v20i36.3237. Disponível em: 
https://core.ac.uk/download/pdf/322640968.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021. 
32  MEDEIROS, Marcelo; COSTA, Joana. O que entendemos por “Feminização da Pobreza”? 2008. 
Desenvolvida por Centro Internacional de Pobreza. Disponível em: 
https://ipcig.org/pub/port/IPCOnePager58.pdf. Acesso em: 17 jun. 2021. 

http://dx.doi.org/10.31512/rdj.v20i36.3237
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Contudo, apesar do endurecimento do tratamento legal às drogas nesses 

países da América Latina, os resultados alcançados não refletem uma redução do 

mercado de drogas. Por outro lado, as violações aos direitos humanos se 

multiplicaram. Observam-se, por exemplo, a expansão das organizações criminosas, 

o exacerbamento da violência, a crise das instituições estatais, especialmente, dos 

sistemas de justiça penal 33 . Como explica Valois 34 , com o aumento contínuo e 

persistente das penas como única estratégia para se tentar conter o avanço dessa 

prática criminosa, na medida em que tais condutas ganham amplitude na sociedade, 

observa-se também o crescimento da sensação de impunidade e de impotência dos 

atores do Poder Judiciário e da polícia, visto que claramente tal política não produz 

o efeito dissuasório pretendido.  

 A prisão de mulheres relacionada a ilícitos de drogas é um fenômeno 

complexo, que se desdobra em vários graus. Nesse sentido, Lima35 explica que elas 

são afetadas por três níveis de exclusão, representados por uma sentença de tripla 

dimensão36. A primeira é enfrentada antes mesmo do encontro com a justiça criminal 

e se configura em elementos que revelam a assimetria das relações de poder entre 

as mulheres e os homens envolvidos na atividade criminosa. É nesse sentido que 

Isaac e Campos37 afirmam que a divisão do trabalho com base no gênero não se 

limita ao mercado formal. A organização das atividades no tráfico, portanto, no 

campo da ilegalidade, também é marcada pela vulnerabilização do feminino. 

Dessa forma, a mulher desenvolve um papel singular nas operações de tráfico 

de drogas. Enquanto os homens ocupam papéis centrais e de liderança, elas são 

utilizadas como “mulas” para o transporte de entorpecentes. Por vezes, nessa 

                                                      
33 Nesse sentido: “Em quase 50 anos de ações e leis proibitivas, nacionais e internacionais, com 
destaque para as Convenções das Nações Unidas (1961, 1977 e 1988), o saldo desta guerra é 
negativo. O tráfico de drogas continua sendo uma das atividades ilícitas mais lucrativas, servindo de 
financiamento para outros setores, como o tráfico de armas e de pessoas. Ao mesmo tempo, ao 
lançar-se mão de uma política de encarceramento, em detrimento de uma investigação dos 
verdadeiros grupos traficantes, as prisões na América Latina estão lotadas de homens e mulheres, 
principalmente vindos de um contexto de desigualdade social e pobreza, que atuam nos níveis mais 
baixos da rede do tráfico” (CASTRO, Helena. Mulher: o elo mais fraco da “guerra às drogas”. 2017. 
Disponível em: https://outraspalavras.net/terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-guerra-
as-drogas/. Acesso em: 11 jun. 2021). 
34 VALOIS, op.cit. 
35 LIMA, op. cit. 
36 O triplo sentenciamento é um conceito trabalhado pela pesquisadora Corina Giacomello. 
37 ISAAC; CAMPOS, op. cit. 
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atividade de transporte, funcionam como “boi de piranha”, ou seja, são usadas como 

estratégia para despistar o tráfico de um montante bem maior. Assim, sua prisão não 

causa impacto nos negócios do tráfico ou nos altos índices de violência urbana, pois 

são peças de menor importância no sistema38 39.  

Em outras situações, essa função de transporte é realizada com a finalidade 

de levar drogas para dentro dos presídios. O exercício dessa atividade tem como 

motivação, em muitos casos, uma relação afetiva previamente existente com o 

destinatário, um homem que se encontra preso. A esse respeito não se pode olvidar, 

inclusive, a situação enfrentada por mulheres que são obrigadas a entrar nos 

presídios com drogas escondidas para saldar dívidas contraídas dentro da prisão por 

companheiros/filhos/netos40.  Nesse caso, em particular, a situação da mulher se 

agrava ainda mais visto que a lei de drogas (Lei nº 11.343/2006), em seu artigo 40, 

inciso III, trata como causa para o aumento de pena o cometimento de ilícitos nas 

dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais41.  

A segunda dimensão do sentenciamento, por seu turno, ocorre após o 

oferecimento da denúncia e culmina com a condenação. Nesse aspecto, tanto 

mulheres como homens são sujeitados a um tratamento jurídico desproporcional em 

                                                      
38  CASTRO, Helena. Mulher: o elo mais fraco da “guerra às drogas”. 2017. Disponível em: 
https://outraspalavras.net/terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-guerra-as-drogas/. 
Acesso em: 11 jun. 2021. 
39 Sobre a sujeição do gênero feminino ao masculino reproduzida em diferentes contextos: “Nesse 
sentido, a construção do que se concebe por gênero no seio social culmina, invariavelmente, numa 
instrumentalidade voltada às relações de poder. Logo, pode-se entender o gênero, enquanto afeto à 
hierarquização, como indispensavelmente iníquo. E, nessa medida, pode-se afirmar que finda, 
invariavelmente, em uma consequente vulnerabilidade, em maior grau pungente em um dos sujeitos 
que compõem as relações de gênero, qual seja, o corpo feminino, submetido socialmente ao 
masculino. [...] Desse modo, em sendo a qualidade de vulnerável algo inerente ao que se concebe por 
‘gênero feminino’, figurando este como produto de uma construção social-institucional-cultural de 
submissão, a presença feminina nos níveis mais rasteiros dos sistemas é algo legitimado, cujo ciclo 
é retroalimentado pela significação e simbolismo da inferiorização da mulher nos mais diversos 
sistemas que compõem uma sociedade complexa” (VANZOLINI, Maria Patrícia; MORATA, Maria Luiza 
Bortoloto. MULHERES INVISÍVEIS: a vinculação entre o maciço encarceramento provisório feminino e 
a “guerra às drogas” sob a ótica da vulnerabilidade de gênero. Revista Direito e Justiça: Reflexões 
Sociojurídicas, Santo Ângelo, v. 20, n. 36, p. 185-211, jan./abr. 2020. Quadrimestral. jan./abr. 2020. 
DOI: http://dx.doi.org/10.31512/rdj.v20i36.3237. Disponível em: 
https://core.ac.uk/download/pdf/322640968.pdf. Acesso em: 16 jun. 2021). 
40  FERNANDES, R. A. U.; KOIKE, M. L. A. e S.; RUFINO MACIEL, M. C.; DUQUE-ARRAZOLA, L. S. 
Encarceramento feminino, tráfico de drogas e maternidade: cotidianos subalternos, dentro e fora da 
prisão. Arquivos do CMD, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 45–65, 2019. DOI: 10.26512/cmd.v6i2.22445. Disponível 
em: https://periodicos.unb.br/index.php/CMD/article/view/22445. Acesso em: 16 jun. 2021. 
41 LIMA, op. cit. 

http://dx.doi.org/10.31512/rdj.v20i36.3237
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comparação a outros tipos penais. Isso ocorre porque a lei de drogas vigente no 

Brasil foi criada numa lógica de endurecimento do tratamento legal conferido à 

temática. Dessa forma, não apenas a previsão in abstrato da legislação extravagante, 

como também sua aplicação guarda distorções com o restante do sistema 42  43 . 

Sobre o propósito do legislador ao idealizar a lei de drogas, Valois44 explica que se 

evidencia, com clareza, o objetivo de criar um crime de fácil apuração e condenação. 

Por isso, em nome da guerra às drogas, relativizou-se a comprovação do dolo e 

ampliou-se, por meio da utilização de diversos verbos, a configuração do ato ilícito. 

Dessa forma, conseguiu-se facilitar a atividade policial de capturar qualquer pessoa 

que tenha algum envolvimento com uma substância ilegal45.  

 Ainda sobre a violência que recai especificamente sobre as mulheres em 

decorrência da política de drogas brasileira, fala-se das prisões em flagrante que 

encontram substâncias entorpecentes em residências. Não é incomum encontrar, 

nas prisões do país, narrativas de mulheres presas no lugar dos filhos ou dos 

companheiros. Tradicionalmente, a divisão social do trabalho colocou as mulheres 

como responsáveis pelo ambiente doméstico. Assim, na prática, não se leva em 

consideração para a prisão em flagrante, se a mulher era realmente a dona da droga 

encontrada, se era apenas a dona da casa, se realizava atividade de manuseio para 

embalar a droga, se comandava a boca de fumo ou se apenas sabia da droga, mas 

não tinha condições de se insurgir contra a atividade ilícita realizada sob o teto em 

que  morava.  Em  todos  os  casos, indistintamente, a tendência é que ela seja detida 

                                                      
42 LIMA, Raquel da Cruz. Mulheres e tráfico de drogas: uma sentença tripla (parte II). 2015. Disponível 
em: http://ittc.org.br/mulheres-e-trafico-de-drogas-uma-sentenca-tripla-parte-ii/. Acesso em: 11 
jun. 2021. 
43 Sobre a desproporcionalidade das punições da lei de drogas com relação ao restante do sistema: 
“A pena máxima para o crime de tráfico de drogas no Brasil é de 25 anos, considerada a pena máxima 
do tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a causa de aumento do art. 40 da mesma lei, enquanto que 
o homicídio simples tem pena máxima de 20 anos (art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro), o roubo, 
subtração de coisa alheia móvel mediante violência, tem pena máxima de 15 anos (art. 157 e § 2º do 
CPB), o estupro resultando em lesão corporal tem pena que pode chegar a 12 anos (art. 213, § 1º do 
CPB) e o estupro contra menor de 14 anos tem sanção de até 15 anos (art. 217-A do CPB)” (VALOIS, 
op. cit., p. 427).  
44 VALOIS, op. cit.  
45 Esse funcionamento da atividade policial remonta aos primórdios da polícia brasileira, que não foi 
criada para o combate ao crime, mas para o controle da ordem. Por isso, afirma-se que o modelo 
policial brasileiro, que acaba desaguando no modelo judicial, é um modelo baseado na circulação 
(KOERNER, Andrei. Habeas corpus, prática judicial e controle social no Brasil (1841 - 1920). São Paulo: 
IBCCrim, 1999). 



 
Ana Cecília Bezerra de Aguiar  | 607 

 

 

como traficante46. 

A terceira e última faceta do sentenciamento feminino por crime de tráfico 

relaciona-se com as formas específicas de discriminação sofridas pelas mulheres 

na prisão. Como já se mencionou anteriormente, a violência de gênero presente na 

sociedade brasileira se reproduz no cárcere, aliás, de forma ainda mais intensa, visto 

tratar-se de ambiente planejado originalmente para o público masculino, portanto, 

sem considerar as particularidades do feminino. Nesse sentido, além do que já foi 

retratado a esse respeito, é oportuno registrar as questões relativas às audiências de 

custódia que, ao usarem as mesmas perguntas genéricas e indistintas para homens 

e mulheres, não dão conta de prevenir a apurar casos de tortura e tratamento 

degradante47.  

Ademais, outro importante fator de discriminação de gênero que violenta as 

mulheres presas é a penalização social e o abandono progressivo. A literatura 

voltada para discutir o encarceramento feminino indica que o vínculo familiar é o 

mais impactado pela prisão. As várias causas utilizadas para explicar esse fenômeno 

podem ser agrupadas em 2 eixos. O primeiro relaciona-se com a forma como é 

organizada a estrutura prisional feminina no Brasil. As unidades prisionais femininas 

concentram as mulheres (em número menor que os homens presos no Brasil) em 

locais distantes de suas cidades de origem, o que dificulta, sobremaneira, as visitas 

às detentas. Ademais, o processo de revista, reconhecidamente vexatório48 aplicado 

a todos que fazem visitas é um outro desestímulo, inclusive, sendo apontado pelas 

                                                      
46 “O fetiche da apreensão da droga só se completa com uma pessoa sendo algemada, e quando a 
polícia encontra alguma dessas substâncias em determinada residência, não importa quem esteja 
dentro, vão todos presos, vizinho, parente e, principalmente, mãe e esposa. Não é incomum, já no 
cárcere, encontrarmos histórias de donas de casa presas no lugar dos filhos e dos maridos” (VALOIS, 
op. cit., p. 629).   
47 LIMA, Raquel da Cruz. Mulheres e tráfico de drogas: uma sentença tripla (parte II). 2015. Disponível 
em: http://ittc.org.br/mulheres-e-trafico-de-drogas-uma-sentenca-tripla-parte-ii/. Acesso em: 11 
jun. 2021. 
48  “São bastante recorrentes os relatos sobre o caráter humilhante e invasivo das revistas, que 
consiste em manter o visitante nu e fazê-lo se agachar repetidas vezes sobre um espelho no chão, de 
modo a certificar-se que não levam nenhum tipo de material proibido escondido no interior do reto ou 
da vagina” (HERMANN, Daiana. Mulheres encarceradas e o rompimento de laços sociais: um estudo 
sobre mulheres presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. 2018. 200 f. Tese (Doutorado) - 
Curso de Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Porto Alegre, Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/196164/001095233.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y. Acesso em: 17 jun. 2021, p. 153). 
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próprias mulheres presas como um motivo para se oporem à ida de seus familiares 

(especialmente, das mães e das filhas) ao estabelecimento prisional. Quando a pauta 

é a visita íntima, a questão fica ainda mais complicada em decorrência do embaraço 

imposto pelas instituições para autorização de visitas dessa natureza, como a 

exigência de comprovação de casamento ou de união estável, sem mencionar o 

constrangimento moral sexista com que são tratadas as presas que fazem a 

solicitação49.  

O segundo eixo em torno do qual se organizam as explicações para o 

abandono afetivo sofrido pelas mulheres encarceradas relaciona-se com o estigma 

que recai sobre a mulher recolhida pelo sistema penal. Diferentemente dos homens, 

essa mulher carrega uma dupla reprovação, pois, além da mácula de ter transgredido 

uma norma legal, ela frustra a expectativa social que recai sobre todas as mulheres, 

segundo a qual se espera que se comportem de forma compassiva e amorosa. O não 

atendimento dessa demanda do imaginário social misógino faz com que os 

membros da família e a própria mulher sintam vergonha da manutenção dos laços 

afetivos50.  

Dessa forma, percebe-se que o preocupante encarceramento feminino faz 

parte de um ciclo, integrado pela exclusão social, pela pobreza e pela opressão51. 

Esses elementos, estão presentes em todos os momentos do envolvimento feminino 

com a atividade de tráfico, seja na busca da atividade como meio de sustento seu e 

de sua família; no tipo de atividade que realiza na organização criminosa; no 

tratamento que recebe da polícia e do Poder Judiciário; e no desenrolar durante e 

após o cumprimento da pena.  

 

Conclusão 

 

Como se hipotetizou, o cenário preocupante de encarceramento feminino no 

Brasil é complexo, posto que perpassado por variados elementos de conteúdo 

histórico, sociológico e econômico, como o racismo, o machismo e a pobreza. 

