
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

         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 latino-americanos, 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 
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Universidades brasileiras fundadoras (PUCRS, UNISC, UNIBRASIL, UNOESC, UNIFOR, 

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, 
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tutela jurisdicional e devido processo À vista do exposto, é possível verificar que ao 

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. 

                                                                                                                        

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS E IMIGRANTES 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DROGAS E O ADOLESCENTE EM POSSE DE DROGAS: NOTAS PARA PENSAR A 

PROTEÇÃO PARA ALÉM DA PUNIÇÃO 

 

DRUGS AND THE ADOLESCENT IN DRUG POSSESSION: NOTES FOR THINKING 

PROTECTION BEYOND PUNISHMENT 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110468-01  

Adriane de Oliveira Ningeliski1 

Marcos Augusto Maliska2 

 

RESUMO 
O presente estudo tem o condão de tratar uma questão bastante espinhosa na 
sociedade brasileira que é a dependência química na adolescência, visto que apesar 
do trato dado pela Lei 8069/90, o adolescente é frequentemente colocado sob o olhar 
criminalizador do Direito Penal Juvenil – ato infracional equiparado ao crime previsto 
no art. 28 da Lei 11343/06, que trata da posse de drogas para uso – o que passa ao 
largo da proteção prevista na lei de regência. Objetiva-se tratar sobre a importância 
do respeito à doutrina da proteção integral, prevista no Estatuto da Criança e do 
Adolescente nos casos de drogadição na adolescência, situando a questão no âmbito 
da saúde pública e não da segurança pública, dada a condição de pessoa em 
desenvolvimento do público infanto-juvenil. Para tanto, utilizar-se-á o método 
dedutivo, visto que se parte da premissa que a drogadição é uma questão de saúde 
e não de crime. Conclui-se que a adolescência diante da sua singularidade merece 
atenção e um olhar protecionista, principalmente quando se trata de dependência 
química que coloca o adolescente em uma situação de vulnerabilidade, suscetível a 
perdas que poderão ser sentidas na vida adulta com sérios prejuízos ao 
desenvolvimento sadio do indivíduo, danos à família e ao mundo que os cerca. 
PALAVRAS-CHAVE:  Drogadição; adolescência; proteção integral; criminalização; 
posse. 
 
ABSTRACT 
This study deals with a difficult issue in Brazilian society: chemical dependency in 
adolescence. Despite Statute 8069/90 (Statute of Children and Adolescents), 
adolescents are often treated under the criminalizing perspective of the Juvenile 
Criminal Law – juvenile infractions equivalent to the crime provided for in art. 28 of 
Statute 11343/06, which deals with