                                                      
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 ISAAC; CAMPOS, op. cit.  
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Percebe-se, portanto, que a interseccionalidade possibilita uma análise 

mais totalizante e menos excludente a respeito dos fatores que particularizam os 

aspectos envolvidos nesse fenômeno.  

Dessa forma, quando se examina de forma mais detida a questão, percebe-se 

que a vulnerabilização do feminino negro e periférico se desdobra em vários 

momentos diferentes do envolvimento da mulher com as estruturas do tráfico e da 

política de drogas, estando presente no ingresso e na organização das atividades no 

tráfico; na fase compreendida entre o oferecimento da denúncia e a condenação; e, 

por fim, durante o cumprimento da pena. 

Essa compreensão mais alargada é fundamental para a promoção de estudos 

específicos sobre a temática, ainda raros, que retratem a situação com todas as suas 

particularidades, permitindo, assim, que sejam viabilizadas a promoção de políticas 

públicas e de mudanças legislativas aptas à correção dessas distorções.  

No entanto, após o exposto acerca das engrenagens que alimentam e são 

alimentadas pelo encarceramento em massa de mulheres no Brasil, pode-se apontar 

que não se trata apenas de um efeito colateral do sistema, mas de um poderoso 

mecanismo de controle social, ao passo que proporciona a perpetuação de 

estruturas socioeconômicas que favorecem elites, em troca da exclusão de um grupo 

historicamente marginalizado.  
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Resumo 
 
A exegese constitucional realizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 548.181/PR, inaugurou um novo paradigma para aplicação da responsabilidade 
prevista no art. 3º da Lei 9.065/1988 e no texto constitucional, pelo art. 225, §3º da 
CRFB/1988, com a superação da teoria da dupla imputação. Apesar da grande 
evolução em matéria de tutela ambiental pelo acolhimento de uma responsabilidade 
“autônoma” da pessoa jurídica, ainda se observa inúmeros desastres ecológicos e 
condutas danosas ao meio ambiente perpetradas por empresas ao exercerem sua 
atividade econômica. Assim, surge a seguinte indagação: quais seriam os meios 
mais eficazes para promoção da tutela do meio ambiente e responsabilização dos 
entes coletivos de forma a diminuir o número de casos de danos ambientais? Diante 
da problemática exposta, o presente artigo, com fulcro no método de abordagem 
qualitativa por meio de análise exploratória de bibliografia, busca expor em que pé se 
encontra o direito ambiental hodierno e demonstrar como a adoção de técnicas de 
gestão de riscos e implementação de instrumentos focados no viés preventivo 
podem contribuir para a resguarda do meio ambiente e a devida responsabilização 
dos entes coletivos. Para isso, analisar-se-á a legislação ambiental vigente, as 
perspectivas doutrinárias quanto ao rumo do Direito Ambiental e sua aproximação 
do Direito Administrativo, o movimento incipiente de implementação legal dos 
programas de compliance e a função de regulação atribuída à Administração Pública 
no contexto de gestão de riscos inerentes ao atuar econômico empresarial típico da 
“sociedade de risco”, descrita por Ulrich Beck. 
Palavras-chave: Direito Ambiental Constitucional; Responsabilidade penal 
ambiental; Sociedade de risco; Compliance ambiental; Autorregulação regulada. 

                                                      
1 Bacharelando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. E-mail: 
eduardofsimoes@hotmail.com. Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/4588917736946889. 
2 Bacharelando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. E-mail: 
rafayub@gmail.com. Plataforma Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3608332405034531. 
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Abstract 
 
The constitutional exegesis carried out by the Federal Supreme Court, in the judgment 
of RE 548,181/PR, inaugurated a new paradigm for the application of the 
responsibility provided for in art. 3 of Law 9,065/1988 and in the constitutional text, 
by art. 225, §3 of the CF/1988, with the overcoming of the double imputation theory. 
Despite the great evolution in terms of environmental protection due to the 
acceptance of an “autonomous” responsibility of the legal entity, there are still 
numerous ecological disasters and harmful conducts to the environment perpetrated 
by companies when exercising their economic activity. Thus, the following question 
arises: what would be the most effective means to promote the protection of the 
environment and the accountability of collective entities in order to reduce the 
number of cases of environmental damage? In view of the above problems, this 
article, with a focus on the qualitative approach method through exploratory 
bibliography analysis, seeks to expose where today's environmental law stands and 
demonstrate how the adoption of risk management techniques and implementation 
of instruments focused on the preventive bias can contribute to the protection of the 
environment and the due accountability of collective entities. For this, the current 
environmental legislation will be analyzed, the doctrinal perspectives regarding the 
direction of Environmental Law and its approximation to Administrative Law, the 
incipient movement of legal implementation of compliance programs and the 
regulatory function assigned to the Public Administration in the context of risk 
management inherent to the business economic performance typical of the “risk 
society”, described by Ulrich Beck. 
Keywords: Environmental Constitutional Law; Environmental criminal liability; Risk 
society; Environmental compliance; Regulated self-regulation. 
 

1 INTROITO 

 

O presente trabalho apresenta como objetivo a análise dos aspectos que 

envolvem a construção de um novo paradigma no que diz respeito à 

responsabilização da pessoa jurídica em situações de danos ambientais, a partir do 

julgamento do RE 548.181/PR empreendido pelo STF. O direito ao meio ambiente, 

atrelado aos princípios da proteção e preservação dos recursos naturais, está 

diretamente alicerçado no próprio direito à vida, considerado um bem inviolável.  

Demonstra-se que a proteção do meio ambiente se configura como um dever 

fundamental e missão destinada ao poder estatal e demais entidades públicas. Isto 

implica, portanto, na busca incessante de formas de se aprimorar as medidas que 

tenham tal propósito, devendo o direito ser capaz de se remodelar e de se reformular 

para atender aos anseios e necessidades de cada contexto, tanto em caráter 
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punitivo, quanto em caráter preservativo. Também se deve empreender análises 

críticas ao atual desempenho e funcionamento dos parâmetros de proteção 

ambiental atuais, visando a construção de um ordenamento eficaz, seguro e flexível.  

Baseado na noção da “sociedade de risco” que será abordada, tal estudo 

explicita a possibilidade de reformulação do direito, conferindo maior eficiência no 

combate às problemáticas ambientais destacadas, bem como comprova a 

inevitabilidade de o Estado atuar com enfoque na prevenção e precaução ambiental, 

associado a gradual adoção de um modelo de responsabilização repressiva-

administrativa, ou administrativo-sancionatória ambiental da pessoa jurídica, 

exercendo os programas de compliance e os modelos de autorregulação papel 

fundamental na efetiva tutela do meio ambiente, dirimindo possíveis danos 

ecológicos.  

 

2 A RESPONSABILIDADE “AUTÔNOMA” DA PESSOA JURÍDICA A PARTIR DO 

PARADIGMA CRIADO PELO STF EM SEDE DE JULGAMENTO DO RE 548.181/PR 

 

Para a atual compreensão acerca da temática, é de suma importância 

explicitar elementos modeladores da atual conjuntura envolvendo questões 

ambientais e seus desdobramentos no cotidiano social e jurídico.  

A sociedade contemporânea, da forma em que se estabeleceu em grande 

parcela dos países, está diretamente ligada ao funcionamento e atividade de grandes 

empresas e conglomerados industriais. Tal característica se dá por uma série de 

fatores atrelados ao modelo capitalista atual, ao avanço de tecnologias em diversos 

segmentos e à modernização dos moldes de trabalho.  

As empresas (detentoras de personalidade jurídica) dos mais variados tipos, 

portanto, se configuram como verdadeiros alicerces para o atual paradigma coletivo 

e influenciam, de forma direta, em inimagináveis setores no âmbito econômico e 

social. De forma direta e indireta impulsionam aspectos políticos, atuando de forma 

que ocasionam impactos de magnitude global.  

Em território brasileiro não se observa nenhuma diferença em relação ao 

processo mundial ocasionado pela ascensão de indústrias em empresas e seu 

respectivo impacto no ordenamento jurídico e, principalmente, no meio ambiente. 
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Apesar de sua importância e imprescindibilidade para conservação da 

sociedade nos padrões estabelecidos, não se pode consolidar um ordenamento que 

não preveja a responsabilização de empresas, em eventual violação às leis e 

disposições jurídicas que visem a preservação do ecossistema, essencial para a 

continuidade da vida humana terrestre.  

Com a superação da teoria da societas delinquere non potest, não se pode 

conferir imunidade em relação a punições por atitudes que geraram algum tipo de 

prejuízo ambiental. Corre-se o risco, caso se adote este tipo de entendimento, de 

tornar inadmissível uma das únicas formas de se regular a matéria, solucionar 

problemáticas e, aspecto imprescindível de suma importância para o contexto 

ambiental, evitar repetições de abusos cometidos.   

Por diversos anos a temática envolveu incessantes debates doutrinários e 

jurisprudenciais, chegando a um ponto em que o STJ passou a admitir, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade penal da pessoa jurídica em 

crimes ambientais, porém colocando como condicionante para tal situação, a 

respectiva e simultânea imputação da pessoa física encarregada pelas condutas, a 

partir de um elemento subjetivo próprio e exclusivamente humano. Argumentava-se 

pela impossibilidade da responsabilização única e exclusiva da pessoa jurídica, 

consolidando a intitulada teoria da dupla imputação. 

Tal entendimento, no entanto, não se encontra previsto em nenhum aspecto 

do texto constitucional. Cria-se, a partir da aplicação da teoria supracitada, um 

requisito não disposto pela Constituição Federal, de forma a condicionar 

equivocadamente a responsabilização da pessoa jurídica. É o que demonstra Rafael 

Costa3, debruçando-se sobre o tema: 

 

Resta claro que os postulados, enquanto diretivas para o processo de 

interpretação da Constituição, devem levar em consideração a realidade que 

subjaz à norma em cada caso concreto. A hermenêutica adequada do texto 

constitucional, especialmente do enunciado normativo previsto no art. 225, § 3.º, 

é aquela que busca otimizar a aplicação do direito fundamental ao “meio 

                                                      
3 COSTA, Rafael de Oliveira. Responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica, teoria da dupla 
imputação e hermenêutica constitucional: uma análise crítica do RE 548.181/PR. In: Revista de Direito 
Ambiental, v. 79/2015, pp. 231 - 245, jul./set., 2015. São Paulo: 2015. p. 235. 
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ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida” (art. 225, caput, da CF/1988). Desse modo, limita a tutela 

ao meio ambiente, reduzindo a força normativa e a efetividade do dispositivo 

Constitucional.  

 

Ademais, é inegável que as tarefas e os encargos internos relacionados à 

atividade empresarial objeto de eventual acusação são diluídas, difusas ou 

parcializadas, não sendo de fácil tarefa distinguir as atitudes que ocasionaram lesão 

ambiental e encontrar de forma efetiva seus responsáveis, que muitas vezes agiram 

de forma isolada entre eles, acreditando estar dentro dos padrões da legalidade. 

No entanto, a teoria da dupla imputação perdeu sua hegemonia na 

jurisprudência dos tribunais superiores. O ponto inicial de tal ruptura se deu a partir 

de julgamento de RE 548.181/PR empreendido pelo Supremo Tribunal Federal em 

2013, permitindo o processamento de cunho penal de um ente coletivo de maneira 

autônoma, divergindo da exigência da dupla imputação em casos de entes coletivos 

condenados por delitos ambientais. 

Na ocasião, a Ministra Rosa Weber, relatora, expôs que a necessidade de 

identificação e imputação também da pessoa física tratava-se, em verdade, de uma 

condicionante da responsabilização da pessoa jurídica que não estava contida, 

sequer de forma implícita, na norma do § 3º do art. 225 do Constituição da República. 

Nos termos do voto: 

 

Ao se adotar tal linha de compreensão, condicionando a imputabilidade da 

pessoa jurídica à da pessoa humana, estar-se-ia quase a subordinar a 

responsabilização jurídico-criminal do ente moral à efetiva condenação da 

pessoa física, pois, na vertente ora afastada, por exigência de coerência, não 

haveria sentido em absolver a pessoa física, dela retirando a responsabilidade 

pela prática de um delito ambiental, e, ato contínuo, condenar a pessoa jurídica4. 

 

Ora, é cediço,  como  apontado  pela  Emérita  Ministra,  que  a  distribuição  de  

                                                      
4  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 548.181/PR. Relator: Min. ROSA 
WEBER, Data de Julgamento: 06 ago. 2013, Primeira Turma. Data de publicação: 29 out. 2014. In: 
Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 2014, p. 50.  
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competências no interior das modernas organizações e aparatos societários 

complexos impossibilita, em parcela considerável dos casos, a identificação e 

respectiva imputação das infrações penais a um sujeito concreto5. 

Tal condicionante, portanto, restringia a eficácia da norma constitucional, 

contrariando a intenção expressa do constituinte originário, que não só tentou 

conferir maior alcance às sanções penais, mas principalmente buscou evitar a 

impunidade das grandes companhias, ante as enormes dificuldades de 

individualização dos responsáveis internamente na corporação, de forma a 

resguardar uma tutela mais efetiva do bem jurídico ambiental6. 

E diante da alegada a ausência de especificação, por parte do legislador 

ordinário, dos critérios e diretrizes para a responsabilização penal da pessoa jurídica, 

a Ministra redarguiu que seria papel da doutrina e da jurisprudência “conferir 

aplicabilidade à norma constitucional, e, então formular, elas mesmas, os critérios 

respectivos, para fins de imputação das pessoas jurídicas”7 . 

Pode-se dizer, a partir da repercussão ocasionada pelo julgamento em voga, 

que, apesar da resistência de alguns tribunais de segunda instância em seguir o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal em um primeiro momento, é possível 

destacar o abandono gradual da teoria da dupla imputação, atingindo a 

jurisprudência pátria em sua totalidade. O próprio STJ, o qual entendia pela aplicação 

da teoria explicitada, modificou o paradigma da exigibilidade da dupla imputação 

antes defendida, acatando a fundamentação construída pelo julgamento do RE 

548.141/PR. 

Portanto, inegável o papel fundamental que exerceu o julgado na visível 

mudança dos rumos que dizem respeito à responsabilização penal da pessoa 

jurídica a partir do cometimento de danos ambientais. 

Especificamente no que tange à responsabilização penal autônoma da pessoa 

jurídica, em sede de delitos ambientais, demonstra-se sua consonância com os 

diversos avanços obtidos na seara ambiental desde a promulgação da CF/88 e da 

                                                      
5 Ibid., p. 51. 
6 Ibid., p. 49. 
7  VELOSO, Vitor Coelho. A eficácia jurídica da responsabilidade ambiental de pessoas jurídicas 
poluidoras após a superação da teoria da dupla imputação. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília. Brasília, 2019. p. 86. 
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Lei n. 9.605/98, bem como seu cumprimento direto aos preceitos da hermenêutica 

constitucional e do direito penal contemporâneo. A superação da teoria da dupla 

imputação, dessa forma, está adequada aos princípios constitucionais e penais 

vigentes. 

Ainda assim, apesar da referida suplantação, ainda se enfrenta problemáticas 

envolvendo tais circunstâncias, principalmente no plano do direito penal. Todavia, 

também resta patente a plena eficácia do ordenamento jurídico brasileiro em se 

adaptar e compreender as necessidades hermenêuticas advindas do texto 

constitucional, bem como a relevância da proteção ao meio ambiente e seu 

respectivo direito subjetivo.  

 

3 A RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

VIGENTE: PARADIGMAS ATUAIS E NOVAS PERSPECTIVAS 

 

Sem dúvidas, a reconhecida possibilidade de imputação de responsabilidade 

à pessoa jurídica independentemente da responsabilização da pessoa física 

representa um grande avanço para uma tutela ambiental mais efetiva.  

Isso porque a proteção ao meio ambiente se materializa quando há a devida 

responsabilização penal ambiental, mediante a aplicação de sanções, em regra, de 

natureza penal, àqueles que pratiquem condutas lesivas ao bem juridicamente 

tutelado, isto é, o meio ambiente em si. 

Contudo, no tocante à natureza (supostamente, penal) da responsabilização 

da pessoa jurídica pelo cometimento de práticas danosas ao meio ambiente, vale 

fazer uma ressalva. 

Como é cediço, os crimes ambientais estão tipificados, essencialmente, na Lei 

nº 9.605/98, a “Lei de Crimes Ambientais”, embora também se encontrem em outras 

legislações como o Código Florestal e o Código Penal. Mesmo com a tipificação dos 

crimes ambientais em outros diplomas normativos, fato é que a Lei de Crimes 

Ambientais “instituiu um tratamento legislative  sistemático,  inaugurando  um  novo  



 
620 | Anais da VIII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

ramo no Direito Penal”8. 

O legislador, contudo, estabeleceu disposições normativos com “excessiva 

dependência administrativa (permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente)”, de modo que a sanção penal vem a ser a “ultima ratio” do ordenamento 

jurídico, utilizada tão somente nos casos de graves atos atentatórios ao bem jurídico 

tutelado, qual seja, o meio ambiente9. 

E sustentando tal premissa, Luiz Regis Prado 10 , com precisão costumaz, 

leciona que “o Direito Penal, nesse campo cinge-se, em princípio, a uma função 

subsidiária, auxiliar ou de garantia de preceitos administrativos, o que não excluiu 

sua intervenção de forma direta e independente, em razão da gravidade do ataque”.  

Silva Sanchez 11 , paralelamente, apontava para o processo de 

“administrativização” do Direito Penal das últimas décadas, que assumiu um modo 

de racionalizar próprio do Direito Administrativo administrator, convertendo-se, 

assim, em um “Direito de gestão ordinária de grandes problemas sociais”. Em 

afirmação própria, defende o autor que 

 

É possível afirmar que é uma característica do Direito Penal das sociedades pós-

industriais a assunção, em ampla medida, de tal forma de racionalizar, a da 

lesividade global derivada de acumulações ou repetições, tradicionalmente 

própria do administrativo12. 

 

Considerando tais premissas, Regis Prado assenta que fora estatuída pelo 

texto constitucional e acolhida pela jurisprudência a responsabilização da pessoa 

jurídica sem a necessidade de identificação da pessoa física responsável, consoante 

expusemos alhures, mas que tal responsabilização prevista como sendo de ordem 

“penal” pela legislação ambiental, em termos práticos, “não passa na verdade de 

                                                      
8 SILVA, Gilmar Pereira. Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. In: Revista 
do Curso de Direito da UNIABEU. vol. 8. n. 1, jan - jul 2017, pp. 23-50. Nova Iguaçu: Uniabeu, 2017. p. 
29. 
9 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 113. 
10 Ibid., p. 114. 
11  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Tradução de Luiz Otávio Oliveira da Rocha. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 120. 
12 Ibid., p. 120. 
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responsabilidade de outro cunho, repressiva pode ser, mas não essencialmente 

penal”. Dessa forma, pode-se dizer que há uma “responsabilidade jurídica diversa – 

administrativa, civil –, travestida de penal”13. 

Não obstante as sanções e penas previstas, fato é que o legislador ambiental, 

no contexto de responsabilização administrativa-repressiva da pessoa jurídica, cada 

vez mais vem se preocupando, consoante indica Marcelo Rodrigues Abelha14, em 

antecipar o momento em que se considera ocorrida a antijuridicidade ambiental, 

desvinculando-a, muitas vezes, da efetiva ocorrência do dano, a partir da concepção 

do princípio da prevenção e da precaução ambiental. 

Não à toa que boa parcela da doutrina entende que o verdadeiro intuito da Lei 

9.605/98 não é tão somente a mera penalização do infrator, mas principalmente a 

prevenção e precaução do dano, admitindo, inclusive, a possibilidade de extinção de 

punibilidade do infrator quando esse reparar o dano cometido15. 

Adentrando nesta seara, é imprescindível nos remeter às preleções de Ulrich 

Beck16, para que vivemos, hoje, a chamada “sociedade de risco”, ou “da insegurança”, 

na qual os riscos decorrentes dos efeitos da modernização, consubstanciados nas 

ameaças globais à vida de plantas, dos animais e dos seres humanos, afetam toda a 

sociedade e comprometem as gerações futuras. 

Nessa perspectiva, Abelha17 ressalta que é um dever do poder público e da 

sociedade, para a resguarda do direito estatuído pelo art. 225 da CRFB/88, 

reconhecer que não só os riscos concretos, mas também os “riscos abstratos”, 

próprios da mencionada “sociedade da insegurança” e que afetam toda a 

coletividade, precisam ser controlados. Nas palavras do autor: 

 

Isso implica reconhecer que não apenas os riscos concretos devam ser 

prevenidos, mas que também os riscos abstratos necessitam de tutela jurídica, 

ou seja, ante a equação risco = ameaça x vulnerabilidade a tutela jurídica do 

                                                      
13 PRADO, op. cit., p. 121. 
14 ABELHA, Marcelo Rodrigues. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2020. p. 95. 
15 SILVA, op. cit., p. 47.  
16  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 15-16. 
17 ABELHA, op. cit., p. 95. 
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ambiente deve proporcionar à coletividade a isonomia em relação à segurança 

para que todos suportem da mesma forma os riscos de uma modernidade 

líquida18. 

 

E a necessidade de se reconhecer os riscos inerentes à conjuntura social 

contemporânea, aliada à responsabilização mais repressiva-administrativa do que 

essencialmente penal na tutela jurídica do meio ambiente levaram à consolidação de 

um modelo de “Estado vigilante”, cujo procedimento de inspeção é norteado por um 

critério “gerencial” em relação aos riscos (“Risikomanagement”), como preceituava 

argutamente Jesus-Maria da Silva Sanchez. Nas palavras do autor: 

 

Os aparatos estatais aparecem, assim, conformando em boa medida o que se 

conhece já como um Estado “da prevenção”, um Estado “vigilante”, um Estado 

que assume novas funções de inspeção e vigilância, que faz coleta e 

armazenamento permanente de informação que possa ser relevante. 

(...) 

Assim, a atuação sem licença ou a obstaculização dos procedimentos de 

inspeção se definem como infrações, a cuja omissão se associam sanções 

penais ou administrativas. Desse modo o eixo do sistema volta a ser a prevenção 

comunicativa, substancialmente mais afastada, isso sim, do momento de 

lesão19. 

 

Nesse sentido, conclui que a “sociedade de risco”, expressão já cunhada por 

Beck, conduz, inevitavelmente, ao “Estado da prevenção”20, marcado pela gestão dos 

riscos abstratos e concretos e pelo viés preventivo de lesões aos direitos subjetivos, 

coletivos, difusos e fundamentais. 

O novo paradigma, consubstanciado nas atribuições ao ente estatal das 

funções precípuas de inspeção e vigilância, rompe com a visão clássica do Estado 

regulador, para o qual intervir para proteger o meio ambiente passou a ser sinônimo 

de legislar para tutela. 

                                                      
18 Ibid., p. 96. 
19 SILVA SANCHEZ, op. cit., p. 126-127. 
20 Ibid, p. 127. 
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Como denota Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin21, gradativamente 

fora formando-se o entendimento de que “o Direito Ambiental haveria de ser algo 

mais que a disposição metódica de normas e padrões de comando e controle 

inaplicáveis ou inaplicados (= law on the books)”. 

De fato, não se pode negar que o ordenamento jurídico pátrio prevê sanções e 

penas aplicáveis àqueles que praticam condutas danosas ao meio ambiente. A 

pergunta que se faz é: por que isso não impede a ocorrência de danos ao meio 

ambiente e desastres ecológicos? 

Defensor de um novo modelo de Estado de Direito Ambiental, no qual o Poder 

Público coopte o agente econômico, Herman Benjamin elucida que o problema 

brasileiro em relação aos desastres ecológicos e crimes ambientais não mais reside 

propriamente na inexistência de uma legislação e de regulação específica, mas na 

ineficiência desta regulação e na inexistência de uma implementação adequada. Em 

afirmação própria, assenta: 

 

O certo é que o grande esforço legislativo dos últimos anos (trabalho 

fundamentalmente de regulação) não se tem mostrado capaz de estancar a 

devastação ecológica. E – sabemos – o mal funcionamento maior está na 

implementação, seja por inadequação de seus meios, seja por carência de 

recursos humanos, materiais e técnicos, seja por recusa dos sujeitos titulares do 

munus de se reformarem para, só então, buscarem a reforma alheia22. 

 

Em outras palavras, ainda que a legislação ambiental brasileira tenha seus 

defeitos, há que se concentrar na eficiência da regulação das condutas prevista pela 

lei, bem como na implementação das medidas protetivas ao meio ambiente, áreas 

nas quais grande parcela dos conflitos reside. 

Essas duas funções (regulação e implementação) são o que caracteriza o 

“Estado de prevenção”, marcado pela gestão dos riscos abstratos e concretos e pelo 

                                                      
21 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O Estado teatral e a implementação do direito 
ambiental. Congresso Internacional de Direito Ambiental. 2003. Direito, Água e Vida. Anais. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. p. 4. 
22 Ibid., p. 48.  
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viés preventivo de lesões aos direitos subjetivos e coletivos. É o que já destacava 

Herman Benjamin: 

 

Na gestão desses conflitos – individuais ou supraindividuais – o Estado faz uso 

de duas técnicas correlatas e interdependentes: a) regulação ou normatização 

de condutas (= regulation) e b) implementação legal (= enforcement), que visa 

assegurar o respeito, obediência ou cumprimento legal (= compliance)23. 

 

Com a correta funcionalização dessas duas técnicas atribuídas à atuação do 

Estado, poder-se-ia efetivamente ultrapassar a fase do Direito Ambiental marcado 

por normas de comando e controle inaplicáveis (= law on the books), para, enfim, 

adotar um modelo de tutela ambiental focado na efetiva regulamentação das 

condutas e implementação legal (= law in action)24. 

Tal funcionalização, contudo, pressupõe um atuar em conjunto com os 

cidadãos e as próprias organizações privadas na tutela ecológica, haja vista que a 

Administração Pública, sozinha, não tem o condão de impedir a degradação ao meio 

ambiente25. 

Logo, para a efetiva tutela ambiental e prevenção de danos, o ente estatal vê-

se no dever de maior participação, controle e monitoramento contínuo do setor 

privado, mediante a implementação legal que, como já denotado por Benjamin26 , 

“visa assegurar o respeito, obediência ou cumprimento legal (= compliance)”. 

Nesse contexto, com a gradual adoção de um modelo de responsabilização 

repressiva-administrativa, ou administrativo-sancionatória ambiental da pessoa 

jurídica, ao lado do incipiente modelo de atuar do Estado focado na prevenção e 

precaução ambiental, vale indagar sobre o papel dos programas de compliance e 

modelos de autorregulação regulada na efetiva tutela do meio ambiente, de modo a 

impedir a ocorrência de danos ecológicos. 

A esses instrumentos dedicar-se-ão as próximas linhas. 

                                                      
23 Ibid., p. 10.  
24 Ibid., p. 5. 
25 SARAIVA, Renata Machado. Criminal compliance como instrumento de tutela ambiental: a propósito 
da responsabilidade penal ambiental. Dissertação de Mestrado. Área de Especialização em Ciências 
Jurídico-Ambientais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lisboa, 2015. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/10451/32032>. Acesso em: 30 nov. 2021, p. 146. 
26 BENJAMIN, op. cit., p. 10.  
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4 A IMPORTÂNCIA DA AUTORREGULAÇÃO REGULADA E DO COMPLIANCE PARA A 

EFETIVA PROTEÇÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENTES COLETIVOS 

 

Assentada a premissa de que Estado ainda não dispõe de condições e 

instrumentos de compreensão e de regulação em setores específicos, cujos riscos 

exigem avaliação na vanguarda do conhecimento científico, como na área ambiental, 

compreende-se a necessidade de implementação de mecanismos de cooperação na 

regulação entre Estado e o setor privado27. 

Dentre esses, destaca-se a autorregulação regulada, por meio da qual a 

Administração exerce poder de regulamentação sobre a atuação dos entes privados, 

mas na função de “garante” dos bens sociais, assumindo o ente estatal o papel de 

“controlador dos controladores”28. 

Discorrendo sobre esse modelo de atuação regulamentar do Estado, Peixoto, 

Borges e Codonho apontam três razões para a sua implementação: 

 

(i) configurar um sistema de normas técnicas de qualidade e de informações 

sobre a qualidade de serviços, produtos, procedimentos e tecnologias; (ii) a 

transição de normativas apenas com sanções econômicas repressoras, para 

sanções de cunho pessoal (pessoa jurídica e colaboradores), com incentivos; e 

(iii) aumentar o interesse pela Administração Pública de que os privados 

internalizem os custos do desenvolvimento científico e tecnológico, a fim de 

melhorar os níveis de proteção ambiental e, assim, reconhecer os efeitos 

públicos da autorregulação29. 

 

Nessa conjuntura, ao lado da autorregulação regulada, os programas de 

criminal compliance também vêm ganhando projeção no mundo corporativo, 

estabelecendo   uma   nova   perspectiva   de   responsabilização,  com  foco  no  vies 

                                                      
27 PARDO, José Esteve. Derecho del medio ambiente. 3. ed. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2014. p. 
124. 
28 DIAS, José Eduardo Figueiredo. A reinvenção da autorização administrativa no direito do ambiente. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 629. 
29  PEIXOTO, Bruno Teixeira; BORGES, Luiz Fernando Rossetti; COLDONHO, Maria Leonor Paes 
Cavalcanti Ferreira. Compliance ambiental: da sua origem às novas perspectivas de proteção do meio 
ambiente. In: Revista de Direito Ambiental. vol. 101/2021, jan. - mar. 2021, pp. 55-83, 2021. p. 60. 
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preventivo30. 

Como é cediço, as tragédias de Mariana e de Brumadinho são exemplos da 

grande desconformidade ambiental e da violação às normas de regulamentação 

previstas pela legislação, considerando as condutas de descumprimento dos 

padrões mínimos de segurança das barragens da mineradora Vale S/A. 

A ocorrência de tais desastres trouxe à tona a necessidade de se implementar 

legalmente a autorregulação regulada ambiental, movimento que culminou no 

Projeto de Lei Federal 5.442/2019, por meio do qual se propõe a editar norma geral 

regulamentando os chamados “Programas de Conformidade Ambiental”, ou “de 

Compliance Ambiental”31. 

O legislador estatuiu a própria definição do conceito de “Programa de 

Conformidade Ambiental” no art. 2º do referido Projeto de Lei, como sendo o 

 

conjunto de mecanismos e procedimentos internos de conformidade, auditoria e 

incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de 

conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar, prevenir e sanar 

irregularidades e atos ilícitos ao meio ambiente32. 

 

Em outras palavras, o que se pretende por meio do referido Projeto legislativo 

é justamente estatuir o dever de implementação, por pessoas jurídicas que explorem 

atividade econômica ou potencialmente lesiva ao meio ambiente, de tais programas, 

os quais “deverão ser considerados pelo Poder Público quando da imposição de 

sanções penais e administrativas previstas na legislação ambiental em vigor”33. 

Expondo notória autoridade sobre o assunto, Renata Saraiva34assenta que os 

programas de compliance podem representar um” instrumento consensual, 

cooperativo, transparente e de dusburocratização e simplificação no ordenamento 

                                                      
30  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Consolidação e perspectivas da responsabilidade da pessoa 
jurídica no direito penal ambiental.In: Revista de Direito Ambiental. vol.100. out-dez. 2020. p. 57-97. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2020. p. 72.  
31 PEIXOTO; BORGES; CODONHO, op. cit., p. 68. 
32 BRASIL. Projeto de lei n.º 5.442, de 2019: regulamenta os programas de conformidade ambiental e 
dá outras disposições. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoes2019>. 
Acesso em: 30 nov. 2021. p. 2. 
33 PEIXOTO; BORGES; CODONHO, op. cit., p. 68-69. 
34 SARAIVA, op. cit., p. 166. 
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jurídico ambiental”, de forma a efetivar o risk management por meio da adoção de 

medidas para o tratamento ou a minimização dos riscos identificados e avaliado.  

Defende a autora, ainda, que tais instrumentos de controle devam servir de 

complemento ou mesmo de substituição a sanções penais, quando a implementação 

de medidas de controle e prevenção de riscos seja mais protetiva ao ambiente do 

que a fria e objetiva imputação de multas35. 

Além de conferir uma maior e eficiente proteção ambiental, os programas de 

compliance podem auxiliar na correta imputação de responsabilidade às pessoas 

jurídicas que exploram economicamente ou coloquem em risco o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, expõe Saraiva36: 

 

Sob este quadro, a responsabilidade da empresa surge da omissão em criar um 

sistema preventivo destinado a controlar de forma razoável os riscos, sejam 

vinculados à própria atividade econômica da empresa e que diretamente possam 

afetar bens jurídico-penais, como o meio ambiente, sejam o resultado de 

condutas delituosas – dolosas ou imprudentes – dos membros do ente coletivo. 

 

Não há dúvidas, portanto, de que gradualmente caminha-se para um 

entrelaçamento do Direito Administrativo e do Direito Ambiental, resultante da 

imprescindível participação dos entes particulares administrados e regulados na 

atividade administrativa de fiscalização, a qual consubstancia-se, em matéria de 

tutela ambiental, essencialmente na gestão de riscos. 

A autorregulação promovida pelo sujeito administrado (particular) concentra-

se na análise da administração dos riscos que envolvem sua atividade e os 

respectivos impactos ambientais desta, de forma a adotar medidas que comportem 

um atuar econômico menos lesivo e mais ecológico. 

E segundo Peixoto, Borges e Codonho 37 , é justamente na limitação desta 

regulação e do comando e controle tradicionais do Direito que se fazem necessárias 

novas formas de atuação estatal quanto à prevenção efetiva a infrações e ilícitos 

ambientais, de modo  a  fortalecer  o  protagonismo  dos  Programas  de  Compliance 

                                                      
35 Ibid., p. 164. 
36 Ibid., p. 77.  
37 PEIXOTO; BORGES; CODONHO, op. cit., p. 62. 
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aplicados na área ambiental. 

Vale ressaltar que não se trata de defender a transferência, pelo Estado ao 

particular, da função precípua de tutela do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável, mas de adotar um modelo cooperativo, no qual o atuar de cada ente (o 

particular e o estatal) complemente um ao outro e torne mais eficiente a gestão 

bilateral dos riscos.  

Por outra forma, é incumbir ao Estado o papel ativo e energético de regular a 

autorregulação efetivada pelo ente coletivo particular, tomando como base esta 

mesma autorregulação para a aplicação de sanções administrativas e penais, 

quando, por exemplo, verifica-se que a empresa não está efetivamente adotando as 

medidas de risk management previstas no seu programa de compliance apresentado 

aos órgãos fiscalizadores. 

A adoção dessa nova forma de atuação estatal é inevitável diante da cada vez 

mais presente autorregulação promovida pelos próprios entes coletivos particulares 

no desempenho de atos preventivos e precaucionais; e também se mostra a postura 

mais adequada para conferir-se uma tutela ambiental mais eficiente, mediante as 

técnicas de gestão dos riscos inerentes ao atuar econômico empresarial típico da 

“sociedade da insegurança”. 

 

CONCLUSÃO  

 

Demonstra-se no presente estudo as principais particularidades envolvendo 

eventuais danos cometidos ao meio ambiente, implicando na necessidade de um 

modelo de responsabilização penal e de prevenção, a fim de tutelar o direito 

envolvendo a manutenção de um ecossistema sadio equilibrado. Se extrai, das 

diversas análises empreendidas, a imprescindibilidade de um caráter mutável do 

ordenamento jurídico para a eficaz tutela do direito ao meio ambiente, derivado do 

direito à vida, deixando de lado dogmas antiquados e pouco eficazes para real 

solução de problemáticas.  

O que se percebe, a partir do julgamento do citado RE 548.181/PR, o qual 

estabeleceu a possibilidade de responsabilização penal autônoma das denominadas 

pessoas jurídicas, é a capacidade de pacificação de temas controversos no bojo do 
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direito brasileiro, bem como a adaptação de tribunais superiores para um sistema 

que oferece tutelas e soluções mais resolutivas. A partir de tal constatação, 

demonstra-se a possibilidade de se estabelecer métodos e esquemas 

metodológicos que ofereçam maiores benefícios para a proteção do meio ambiente, 

objeto de incansável amparo legal e constitucional.  

Explicita-se, ao longo da lógica argumentativa do presente estudo, que o 

percurso a ser trilhado para a tutela ambiental eficaz deve estar calcado na aplicação 

de sanções essencialmente administrativas, em clara harmonia com um modelo de 

“Estado de prevenção”, focado na efetiva regulamentação das condutas dos 

particulares e implementação legal para promover a gestão dos riscos inerentes ao 

atuar econômico das grandes empresas da era pós-moderna. 

Uma das consequências dessa evolução na matéria de fiscalização e tutela 

ambiental é a autorregulação promovida pelos próprios entes coletivos particulares 

no desempenho de atos preventivos e precaucionais, os quais, mesmo sujeitos à 

certificação e controle pela Administração Pública, têm incorporado 

progressivamente programas e protocolos internos que visam assegurar o 

cumprimento efetivo das normas ambientais. 

Tais providências detém potencial para garantir ao povo brasileiro a proteção 

e tutela do meio ambiente e de todo o ecossistema, elementos cruciais para que se 

consolide uma sociedade digna e sadia, e que implicam diretamente em diversas 

esferas e direitos essenciais à própria vida humana. 
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Resumo 
 
O presente artigo trata de controvérsia jurisprudencial acerca do instituto previsto no 
art. 112, inciso I do Código Penal, qual seja, o momento inicial da prescrição da 
pretensão executória da pena, que pela aplicação literal do disposto legal ocorre com 
o trânsito em julgado para a acusação. Argumenta-se, em sede judicial, que a 
interpretação literal da lei não deveria prevalecer, encampando tese de suposta 
superação do positivismo jurídico, crescente nos últimos anos no Brasil por 
influência, ainda que por uma interpretação incorreta, das teses de autores pós-
positivistas como Dworkin e Alexy. Tem-se como objetivo, neste artigo, demonstrar 
a incompatibilidade do discurso de superação do teor literal da norma sem uma 
devida argumentação a justificar excepcionalmente esta prática, como exigido por 
Alexy. Conclui-se que: em primeiro lugar, a teoria da argumentação de Alexy possui 
uma grave falha que permite a superação do teor literal da norma e, em segundo 
lugar, mesmo adotando-se a teoria de Alexy, as decisões acerca do instituto da 
prescrição, levadas ao Supremo, ignoram exigências argumentativas exigidas pelo 
autor, como o peso prima facie do respeito ao teor literal da lei.  
Palavras-chave: Argumentação jurídica. Sopesamento. Legalidade. Prescrição.  
 
Abstract 
 
This article deals with controversial jurisprudence on the institute provided for in 
Article 112, Subparagraph I of the Penal Code, namely, the initial moment of the 
statute of limitations for the enforcement of the penalty, which by literal application 
of the legal provision occurs with the transit in res judicata for the prosecution. It is 
argued in court that the literal interpretation of the law should not prevail, embracing 
thesis of supposed overcoming of legal positivism, growing in recent years in Brazil 
by influence, although by an incorrect interpretation, the theses of post-positivist 
authors such as Dworkin and Alexy. This article aims to demonstrate the 
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incompatibility of the discourse of overcoming the literal content of the rule without 
a proper argumentation to exceptionally justify this practice, as demanded by Alexy. 
We conclude that: first, Alexy's theory of argumentation has a serious flaw that allows 
the overcoming of the literal content of the rule and, second, even if Alexy's theory is 
adopted, the decisions about the statute of limitations, taken to the Supreme Court, 
ignore argumentative requirements demanded by the author, such as the prima facie 
weight of respect for the literal content of the law. 
Keywords: Legal argumentation. Balancing. Legality. Prescription. 
 

Introdução 

 

Está em pauta de julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), o 

Recurso Extraordinário 848.107, originário do Distrito Federal, no qual se discute o 

momento inicial da contagem dos prazos de prescrição da pretensão executória da 

pena no processo penal. A controvérsia em relação ao marco em que se deve 

considerar o início da prescrição têm especial importância para um dos bens 

jurídicos mais caros ao ser humano, a liberdade. 

Reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena, um crime com 

materialidade a autoria reconhecidas, mesmo por decisão definitiva, não resultará ao 

sujeito a imposição de sua pena. A prescrição da pretensão executória encontrar-se 

regulada no inciso primeiro do artigo 112 do Código Penal brasileiro, segundo o qual, 

transitada em julgada a decisão para a acusação, inicia-se o prazo de prescrição, 

tendo-se por base a pena aplicada, mesmo que na pendência de recursos da defesa. 

A prescrição com trânsito em julgado possui para o acusado a vantagem de 

ter, como parâmetro de aferição, a pena imposta na sentença, e não a pena máxima 

abstrata prevista nos tipos da legislação penal, como ocorre para a prescrição antes 

do trânsito em julgado. Por outro lado, há intensa resistência em diversos tribunais 

quanto à aplicação do dispositivo legal, considerado por muitos como uma benesse 

causadora de impunidade, pois permitiria a contagem de prazo menor e mais 

vantajoso para o acusado, mesmo não havendo total inércia por parte do Estado. 

O caso encontra-se em pauta no Supremo Tribunal Federal em sede de 

recurso extraordinário, no qual foi reconhecida a repercussão geral1. Os argumentos 

                                                      
1 A repercussão geral consiste em instituto processual no qual o Supremo Tribunal Federal decide 
casos semelhantes com eficácia multiplicadora para todos. 
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utilizados por juízes e tribunais resistentes à aplicação do art. 112, I, no entanto, não 

reivindicam uma controvérsia interpretativa. Mesmo aqueles que resistem à 

aplicação do instituto, alegam conhecer claramente o seu teor literal, mas sugerem 

a superação da metodologia interpretativa que se valha da literalidade da lei. 

O discurso de superação do “mero teor literal” desenvolveu-se em uma 

crescente no Brasil a partir da importação da crítica ao Positivismo Jurídico, 

supostamente responsável, ou ao menos impotente, para afastar as atrocidades do 

período nazista na Alemanha que, segundo alegam ainda os críticos do Positivismo, 

teve a chancela da legalidade. A partir da derrocada do nazismo, diversos autores e 

a própria jurisprudência alemã reivindicam uma superação do Positivismo e a 

necessidade de interpretações que transcendessem “a letra da lei”. 

Estes argumentos, criticáveis na sua terra natal, foram incorporados não só 

perante parte da ciência jurídica brasileira, mas sobretudo pela jurisprudência. Dois 

autores são apontados como principais marcos teóricos do chamado pós-

positivismo, Robert Alexy e Ronald Dworkin, por suas contribuições à chamada teoria 

dos princípios, que comporiam o conceito de direito ao lado das regras. Neste artigo, 

parte-se da hipótese de que, para além da crítica que se poderia fazer a estes dois 

autores, o que não será objeto principal do trabalho, verifica-se uma indevida 

aplicação de suas premissas no Brasil. 

Em especial, os argumentos lançados nas decisões que afastam o teor literal 

do art. 112, inciso I, rejeitam a aplicação do dispositivo com uma argumentação que 

viola até mesmo “as regras da carga de argumentação” propostas por Robert Alexy 

em sua “teoria da argumentação jurídica”. Valendo-se de pesquisa do tipo 

bibliográfica e exploratória, na primeira parte do artigo apresenta-se a ideia de 

superação da legalidade reivindicada na decisão a partir do chamado pós-

positivismo e a suposta superação do Positivismo Jurídico. 

Na segunda parte, expõe-se o instituto da prescrição em matéria criminal, 

dividindo-se suas espécies para delimitação da prescrição da pretensão executória 

da pena, objeto de discussão nas decisões de primeira instância e do recurso 

extraordinário com repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal. Na 

terceira parte, analisa-se a compatibilidade das regras de carga argumentativa da 
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teoria alexyneana com os argumentos expostos como controvertidos no recurso 

extraordinário 848.107/DF, seguindo-se à conclusão.  

O recurso, como dito, está ainda pendente de julgamento. Desta forma, o que 

se pretende é analisar a legitimidade da controvérsia que gira em torno da não 

aplicação do teor literal do art. 112, I, e não uma análise dos argumentos expostos 

no recurso contra ou a favor da aplicação do instituto, pois por ora inexistentes. No 

entanto, algumas decisões que deram fundamento ao reconhecimento da 

repercussão geral são analisadas, a fim de contribuir para a tomada de decisão por 

vir, quando do julgamento do recurso. 

 

1 A Fórmula de Radbruch e a suposta superação do Positivismo Jurídico 

 

Em uma recente decisão acerca do marco inicial de prescrição da pretensão 

executória da pena, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, 

assim se manifestou: “[...] agride a essência do instituto da prescrição a 

compreensão de que apenas por adoção de interpretação literal do art. 112, inc. I do 

CP se possa ignorar que o que ela sanciona é a inércia atribuível única e 

exclusivamente ao Estado [...]” (TRF2, 2021). Com esse argumento, afastou-se o 

reconhecimento da prescrição da pretensão executória de uma pena imposta ao 

acusado por sentença, mesmo diante do lapso temporal da prescrição. 

As decisões judiciais que rejeitam a aplicação do disposto no art. 112 do 

Código Penal, em seu inciso I, reivindicam em suas argumentações a necessidade de 

superação do teor literal do dispositivo legal. Não há dúvidas acerca do significado 

das palavras ou um desacordo teórico hermenêutico, trata-se de discordar do que a 

lei determina e aplicação do que se entende ser mais justo, mesmo com uma decisão 

em clara desconformidade com os limites semânticos do texto. 

A questão não parece tratar da distinção entre texto e norma, como 

apresentada por Müller 2 . A superação do texto legal não se dá apenas pela 

construção de uma norma que lhe dê significado jurídico. Observando-se os 

argumentos lançados nas decisões, mostra-se inequívoco não só o que diz o texto 

                                                      
2 Teoria estruturante do Direito. Tradução: Peter Naumann; Eurides Avance de Souza. 2. ed. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. p. 192. 
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legal, mas também o conteúdo da norma que dele se extrai. Sabe-se o que o 

legislador pretendeu estabelecer como marco inicial de contagem da prescrição da 

pretensão executória, claramente, o trânsito em julgado da decisão para a acusação, 

mas seja quanto ao texto ou mesmo a norma jurídica dele criada, os juízes delas 

discordam. Pretende-se aqui investigar qual a origem desta retórica.  

Após as terríveis atrocidades cometidas durante a ascensão do partido 

nacional-socialista alemão, comandado por Adolf Hitler, a doutrina jurídica 

caminhou para uma ampla discussão acerca das possibilidades de contenção à 

violação de direitos humanos por parte do sistema jurídico. Há uma ideia 

generalizada entre juristas de que seria preciso colocar limites às ditaduras das 

maiorias, já que o partido e seu führer3 seriam frutos do processo democrático, pelo 

menos em sua concepção formal-majoritária. Da perspectiva prática, surgem cortes 

constitucionais com a competência de limitar o arbítrio legiferante a partir da força 

normativa da constituição4. 

Sob a perspectiva teórica, o alvo principal de ataques por uma suposta 

legitimação ou mesmo impotência diante do período de ascensão nazista seria a 

doutrina juspositivista 5 . O discurso de necessária superação do juspositivismo 

esteve presente tanto no Tribunal Constitucional Federal Alemão como nas folhas 

dos escritos de filósofos do Direito. Não seria mais aceitável, segundo a crítica, uma 

separação entre o Direito e a Moral, como pregam os positivistas, dizem. 

O Brasil não ficou de fora dessa influência. Luiz Fux, atualmente ministro do 

STF, julgou, quando ainda pertencente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) um 

recurso especial no qual alegou que “a exegese pós-positivista imposta pelo atual 

estágio da ciência jurídica impõe na análise da legislação infraconstitucional o crivo 

da principiologia da Cata Maior” 6. 

Dimitri Dimoulis assevera que “no debate brasileiro, a abordagem do PJ 

encontra rejeição.”, e complementa o autor, “[...] isso ocorre muitas vezes de forma 

                                                      
3 Palavra alemã que em português tem significação de líder. 
4 SARMENTO, D. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: FILOSOFIA E TEORIA 
CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA. [S. l.: s. n.], 2009. p. 35. 
5 ARAÚJO, C. P. de. Nazismo e o conceito de não positivismo jurídico. Curitiba: Juruá, 2015.  
6 MARTINS FILHO, F. A. Jurisdição e democracia: contribuições à compreensão dos limites ao poder 
de decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 20. 
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puramente retórica, com emprego de expressões de desprezo contra o positivismo 

que é apresentado como uma visão teoricamente ultrapassada e politicamente 

perigosa.”7. A rejeição ao positivismo, como bem pontua Dimoulis, é baseada em um 

espantalho da teoria, sua versão fantasiosa e sem correspondência com os seus 

diversos postulados teóricos. 

Ademais, deve-se consignar um grave problema da crítica ao Positivismo, que 

consiste na ausência de delimitação do que constitua esta corrente teórica. Os 

críticos do Positivismo o acusam da adoção de diversas premissas que, na verdade, 

não são comuns a todos os positivistas. Nas palavras de José Sendín Mateos, em 

sua tese de doutorado sobre a obra de Kelsen 8: 

 

Igual que ocorre com la teoría del Derecho natural, el positivismo jurídico es una 

corriente de pensamiento jurídico muy proteica em cuanto a enfoques y variantes 

se refiere, lo que impide que puede presentarse como un bloque compacto de 

douctrina.      

 

Alguns criticam o mecanicismo legalista; outros, ao contrário, apontam como 

pecado positivista justamente o contrário, a discricionariedade que leva ao arbítrio. 

Nesse mesmo sentido, Joseph Raz adverte que a causa das maiores controvérsias e 

desentendimentos acerca do Positivismo Jurídico se dá pela falta de delimitação do 

objeto. Em outras palavras, não há consenso sobre o que seja Positivismo e qual seja 

a premissa que o crítico pretende criticar9. Hans Kelsen faz a mesma advertência, 

quando lembra que o Positivismo Jurídico pode significar muitas coisas distintas e 

que é, inclusive, em grande parte, distinto do Positivismo Filosófico10. 

O alerta é importante, embora contenha certo exagero em dizer que é 

impossível delimitar a doutrina positivista. Uma fonte conceitual onde é possível 

apontar um certo consenso está na enciclopédia de Filosofia do Direito de Stanford, 

                                                      
7 DIMOULIS, D. Positivismo Jurídico: teoria da validade e da interpretação do direito. 2. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 179. 
8 MATEOS, J. A. S. La filosofía moral de Hans Kelsen. Madrid: Marcial Pons, 2017. p. 32. 
9 RAZ, J. The authority of law: essays on law and morality. New York: Oxford University Press Inc, 1979. 
p. 37. 
10 KELSEN, H. Was ist juristischer Positivismus. JuristenZeitung, [s. l.], v. 15–16, p. 465–469, 1965. p. 
465.; MARTINS FILHO, 2020, p. 15. 
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em que a definição de Positivismo Jurídico é enfrentada por Leslie Green. Para o 

autor, o Positivismo Jurídico não implica em uma teoria de decisão judicial, mas 

apenas em análise descritiva de seu objeto, a norma jurídica11. Em síntese, o que há 

em comum entre os positivistas consiste na separação descritiva e conceitual entre 

Direito e Moral12.  

Robert Alexy é reconhecido como um dos nomes mais emblemáticos da 

doutrina que reivindica a superação do Positivismo. Em seu livro “O conceito e 

validde de direito”, Alexy sustenta, quanto ao Positivismo Jurídico, que se trata de 

doutrina ultrapassada, o que despertou rápida e contundente resposta do positivista 

Joseph Raz13.  No famoso caso Ellwanger14, julgado perante o STF brasileiro, fez-se 

abundante referência, seja diretamente à figura de Robert Alexy, seja em invocação 

dos postulados da proporcionalidade e teoria dos princípios, de forma que “a 

jurisprudência brasileira absorveu o discurso chamado ‘pós-positivista’ como eco de 

parte da Academia, sobretudo nas figuras de Robert Alexy e Ronald Dworkin” 15.  

Dentre os autores mais influentes, Gustav Radbruch é certamente um nome 

de relevo. Ao criticar os excessos legalistas do Positivista exegético de cuja doutrina 

teria sido adepto em uma primeira fase, após a experiência nazista passa a condição 

de crítico do Positivismo e a defender a necessidade de simetria entre o Direito posto 

e o ideal de justiça. A influência de Radbruch16 e de sua fórmula segundo a qual o 

direito extremamente injusto não é direito teve amplo alcance. 

Seguindo o mesmo passo de Radbruch, Robert Alexy, também em crítica ao 

Positivismo, apresente criteriosa tese na tentativa de dar concretude à referida 

fórmula. A teoria de Alexy encampa a distinção qualitativa entre regras e princípios 

desenvolvida especialmente por Ronald Dworkin. Por sua vez Dworkin apresenta em 

seu artigo “modelo de regras” uma  oposição  ao  então  dominante  Positivismo,  em 

                                                      
11  LESLIE GREEN. Legal positivism. [S. l.], 2018. Disponível em: https://plato.stanford.edu/cgi-
bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=legal-positivism. Acesso em: 20 jan. 2019.  
12 Ressalva-se a corrente que prega o chamado positivismo normativo, ético o prescritivo. 
13 RAZ, J. The Argument from Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism. Oxford Journal of Legal 
studies, [s. l.], 2007. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=999873. 
Acesso em: 12 jan. 2019. 
14 Habeas corpus 82.424/RS, julgado perante o STF. 
15 MARTINS FILHO, 2020, p. 21. 
16 RADBRUCH, G. Filosofia do Direito. Tradução: L. Cabral de Moncada. 6. ed. Coimbra: G.C gráfica de 
Coimbra Ltda, 1997.  
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especial na versão de H.L.A Hart.  

Alexy e Dworkin não são os únicos críticos do Positivismo, mas dois dos mais 

difundidos e citados na jurisprudência brasileira, como se viu com a referência do 

hoje ministro do STF Luiz Fuz. Segundo Dworkin, o Positivismo jurídico não descreve 

adequadamente o Direito, que na formulação de H.L.A Hart consistira no conjunto de 

regras primárias e secundárias. Conforme ainda a descrição de Dworkin, para o 

juspositivista, quando o aplicador da norma não encontra uma regra para a solução 

de um caso, seja em razão de uma lacuna ou da textura aberta de algumas regras, 

recorreria então a seu poder discricionário para solucionar a questão. 

Nesse caso, não havendo regra apta a dar uma clara solução ao caso e 

podendo o juiz fazer uso do seu poder discricionário em um sentido forte17, não 

haveria uma resposta correta para o caso, tampouco obrigação jurídica determinada. 

Dworkin rejeita a tese, criticando a discricionariedade judicial resultante dos 

conceitos positivistas.  

O que pretendia refutar Dworkin consiste no arbítrio positivista diante da 

discricionariedade. Alexy pretende também dar concretude à interpretação de 

dispositivos constitucionais em superação ao método de subsunção. A partir da 

observação da jurisprudência e da Constituição Alemãs (mais precisamente, sua lei 

fundamental), formula o autor critérios de solução de colisão entre princípios.  

Ao que interessa a este trabalho, porém, importa observar que a teoria da 

argumentação jurídica de Alexy não dispensa o peso do respeito ao limite semântico 

do texto, não apenas exigindo uma justificativa para o seu afastamento na 

argumentação, como também algo a ser sopesado na análise da proporcionalidade. 

Antes da análise do discurso que rejeita a aplicação da prescrição da pretensão 

executória da pena tendo-se como marco inicial o trânsito da, necessário dizer uma 

palavra acerca do instituto e seus fundamentos.    

 

2 A prescrição e seus fundamentos 

 

O instituto   da  prescrição  em  matéria  penal  encontra  fundamento  na  ideia 

                                                      
17 DWORKIN, R. The model of rule. University of Chicago Law Review, [s. l.], v. 35, 1967.  
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utilitarista que impõe finalidades político-criminais ao Direito Penal, rejeitando a 

função meramente retributiva das penas. Fala-se, no âmbito do estudo das funções 

do Direito Penal, em prevenção e retribuição, decompondo esta última em prevenção 

geral e especial, negativa e positiva. A ideia de pura retribuição, rechaçada pela maior 

parte da doutrina18, tem origens na filosofia kantiana e seu imperativo categórico. 

Com as funções preventivas relacionadas ao utilitarismo, prescreve-se a 

ilegitimidade de um Direito Penal de mera retribuição, apenas aceitando como 

compatível com um Estado Liberal e Democrático de Direito a intervenção na 

liberdade individual justificada por um bem com alguma finalidade que justifique a 

imposição da pena. Disso decorre a função de prevenção que enxerga no Direito 

Penal uma finalidade de subsidiária proteção de bens jurídicos19. 

A função da pena como garantidora da mera expectativa normativa é 

minoritária na literatura20. A prevalente ideia de exclusiva proteção de bens jurídicos 

de forma subsidiária significa ainda adesão ao princípio da intervenção mínima, 

segundo a qual o Direito Penal somente deve agir na proteção de bens jurídicos de 

maneira fragmentária e subsidiária. Isto é, apenas se exige a intervenção estatal por 

meio do direito penal quando outros ramos do Direito, tais como o civil e 

administrativo não foram capazes de regular satisfatoriamente o problema. 

Nas palavras de Roxin21: 

 

Como foi dito já ao início, mesmo nos casos em que um comportamento tenha 

de ser impedido, a proibição através de pena só será justificada se não for 

possível obter o mesmo efeito protetivo através de meios menos gravosos. 

Existem, principalmente, três alternativas para a pena criminal.   

   

A prevenção divide-se, como dito, em prevenção geral, que consiste no 

comando para que todos os membros da sociedade atentem para o conteúdo 

normativo e aos valores que a norma penal veicula. A prevenção geral pode ser 

                                                      
18 ROXIN, C. Derecho Penal: Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la teoria del delito. 
Trad. Dieged. Madrid: Civitas, 1997.  
19 CAMARGO, A. L. C. Sistema de penas, dogmática jurídico-penal e política criminal. São Paulo: 
Cultura Paulista, 2002. p. 173. 
20 Ibid., p. 174. 
21 Estudos de direito penal. Trad. Luísed. São Paulo: Renovar, 2006. p. 52. 
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negativa, indicando quais os bens jurídicos protegidos e que, portanto, não devem 

ser violados; já a prevenção geral positiva indica quais os rumos que a sociedade 

deve tomar 22. Quer-se, com a norma, indicar que uma mudança de mentalidade deve 

ocorrer, de forma a afastar, a exemplo da Lei Maria da Penha, o machismo estrutural.  

Com a prevenção especial, o objeto e a finalidade do Direito Penal atinge o 

indivíduo que praticou um crime. A prevenção especial, por sua vez, também se divide 

em prevenção especial negativa e positiva. Com a ideia de prevenção especial 

negativa, visa-se impedir o praticante da infração penal a que venha a cometer novos 

crimes. 

A pena criminal por excelência no Brasil, a prisão, retira de circulação o 

indivíduo para que não venha a praticar infrações penais, pelo menos perante a 

sociedade livre. Assim, a função da pena consiste na retirada do indivíduo do ceio 

social para que novos crimes praticados sejam prevenidos. Já a prevenção especial 

positiva visa a chamada ressocialização, pretendendo à reforma do indivíduo. Tais 

teorias combinam-se entre si, não havendo uma predominância entre elas. Entende-

se que a pena criminal deve cumprir, em algum grau, todas essas funções: retribuição 

e prevenção; geral e especial; positiva e negativa23. É sob os fundamentos de que o 

Direito Penal deve cumprir uma função benéfica que a prescrição se impõe. 

A prescrição em matéria penal visa a atender as finalidades da pena. Ao 

conceber que o Direito Penal deve cumprir a sua missão e deve ter alguma utilidade, 

indica que o passar dos anos, a inércia estatal faz com que as funções da pena 

percam sua eficácia e os prejuízos sociais e individuais sejam ponderados como de 

maior peso, optando-se, por questões político-criminais, pela não punição.  

Há distinção na lei penal entre a prescrição antes do trânsito em julgado de 

sentença final condenatória, ou seja, aquela que se opera no curso da instrução, 

antes do julgamento definitivo dos recursos, e prescrição que se realiza após o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória definitiva. Os prazos de 

prescrição, ou seja, da extinção da pretensão punitiva do Estado, estão estabelecidos 

no Código Penal em seu artigo 107 e seguintes.  

                                                      
22 CAMARGO, 2002, p. 176. 
23 COELHO, E. M. Prescrição penal como limite ao poder-dever punitivo estatal. [S. l.], 2020. Disponível 
em: http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/4185/371372511. Acesso em: 2 
maio 2021. p. 341. 
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A legislação penal brasileira prevê também algumas circunstâncias que fazem 

com que o prazo de prescrição não tenha curso. Há causas suspensivas e 

interruptivas da prescrição. Ocorrendo as primeiras, o prazo deixa de ter curso; 

ocorrendo causa interruptiva, entende-se que o Estado está agindo regularmente na 

persecução penal e, portanto, atingindo determinadas fases processuais, o prazo de 

prescrição interrompe-se reiniciando do zero. É o caso, por exemplo, do recebimento 

da denúncia por parte do juízo.  

Para determinados tipos de crimes, cabe ressaltar, não há possibilidade de 

benesse pelo decurso do tempo. Não ocorre prescrição para delitos considerados de 

maior gravidade, taxativamente determinados pela própria Constituição Federal. São 

imprescritíveis o racismo, bem como a ação de grupos armados, civis ou militares, 

conforme preveem os incisos XLII e XLIV do artigo 5º da Constituição Federal. 

Portanto, há diversos limitadores ao reconhecimento da prescrição, sejam as causas 

suspensivas, interruptivas ou mesmo os casos taxativos de imprescritibilidade. O 

legislador regulou a matéria de forma clara e exaustiva, permitindo o benefício, de 

forma regrada, bem como proibindo a sua ocorrência para os casos que considerou 

de maior gravidade. 

Por outro lado, há vozes em discordância do instituto da prescrição, alegando 

que se trata de instrumento de impunidade. Conforme argumenta Christiano Santos, 

a prescrição é um fator criminógeno, estimulando a prática de crimes na confiança 

da impunidade24 . A tese segundo a qual a crença na prescrição e, portanto, na 

impunidade, estimula a prática de crimes, é de difícil demonstração empírica. Em 

primeiro lugar, seria preciso demonstrar o conhecimento da lei penal e dos marcos 

de prescrição por parte de criminoso. 

Em segundo lugar, as balizas legais tornam imprevisíveis os prazos 

prescricionais. É possível, por exemplo, conhecer em abstrato em quanto tempo um 

delito pode chegar à prescrição, mas não controlar os atos estatais, imprevisíveis, 

como o oferecimento e recebimento da denúncia, como dantes comentado, que são 

fatores que interrompem o prazo de prescrição. O fato é que, embora passível de 

                                                      
24 SANTOS, C. J.; CPF:12533429899; HTTP://BUSCATEXTUAL.CNPQ.BR/BUSCATD=K4227462D0. A 
prescrição penal como fator criminógeno: 
possibilidade e necessidade de reformas no sistema jurídico-criminal brasileiro. [s. l.], 2008. 
Disponível em: http://tede2.pucsp.br/tede/handle/handle/8387. Acesso em: 2 maio 2021. 
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críticas, o instituto da prescrição é escolha democrática com previsão legal e mesmo 

constitucional. 

No caso da legislação brasileiro, o ponto da polêmica e ora objeto de análise 

consiste na previsão de prescrição da chamada pretensão executória da pena, 

aquela que ocorre após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e que 

terá por parâmetro a pena concretamente aplicada ao sujeito em decisão judicial. 

Dessa forma, sendo a pena aplicada individualmente menor que a previsão máxima 

legal, muitos crimes que seriam punidos com o transcurso do tempo de prescrição 

em abstrato restam impunes, pois os marcos de contagem se dão em alguns casos 

inclusive de forma retroativa. A prescrição retroativa, no entanto, encontra-se 

expressamente proibida no Código Penal, no que diz respeito à pena concreta, 

quando possui como marco inicial a data do cometimento do crime.  

Tamanha a controvérsia do tema, no caso conhecido como Mensalão, o então 

ministro Joaquim Barbosa procedeu à dosimetria da pena, ou seja, à fixação da 

quantidade de pena que deveria ser aplicada aos condenados no processo. Com 

base na abertura dos permissivos legais, o ministro Joaquim Barbosa elevou a pena 

de um dos condenados sob o argumento de que, em assim não procedendo e 

aplicada uma pena mais branda, o crime estaria prescrito se verificada a prescrição 

retroativa, ou seja, contada para os marcos anteriores àquela decisão. Na Ação Penal 

nº 470 julgada perante o Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, ao 

exasperar as penas pretendendo evitar prescrição, foi repreendido por seu colega de 

Tribunal, o ministro Ricardo Lewandowski. 

A prescrição da pretensão executória da pena, da forma como regulada no 

Código Penal, encontra dispositivo que desperta polêmica maior. Além da perda do 

direito de punir por parte do Estado pelo decurso do tempo, no caso da prescrição da 

pretensão executória, o marco temporal para aferir-se o início desta causa se dá com 

o trânsito em julgado apenas para a parte acusadora. Na pendência de recurso que 

interessa somente à defesa e foi somente por ela impetrado, é possível reconhecer-

se a prescrição da pretensão punitiva com a pena do caso concreto. 

A opção do legislador foi no sentido de que o trânsito em julgado para a 

acusação é marco inicial da prescrição da pretensão executória, fazendo com que os 

Tribunais superiores devam julgar em tempo razoável os processos. Não deve 
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indicar uma sensação cômoda de dever cumprido a simples condenação, quando um 

recurso da defesa é admitido. Vale ressaltar que, sobretudo os recursos para o STF 

e para o STJ apenas discutem matéria jurídica, e não mais revisão de provas. 

Os filtros dos recursos aos tribunais superiores podem fomentar o julgamento 

em tempo hábil, pois ainda que não enfrentado o mérito, os recursos rejeitados e que 

não comportarem mais recursos propiciarão o trânsito em julgado para todas as 

partes. Passa-se à análise dos argumentos que visam afastar a aplicação do teor 

literal do art. 112, inciso I do Código Penal e o instituto da prescrição da pretensão 

executória da pena a partir do trânsito em julgado para a acusação, à luz da teoria de 

Alexy.  

 

3 A controvérsia exposta no recurso extraordinário 848.107/DF, Estado de Direito e 

argumentação jurídica 

 

O STF concentra a atribuição de realizar controle concentrado de 

constitucionalidade das leis e também controle difuso. No controle difuso, ou por via 

recursal, matérias constitucionais podem ser levadas ao crivo do Supremo para que 

decida se a legislação está em conformidade com a norma constitucional. O regime 

democrático (formal) não pode, assim, impor ilimitadamente o desejo das maiores, 

ficando sujeito às balizas dos direitos fundamentais.  

No entanto, o que se verifica da controvérsia acerca da aplicabilidade do art. 

112, inciso I, que chegou ao STF pela via do controle difuso, em grau de recurso 

extraordinário, é que não há uma clara contrariedade entre o texto legal e a 

Constituição, senão uma resistência em aplicar o dispositivo com base em uma 

possibilidade, segundo parecem entender os tribunais críticos do dispositivo, de se 

preceder a uma correção de injustiça na aplicação do direito posto. Recorda-se o 

argumento de processo julgado perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no 

Rio de Janeiro, que ao afastar o dispositivo assim argumentou: 

 

Realço que agride a essência do instituto da prescrição a compreensão de que 

apenas por adoção de interpretação literal do art. 112, inc. I do CP se possa 
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ignorar que o que ela sanciona é uma inércia atribuída única exclusivamente ao 

Estado no desempenho do jus puniendi. 

Ainda que haja por parte do titular da ação penal uma conformidade com o 

advento de uma sentença condenatória em primeiro grau, isso não implica que o 

Estado parou de agir, quedando-se inerte quanto à execução dessa pena 

aplicada na sentença, se o que pende para o início da referida execução é uma 

série de recursos interpostos pela defesa, aos quais apenas cabe ao titular da 

ação penal contra-arrazoar.  

 

Os discursos de superação dos limites do texto legal apregoam um poder de 

correção da norma por parte do intérprete aplicador. O que mais chama atenção na 

argumentação do julgado acima é justamente a crença na função judicial como um 

veiculador da justiça que não precisa seguir o que esteja estabelecido na legislação. 

Ainda que não aponte especificamente e expressamente o nome dos autores 

representantes do chamado pós-positivismo, nem este julgado em especial trate de 

criticar o Positivismo Jurídico, é possível extrair da análise discursiva a influência do 

pós-positivismo. 

No recurso extraordinário, ventila-se artificialmente questão constitucional 

invocando a necessidade de interpretação conforme à Constituição para harmonizar 

o art. 112, I, do Código Penal, com o interesse público social. Aponta-se no recurso 

que após o julgamento do habeas corpus nº 84.078 de Minas Gerais, julgado perante 

o STF, ao concluir este Tribunal que a execução da pena exige trânsito em julgado – 

o que deve ocorrer para ambas as partes – não seria possível aceitar o trânsito em 

julgado somente para a acusação, na forma do art. 112. 

O argumento invoca um precedente que não possui relação com o texto do 

art. 112 e decorre de conformação constitucional da presunção de inocência com 

dispositivos e decisões que pretendem execução antecipada da pena imposta. Seja 

como for, nem mesmo sob a luz de um autor que prega a existência de princípios ao 

lado das regras, e mesmo que defende a possibilidade da correção interpretativa do 

Direito pelo aplicador, fundamentaria este ato antidemocrático. A controvérsia 

colocada em sede de repercussão geral em recurso extraordinário não deveria 

sequer ser pauta de julgamento, pois não há divergência interpretativa e nem mesmo 
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a invocação de um conflito com o texto constitucional. O que se tenta fazer consiste 

em um controle de conveniência e conformação política. 

Ao não aceitar os termos legais, diz-se que, na decisão: 

 

Se a execução da pena não se consubstancia, não é porque o Estado está inerte 

a ponto de incidir a prescrição, mas sim porque foi dado à defesa o direito de 

recorrer, sendo na verdade jurídica, moral e lógica, que apenas o trânsito em 

julgado para ambas as partes dê início à contagem de prazo prescricional sobre 

a inércia do Estado, aí sim, em executar pena transitada em julgado.  

 

Mesmo para Radbruch, em sua famosa fórmula, não há autorização para que 

a legislação tida por inconveniente e que os juízes com ela não concordassem 

pudessem afastar seu teor literal para aplicação do que entendem mais justo. Isto 

porque, mesmo para Radbruch, apenas o direito em extrema injustiça perde a sua 

validade ou característica de Direito, e não qualquer injustiça25.  

Da mesma forma, Robert Alexy, para quem a argumentação jurídica é um caso 

especial do discurso prático geral e quem sistematiza a fórmula de Radbruch em sua 

teoria da argumentação jurídica, apresenta critérios de avaliação do discurso em 

sede de decisão judicial a partir da exigência de respeito a uma carga argumentativa 

por ele disposta mediante requisitos discursivos. De fato, Alexy permite em situações 

especiais e excepcionais a violação dos limites literais do texto, o que é encampado 

pela decisão analisada.  

Por outro lado, conforme explicado por um dos mais expressivos discípulos 

de Alexy e adepto de sua teoria argumentativa, Martin Borowski26, após expor os 

critérios de validade do Direito que, segundo ele, são adotados pelos positivistas, 

argumenta que 

 

Los conceptos del Derecho defendidos por los positivistas pueden y deben 

restringirse a estos dos critérios de validez. Sólo quien defienda um concepto de 

validez no positivista debe aplicar el tercer critério, es dicer, el critério de la 

                                                      
25 RADBRUCH, 1997. 
26  BOROWSKI, M. La estructura de los derechos fundamentales. Tradução: Carlos Bernal Pulido. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 166. 
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corrección material da norma. Uma norma es correcta materialmente, cuando 

está justificada desde el punto de vista moral. Los no positivistas por lo general 

no exigen una completa corrección material, sino sólo, que no se traspasse um 

determinado umbral de injusticia. 

 

Afastando-se de intepretações por subsunção, Alexy elenca alguns desafios 

próprios da decisão judicial, tais quais: 1) a vagueza de determinadas disposições 

legais 2) a antinomia entre normas 3) a lacuna jurídica e 4) a possibilidade de decidir, 

em casos especiais, contra o teor literal da lei 27. A teoria de Alexy recebe as críticas 

de Manuel Atienza, que aponta tanto contradições conceituais como o fato de que, 

“tanto la argumentación judicial como la argumentación dogmática tene que darse 

dentro del marco que fija el Derecho positivo.”28.  

Porém, a crítica a que se pode fazer ao permissivo de Alexy para com o 

respeito ao teor literal da lei não implica em ignorar que o autor tenta fornecer 

requisitos para que isto não ocorra de uma forma não arbitrária. Alexy é claro ao 

impor um maior peso às decisões nas quais se argumenta a favor da aplicação da 

norma em respeito ao seu teor literal e à soberania do legislador. Assim como 

Radbruch, é somente o direito extremamente injusto e irracional que permite a 

quebra de sua literalidade. Segundo Alexy 29: 

 

Para asegurar la vinculación de esta discusión con el Derecho vigente, hay que 

exigir que los argumentos que expresan una vinculación tengan prima facie un 

mayor peso. Si un proponente (P) apela, en favor de su propuesta de solución, al 

tenor literal o a la voluntad del legislador histórico, y el oponente (O) en cambio 

aduce un fin racional en favor de una propuesta de solución divergente, entonces 

los argumentos de P deben prevalecer, a no ser que O pueda aducir no sólo 

buenas razones em favor de sus afirmaciones, sino también buenas razones en 

favor de que sus argumentos son más fuertes que los de P. En la duda, tienen 

preferencia  las  razones  de  P.  La  siguiente  regla  de  carga  de  la prueba en la 

                                                      
27 ALEXY, R. Teoría de la argumentación jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la 
fundamentación jurídica. Trad. Manued. Peru: Palestra Editores SAC, 2007. p. 28. 
28  ATIENZA, M. Las razones del derecho: teorías de la argumentación jurídica. 2. ed. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. p. 193–194. 
29 ALEXY, 2007, p. 342. 
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argumentación rige por tanto como regla pragmática. 

 

Nesse sentido, ainda que a decisão que afasta o teor literal da lei, como no 

caso de não aplicação do disposto no art. 112, inciso I do Código Penal, pretenda 

seguir critérios que permitam uma correção interpretativa, aos moldes de Alexy, não 

basta simplesmente alegar que o teor literal não deve ser aplicado ou mesmo que a 

sua aplicação é injusta ou inconveniente. Somente razões especiais e excepcionais 

poderiam afastar o teor literal da norma, o que não aparece no caso julgado, 

vulnerando o Estado de Direito. 

 

Conclusão 

 

A tema prescrição penal desperta a atenção para um intenso debate acerca 

das finalidades do direito e sua efetividade. Embora possa ser apontado por alguns 

como indesejada impunidade, o longo transpassar de anos sem reposta penal, 

quando o sujeito já possui uma vida fora da criminalidade, pode gerar os indesejados 

efeitos contrários aos fins ressocializadores, que consistem na convivência com 

outros criminosos no cárcere e uma dessocialização.  

 O legislador brasileiro fez uma opção pela prescrição e no caso da extinção 

de pretensão executória da pena, decidiu que seu marco inicial ocorre com o trânsito 

em julgado somente para o órgão de acusação. Essa opção legislativa não viola 

qualquer dispositivo Constitucional e deve ser respeitada, sob pena de violação ao 

Estado de Direito. Aqueles que com o dispositivo não concordarem têm sempre a 

opção de levar a  questão ao crivo do debate político, apresentando projeto de lei ou 

votando em quem encampe esta bandeira. 

 Discordância acerca das finalidades político-criminais são sempre saudáveis 

e o debate é válido no âmbito acadêmico e perante as casas legislativas. Problema 

surge quando aqueles que por simples discordância, preferem não aplicar o instituto 

quando possuem uma responsabilidade judicial de decidir de acordo com a norma. 

Não se desconhece que a decisão judicial é trabalho complexo e muitas vezes a lei 

apresenta lacunas ou vagueza que necessitam de recursos adicionais par aplicação. 
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O caso do art. 112, I do Código Penal não apresenta dificuldade na 

compreensão da norma, mas polêmica instaurada por resistência contra o que diz o 

texto. Os argumentos expostos nas decisões judiciais e aceitos como relevantes a 

ponto de pautarem um julgamento com repercussão geral em recurso extraordinário, 

no STF, violam até mesmo as regras de argumentação dos críticos do legalismo, 

como Robert Alexy, que como acima transcrito, exige o enfrentamento do peso do 

teor literal da lei, mesmo admitindo em situações excepcionais a violação destes 

limites. 

Essa compreensão dos requisitos de argumentação são ignorados por 

aqueles que encampam a superação do positivismo compreendido em sua versão 

legalista e não respeitam a necessidade de argumentação de excepcionalidade de se 

afastar o texto legal, exigida por Alexy. É o que se vê na pauta de julgamento no 

recurso extraordinário 848.107. 
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32. MÉTODO DA PROVA INDICIÁRIA COMO DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO 
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RESUMO 
 
O presente artigo trata da utilidade e indispensabilidade das provas indiciárias na 
valoração e demonstração do elemento subjetivo do tipo, reconhecendo-se a 
impossibilidade de demonstração material de elementos psíquicos não 
externalizados pelo agente. Tendo como problema o risco de se retirar conclusões 
com base em meras conjecturas ou presunções, afetando os direitos constitucionais 
do acusado/investigado, parte-se da hipótese de que os indícios – aqueles 
considerados como meio de prova regulamentado no artigo 239 do Código de 
Processo Penal – são os meios probatórios indispensáveis para a valoração do 
elemento subjetivo, requerendo, todavia, uma análise mais detida, especialmente 
detalhada e para além de uma função meramente demonstrativa da prova. Portanto, 
devem os indícios serem trabalhados numa perspectiva lógico-argumentativa, com 
base no livre convencimento motivado do juiz, com foco no standard probatório que 
afaste as dúvidas e incertezas dos fatos analisados, ou seja, atinja um nível para 
além de uma dúvida razoável em uma eventual decisão condenatória justa e 
obediente aos preceitos constitucionais de garantias processuais. Conclui-se que, 
ao se trabalhar com a prova de indícios, ou prova indireta, o método difere das provas 
diretas. 
Palavras-chave: Indícios. Dolo. Prova indiciária. Elemento subjetivo. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article deals with the usefulness and indispensability of circumstantial 
evidences in the assessment and demonstration of the type’s subjective element, 
recognizing the impossibility of material demonstration of psychic elements not 
externalized by the agent. With the problem of the risk of drawing conclusions based 
on mere conjectures or presumptions, affecting the constitutional rights of the 
accused/investigated, it is assumed that circumstantial evidences – those 
considered as means of proof regulated in Article 239 of the Code of Criminal 
Procedure – are the indispensable evidential means for the assessment of the 
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subjective element, requiring, however, a more precise and detailed analysis, beyond 
a merely demonstrative function of the evidence. Therefore, the evidence should be 
processed in a logical-argumentative perspective, based on the judge's free and 
motivated conviction, focusing on the evidential standard that removes the doubts 
and uncertainties of the analyzed facts, that is, reach a level beyond a reasonable 
doubt in a possible condemnatory decision that is fair and complies with the 
constitutional precepts of procedural guarantees. It is concluded that, when working 
with circumstantial or indirect evidences, the method differs from the one used on 
direct evidences. 
Keywords: Evidence. Intent. Circumstantial evidences. Subjective element. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na tipificação abstrata de crimes no ordenamento jurídico, há vários delitos 

cuja prova do elemento subjetivo são indispensáveis para a configuração de sua 

tipicidade. São crimes que exigem a prova da intenção ou a prova do fim perquirido 

pelo agente, algo que, quando não claramente explícito por ele mesmo, expondo 

voluntariamente aquilo que se passa ou se passou em sua mente, torna-se 

impossível pelo impenetrável acesso ao seu ambiente psíquico interno. O animus 

necandi, a intenção de causar dano ao patrimônio público ou a finalidade de 

associar-se permanentemente para práticas criminosas são alguns exemplos de 

casos em que as provas diretas são escassas ou muitas vezes inexistentes. 

Visto isso, questiona-se se em um cenário concreto de ausência de provas 

diretas para a demonstração do elemento subjetivo admite-se métodos de evocação 

dos indícios como meios de prova aptos a constituir material probatório suficiente 

para uma condenação criminal, ainda que sejam eles o único meio possível. 

Parte-se da hipótese de que o indício, este previsto no artigo 239 do Código 

de Processo Penal, é meio de prova que se coloca em igual hierarquia e possui a 

mesma força probante que outras figuras previstas no título VII (“Da prova”), 

concluindo-se que eles são meios aptos e muitas vezes únicos e indispensáveis à 

prova do elemento subjetivo do agente. 

Ao final, confirma-se a hipótese de que, tomando como premissa a 

inalcançabilidade do standard a nível de verdade real e da plena certeza, o método 

dos indícios é um trabalho mais argumentativo que demonstrativo, concentrado na 

produção de um arcabouço de provas de várias outras circunstâncias externas, ainda 
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que exclusivamente indiretas, aptas a fundamentar um juízo de valor para além da 

dúvida razoável (beyond a reasonable doubt) quanto ao elemento subjetivo do 

agente. 

 

1 O INDÍCIO COMO ESPÉCIE DE PROVA AUTÔNOMA E APTA À FORMAÇÃO DO 

CONVENCIMENTO DO JUIZ 

 

O uso dos indícios ou da prova indiciária (circumstancial evidences) é capaz 

de contribuir na demonstração de elementos normativos do tipo, principalmente 

quando se diz respeito ao elemento subjetivo. Todavia, na prática ainda se apresenta 

resistência à condenação do réu com base unicamente nos indícios. A principal 

celeuma tem origem numa confusão conceitual, pois ao termo “indício” têm se 

aplicados vários sentidos. O próprio Código de Processo Penal fala de indícios em 

variados contextos e significações. Por exemplo, em determinado momento ele 

menciona “indícios de prova” como um conjunto de evidências ainda não 

amadurecidas que lastreia um juízo de mera probabilidade, sendo capaz de 

determinar, dentro das fases conhecidas da persecução criminal, unicamente o início 

de investigações para apuração do fato. 

Já na fase do processo judicial, o Código de Processo Penal traz também o 

termo “indícios” como standard de prova (inicial) analisada pelo magistrado no 

momento do recebimento da peça inicial acusatória, ou seja, na análise da viabilidade 

da instauração da ação penal. Ainda, o decreto de prisão cautelar ou de quaisquer 

outras medidas cautelares exige o exame também de meros “indícios” de autoria 

(artigos 126, 134 e 312 do Código de Processo Penal). No entanto, o termo “indício” 

como “fundada suspeita” – critério aplicado na deflagração de investigações, no 

recebimento da denúncia e no decreto de medidas cautelares, como visto acima – é 

apenas um dos sentidos admitidos no ordenamento processual penal, conquanto os 

indícios também podem ser trabalhados e argumentados como meio de prova (prova 

indireta). Considerado o indício como meio de prova, dentre vários outros figurados 

no título VII do código (“Da prova”), não se pode atribuir-lhe como atributos a 

superficialidade ou acessoriedade aos outros meio de prova. 

Ao se considerar o sentido preconizado no art. 239, o termo “indício” passa a 
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ser tratado como prova (indireta): apta a embasar uma condenação criminal por 

possuir força de cognição suficiente para tanto. A prova por indício, portanto, é uma  

prova indireta, segundo a qual, partindo-se de um fato base comprovado, chega-se, 

por via de um raciocínio dedutivo ou indutivo, a um fato consequência, que se quer 

provar. 

Dallagnol esclarece o tema com o elucidativo exemplo abaixo: 

 

Assim, temos prova direta quando a testemunha João fala diretamente do delito, 

afirmando que Caim matou Abel. Por outro lado, a prova é indireta quando a 

testemunha João fala indiretamente do delito, afirmando que viu Caim fugir da 

cena do crime com a arma na mão após o estampido de um tiro. Neste último 

caso, o fato demonstrado é a fuga e é a partir dela que se inferirá, mediante uma 

inferência adicional, a autoria do crime. Se, ao invés do testemunho, João narrar 

os fatos em documento, teremos prova documental  direta ou indireta. Já a prova 

material é direta quando o julgador examina o corpo da vítima desfalecida, e 

indireta quando examina o chapéu que o autor do crime deixou cair na cena do 

crime.1 

 

Portanto, Dallagnol esclarece a diferença entre prova direta e prova indireta 

dando-lhe uma noção de bifurcação da classificação da prova quanto ao conteúdo. 

Assim, segundo o autor, “quanto ao conteúdo, qualquer dessas provas pode ser 

direta, quando diz respeito diretamente ao fato delituoso, ou indireta, quando a partir 

do fato demonstrado é necessária uma inferência adicional para se chegar ao fato 

delituoso”.2 

Como se observa, o indício como prova indireta não é proibido pelo 

ordenamento. Pelo contrário, há previsão expressa da permissão do seu uso no 

artigo 239 do Código de Processo Penal, com reforço da norma do artigo 155 do 

mesmo código, e a doutrina também parece estar se dedicando mais ao 

enfrentamento dos problemas concernentes à valoração dos indícios, a exemplo de 

                                                      
1DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. A visão moderna da prova indício. In: SALGADO, Daniel de Resende; 
QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. (orgs.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: 
Juspodivm, 2015, p. 108. 
2Op. cit. p. 108. 
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Mendroni: 

 

Os indícios já não podem mais ser concebidos como suficientes apenas e tão 

somente à propositura da ação penal, mas ingressam no âmbito de análise do 

contexto probatório, como influxo, para prolação da sentença de mérito. Em um 

Processo Criminal que verdadeiramente deve se direcionar no sentido da busca 

da verdade real, não se pode desprezar qualquer elemento de prova que, 

guardadas as proporções, correlações e formas, serve para demonstrá-la. Tudo 

deve ser analisado e balanceado em um exercício coerente de fundamentação, 

sempre lógica e sistemática. Só assim torna-se possível viabilizar ao Juiz um 

julgamento verdadeiramente justo. De outra parte, ao se desprezar indícios ou 

qualquer elemento de prova, pelo simples fato de que tenha sido juntado aos 

autos durante a fase pré-processual, é o mesmo que  conscientemente furtar-se 

à sua análise ou até “esconder” a verdade. É evitar a Justiça. A sentença deve 

conter uma retrospectiva temporal e lógica dos fatos e suas correlações 

probatórias, e culminar no convencimento imparcial do juiz.3 

 

A prova indireta também é reconhecida e aceita no direito internacional, 

sobretudo quando delitos complexos, como crimes societários, de colarinho branco, 

crimes contra a administração pública ou graves homicídios de autoria nebulosa. 

Destaca-se, pois, a Convenção de Viena sobre tráfico de drogas, ratificada  

internamente  pelo  Decreto  154/1991,  aduzindo  que  o  conhecimento, a intenção 

ou o propósito requeridos como elementos constitutivos de qualquer das infrações 

previstas no n.º 1 do presente artigo podem ser deduzidos das circunstâncias 

factuais objetivas. Nestes mesmos termos, cite-se ainda a Convenção de 

Estrasburgo (artigo 6.2, c) e a Diretiva 91/308, da Comunidade Europeia. 

Ademais, existe uma consequência mais benéfica ao processo e ao próprio 

réu no uso da prova indiciária porque o seu levantamento acaba por exigir do 

magistrado prolator da decisão uma motivação mais detalhada, explicitando o 

raciocínio indutivo ou dedutivo pelo qual se demonstra a circunstância conhecida e 

provada, que, tendo relação com o fato, autorize concluir-se a existência de uma ou 

                                                      
3MENDRONI, Marcelo Batlouni. Curso de investigação criminal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 83. 
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mais circunstâncias, como detalha Dallagnol: 

 

[...] no caso da prova direta, o julgador se apoia na imediação da colheita da prova, 

em vez de expor os caminhos racionais utilizados  na escolha e valoração da 

prova. Já na prova indireta, a segurança é bastante maior porque o juiz se sente 

compelido a detalhar os passos inferenciais que conduziram sua convicção a 

favorecer  determinada hipótese fática em detrimento de suas concorrentes. A  

necessidade de maior fundamentação da prova indireta, para o magistrado, 

converte a prova indireta em mais fundamentada, e, portanto, mais garantista ao 

estar menos exposta a voluntarismos interpretativos.4 

 

Este raciocínio motivado precisa demonstrar razoabilidade, e quão mais 

coerentes forem os indícios, principalmente quando múltiplos e conjugados, ou  

confrontados com outras provas diretas, mais a sentença está em bons termos para 

eventual condenação. Entendimento contrário à consideração dos indícios como 

elemento de prova pode levar, muitas vezes, à situação de injusta impunidade. Sobre 

essa questão, válido citar passagem da obra de Mendroni, nos seguintes dizeres: 

 

Trata-se de enfrentar, com igualdade de armas, em especial o poderio das 

organizações, montadas para a prática dos crimes, de ocultar, apagar ou 

simplesmente forjar contraindícios e provas falsas, mas também para melhor 

enfrentar os criminosos mais periculosos. São documentos falsos (material ou 

ideologicamente) trazidos pelos réus à apreciação do Juiz, falsas perícias ou 

perícias “compradas”; ameaças, intimidações e constrangimento de 

testemunhas; incremento de corrupções a funcionários públicos, testemunhas, 

intérpretes ou analistas, ou ainda experts; fotografias montadas etc. […]  de 

qualquer forma, os criminosos também sabem bem como apagar evidências, 

sumindo com a arma do crime, incendiando veículos e até cadáveres; agindo por 

meio de terceiras pessoas, que desconhecem a verdadeira identidade dos 

mandantes; apagando rastros etc.5 

                                                      
4DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. A visão moderna da prova indício. In: SALGADO, Daniel de Resende; 
QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. (orgs.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: 
Juspodivm, 2015, p. 121. 
5MENDRONI, Marcelo Batlouni. Curso de investigação criminal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 82-83. 
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O uso da prova indiciária não significa necessariamente a diminuição de 

direitos e garantias do réu, pois mesmo a prova indireta deve sobrepassar o estado 

de dúvida. Por isso, não se pode dizer que a prova indiciária viola o princípio da 

presunção de inocência ou é mais gravosa ao réu que as outras provas. Reforçando  

a igualdade do poder de persuasão entre a prova direta e indireta, ensina Mendroni: 

 

[...] afirmamos uma vez mais que mesmo as evidências indiretas  (indícios) 

podem sim ter força probatória, dependendo do caso concreto. Assim como em 

muitos dos casos os indícios não levarão a nenhuma conclusão firme, existirão 

outros casos em que os indícios proporcionarão um raciocínio cujo grau de 

convicção seja muitas  vezes maior do que a apreciação de uma evidência que 

se suporia direta e que, por isso, deveria ser mais eficiente para a comprovação6. 

 

Assim sendo, o confronto entre prova direta e indiciária, na análise de sua 

legitimidade, é uma discussão vazia, pois a prova indiciária em nada afeta a 

qualidade da fonte de prova. É apenas uma das várias formas de demonstrar as 

circunstâncias fáticas do processo. 

O Tribunal Supremo Espanhol, na STC 85/99 de 10 de março, sintetizou  sua 

postura a respeito da aceitabilidade da prova indiciária arrolando alguns requisitos a 

serem observados: 

 

a) Los indicios deben aparecer plenamente probados en virtud de prueba 

obtenida con todas lãs garantías y de cuyo resultado se desprenda 

inequívocamente la certeza del indicio. b) Entre los indicios probados y el hecho 

que se quiere acreditar debe existir un enlace preciso y directo de acuerdo con 

las reglas de la lógica. c) Debe expresarse el razonamiento que condujo al 

Tribunal sentenciador a tener como probado que el hecho delictivo y la 

intervención de la persona concernida han ocurrido. 

 

A inobservância desses cuidados, ainda segundo o Tribunal espanhol (STC 

85/99 de 10 de março), e a falta de razoabilidade dos indícios, fere o princípio da 

                                                      
6Op. cit. p. 82. 
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presunção de inocência: 

 

Por ello la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en relación con 

la prueba indiciaria existirá cuando los indicios no estén suficientemente 

acreditados, o estén desvirtuados por otros de signo contrario, cuando el juicio 

de inferencia entre los indicios y el hecho a acreditar adolezca de falta de 

concordancia con las reglas del criterio humano, o en otros términos, sea 

irrazonable ya sea por falta de lógica o de coherencia y suficiencia por tratarse 

de inferencias muy abiertas o imprecisas que no conduzcan naturalmente al 

hecho a acreditar, ahora bien, el control a efectuar en esta sede casacional debe 

de versar sobre la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción de 

instancia, sin entrar a examinar otras posibles inferencias. Debe, pues, 

examinarse el control externo del razonamiento de la inferencia obtenida y 

conclusión alcanzada, sin ponderar la posibilidad de otras inferencias distintas. 

 

No Brasil, a prova indiciária ganhou destaque pelo Supremo Tribunal  Federal 

na Ação Penal 470 (caso “Mensalão”). Cabral, comentando alguns detalhes deste 

julgamento, cita a função persuasiva da prova, a complexidade das associações 

criminosas e a predominância da prova indiciária nesses casos: 

 

[...] a prova não deve ser concebida numa visão cientificista, ultrarracionalista (e 

até certo ponto ingênua) a respeito da cognição humana. Assim era a antiga e 

superada compreensão da prova  apenas em sua função “demonstrativa”: em se 

exigindo prova técnica ou a certeza de verdades apodíticas, uma condenação só 

seria possível se o agente público fosse filmado recebendo propina do corruptor, 

ou se o criminoso tivesse conversa telefônica interceptada  confessando o 

cometimento do delito [...] a função persuasiva da prova reafirma a consolidada 

jurisprudência da Suprema Corte brasileira, que há décadas considera suficiente, 

inclusive para uma condenação criminal, um conjunto forte e sólido de indícios e 

circunstâncias comprovados, e que conduzam à conclusão segura de  que o fato 

ocorreu. Posicionamento, aliás, que prevalece na jurisprudência da imensa 

maioria dos tribunais do mundo ocidental. Isso é especialmente importante em 

contextos associativos complexos — marca da criminalidade contemporânea — 

no qual os crimes ou infrações administrativas são praticados por muitos 
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indivíduos consorciados e tem relevante implicação prática em casos como de 

formação de cartéis, organizações criminosas, quadrilhas, e crimes e infrações 

no mercado de capitais (como citado pelo ministro Luiz Fux), onde a prova 

indiciária é predominante pois é raro que se obtenham documentos e gravações 

dos fatos criminosos (até porque toda associação pressupõe acordos que 

normalmente são realizados a portas fechadas).7 

 

Com isso, reforça-se a necessidade da maleabilidade no trabalho com as 

várias espécies de prova quanto ao conteúdo, afastando a exclusividade da função 

demonstrativa em busca de uma verdade intangível. Por outro lado, a função 

persuasiva dos meios de prova coloca em prática essa maleabilidade e faz a 

discussão processual ter mais sentido quando inexistem provas diretas. Nesse 

sentido, o debate persuasivo com o uso de provas indiretas faz a sentença 

condenatória ganhar maior robustez argumentativa e aceitação segundo os critérios 

constitucionais. 

 

2 INDÍCIOS COMO PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE 

 

A prova do elemento subjetivo do agente pode ser inviável ou tender ao 

fracasso caso não se oportunize a realização de um trabalho de inferência sobre 

vários outros elementos probantes – como quando se trabalha com os indícios. 

Gomes reconhece o problema dos limites dessa análise quanto ao perigo de 

se retirar conclusões por meras presunções ou simples suspeitas, o que violaria os 

direitos fundamentais do acusado. Mas se o dolo deve ser provado – provoca o autor 

– que tipo de indícios podem demonstrar o dolo e em que grau de credibilidade?8 Em 

resposta a este problema, pode-se considerar que os indícios aptos a este serviço 

seriam aqueles acima já discutidos neste artigo, ou seja, o indício como meio de 

prova previsto no art. 239. 

                                                      
7CABRAL, Antônio de Passo. Prova e condenação no julgamento do Mensalão. Revista Consultor 
Jurídico. 22 out. 2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-out-22/antonio-passo-
cabral-prova-condenacao--julgamento-mensalao>. Acesso em 10 out. 2021. 
8GOMES, Márcio Schlee. A prova indiciária no crime de homicídio: lógica, probabilidade e inferência na 
construção da sentença penal. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Criminais) – Faculdade 
de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, p. 250, 2014, p. 39-40. 
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Para inúmeros fatos levados ao processo, a única espécie de prova apta a 

demonstrar o elemento subjetivo de forma razoável é a indiciária. Citando o 

entendimento do Tribunal Supremo Espanhol, posicionamento nesse sentido foi 

transcrito na STS 33/2005: 

 

La prueba indiciaria no es prueba más insegura ni subsidiaria. Es la única prueba 

disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor 

importancia, como la prueba del dolo en su  doble acepción de prueba del 

conocimiento y prueba de la intención. Es finalmente una prueba al menos tan 

garantista como la prueba directa y probablemente más por el plus de motivación 

que actúa en realidad como un plus de garantía que permite un mejor control del 

razonamiento del Tribunal a quo. 

 

Por sua vez, quanto à segunda parte da pergunta colocada por Gomes, que diz 

respeito ao grau de credibilidade do indício para a valoração do dolo, isso dependerá 

de um efetivo trabalho lógico-argumentativo, e não meramente demonstrativo, o que 

deve ser feito com maior zelo e maior nível de detalhamento. Para tanto, Gomes 

entende que toda a prova indiciária que vise a demonstrar o elemento subjetivo deve 

passar por um “profundo debate no caso concreto”, evitando-se ao máximo retirar-

se conclusões de meras conjecturas que possam fazer descambar para um Direito 

Penal do autor. O objetivo, portanto, seria transpor pelo menos o estado de dúvida ou 

incerteza para que se admita uma decisão condenatória dentro dos preceitos 

constitucionais. 9  Conclui-se que este standard probatório de que parece tratar 

Gomes seja aquele já mencionado neste trabalho: o juízo de valor para além da 

dúvida razoável (beyond any reasonable doubt). 

Oliveira sugere que na base de análise da prova indiciária quanto ao elemento 

subjetivo está o conhecimento dedutivo, o exame de todas as outras circunstâncias 

já devidamente provadas, utilizando-se como critério de referência as regras da 

experiência comum do que ordinariamente acontece, vejamos: 

 

                                                      
9GOMES, Márcio Schlee. A prova indiciária no crime de homicídio: lógica, probabilidade e inferência na 
construção da sentença penal. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Criminais) – Faculdade 
de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, p. 250, 2014, p. 41-42. 
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Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns 

elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado 

pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria 

localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem 

mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos 

elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas 

pela via do conhecimento dedutivo, a partir  do exame de todas as circunstâncias 

já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da 

experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. 

Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou 

aceita o risco de produzir o resultado morte. [...] Nesses casos, a prova será 

obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios, ou seja, 

circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por 

indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou 

de outras circunstâncias (art. 239).10 

 

Discute-se se é possível adentrar-se no conhecimento pleno das intenções do 

agente. Sendo isso materialmente impossível, há quem defenda ser inviável trabalhar 

essa prova. Todavia, o foco da análise não deve ser o pensamento do agente, mas os 

fatos externos dos quais fazem deduzir eventual intenção. O “exame de todas as 

circunstâncias” de que fala Oliveira é a aferição mesma de todos os sinais indicados 

pela própria conduta do agente somados a todo o resto do contexto externo do fato. 

Para Gomes, a prova indiciária é essencial sobretudo em casos em que a 

intenção do agente não seja manifestada expressamente. O autor usa a terminologia 

“circunstâncias externas” referindo-se a elementos retirados do contexto geral do 

drama, e que se relacionam com a execução, com os motivos e as circunstâncias do 

próprio crime.11 

Costa sistematiza um método eficaz de manejo da prova do dolo pelas 

evidências indiciárias. Para este autor, afastando-se a possibilidade do uso exclusivo 

das ciências empíricas, da confissão e da presunção, resta de grande importância o 

                                                      
10OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13. Ed. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p. 348. 
11GOMES, Márcio Schlee. A prova indiciária no crime de homicídio: lógica, probabilidade e inferência 
na construção da sentença penal. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Criminais) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, p. 250, 2014, p. 40. 
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correto uso dos indícios. Para tanto, o ponto de partida de análise dessas evidências 

ocorre pelo raciocínio com as regras da experiência e da lógica para determinar os 

elementos empíricos extraídos do próprio comportamento do agente. Deve ser 

buscada a extração do maior grau de probabilidade de uma realidade, pois o 

processo penal, segundo o autor, não exige a inalcançável certeza.12 

Das regras da experiência podem ser retirados padrões de comportamento 

similares que serão confrontados com o caso em concreto. Assim, o estado mental 

pode ser externalizado pelo agente por meio de sua própria conduta, comparada  com 

aquilo que normalmente ocorre, segundo juízo de valor da experiência individual do 

julgador. 

Assim, finalizando esta seção, serão a seguir arrolados exemplos de aplicação 

deste raciocínio às provas indiciárias e à valoração do dolo. A começar com 

Hruschka, que ilustra como se deve analisar o dolo do agente a partir de 

circunstâncias objetivas pelo exemplo de um vendedor de armas, adulto, são, com 

capacidade visual normal, observado por testemunhas dignas de crédito enquanto 

segurava uma espingarda de caça em direção a uma vítima, que acabou morrendo 

decorrente do tiro dessa arma: 

 

un adulto centroeuropeo normal, sobre todo cuando despacha en una tienda de 

armas, por fuerza sabe qué es una escopeta, cómo se utiliza e cómo se dispara 

a un blanco y sabe también que disparar contra un tercero es peligroso para éste 

y que, según en qué circunstancias, puede llegar a ser incluso peligroso para su 

vida. Ello permite concluir que el acusado, que cumpre todos estos requisitos, fue 

consciente de la peligrosidad de su comportamiento para la integridad corporal 

o incluso para la vida de la víctima. No existe ningún indicio que permita sostener 

lo contrario. Si se analizan las bases de esta argumentación se advierte que la 

afirmación de que el acusado ha sido consciente del peligro de sua actuación 

para (la vida de) la víctima se basa em el conjunto de circunstancias “externas” 

del caso y ello se considera como una justifcación suficiente.13 

 

                                                      
12COSTA, Pedro Jorge. Dolo penal e sua prova. São Paulo: Atlas, 2015. 
13 HRUSCHKA, Joachim. Imputación y Derecho Penal. Estudios sobre la teoría de la imputación. 
Buenos Aires: Editorial Arazandi/B de F, 2009, p. 186. 
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Costa, por sua vez, arrola as principais hipóteses de indícios para a prova tanto 

do elemento intelectivo, quanto do volitivo. Para o primeiro (elemento intelectivo), 

seriam relevantes os conhecimentos mínimos do homem médio; transmissão prévia 

do conhecimento pelo agente ou para ele; exteriorização do próprio conhecimento 

pelo agente; características pessoais do  agente e a cegueira ou ignorância 

deliberada. Para o segundo, são relevantes a modalidade, a duração e a repetição da 

conduta, os comportamentos antecedentes e os sucessivos e os motivos da ação.14 

Contribuindo com outros exemplos, mais direcionados aos crimes com 

violência contra a pessoa, Gracia Martin e Vizueta Fernández, tomando como base 

alguns julgados dos tribunais espanhóis, citam como possibilidades de verificação 

do dolo: relações existentes entre o autor e a vítima; personalidade do agressor e do 

agredido; atitudes anteriores à agressão, sobretudo, a existência de ameaças; 

manifestação de intervenientes durante a contenda e a conduta do agente; 

condições de espaço, tempo e lugar; características da arma e sua idoneidade para 

lesionar ou matar; lugar ou zona do corpo a que se dirige a ação ofensiva e seu 

caráter mais ou menos vital; insistência ou reiteração dos atos agressivos, assim 

como sua intensidade; conduta posterior do autor; a personalidade agressiva do 

autor.15 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O elemento subjetivo do tipo é de difícil prova, pois é materialmente inviável o 

acesso às informações mentais internas do agente. A intenção ou desejo de produzir 

determinada ação só podem ser provadas, caso o agente não as externalize, pela 

detalhada análise de todas as outras circunstâncias externas, ou seja, por todos os 

fatos periféricos que permeiam a situação julgada. 

O art. 239 do CPP permite o uso dos indícios como meio de prova com a 

                                                      
14COSTA, Pedro Jorge. Dolo penal e sua prova. São Paulo: Atlas, 2015. 
15GRACIA MARTIN, Luis; VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge. Los delitos de homicídio y asesinato en el 
código penal español. Valencia: Tirant lo Blanch, 2007 apud GOMES, Márcio Schlee. A prova indiciária 
no crime de homicídio: lógica, probabilidade e inferência na construção da sentença penal. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Criminais) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Lisboa. Lisboa, p. 250, 2014, p. 40. 
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mesma força probante dos outros meios admitidos. Deve-se, no entanto, reforçar-se 

que a noção de indício do art. 239 não se confunde com a terminologia adotada em 

outros dispositivos legais. Pelo art. 239, considera-se indício a circunstância 

conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-

se a existência de outra ou outras circunstâncias. 

Portanto, vê-se que os indícios são, por excelência, os meios de prova mais 

aptos à demonstração do dolo não externalizado claramente pelo agente, pois, na 

falta de acesso ao que se passa em seu íntimo, o julgador poderá analisar e 

confrontar todos os outros fatos externos e periféricos já provados, concluindo, por 

meio deles, e com base em seu livre convencimento motivado (excepcionalmente 

motivado, neste caso), retirar uma conclusão racional fundada naquilo que 

normalmente ocorre. 

Conclui-se que, ao se trabalhar com a prova de indícios, ou prova indireta, o 

método difere das provas diretas. Passa-se a se trabalhar a prova mais pelo método 

lógico-argumentativo, e não meramente demonstrativo. Nesse caso, deve-se 

detalhar o “itinerário” de todo o raciocínio formado com o conjunto de provas até que 

se atinja um nível de standard probatório para além de uma dúvida razoável, ou seja, 

o ponto mínimo de reconhecimento do dolo para uma eventual decisão condenatória. 
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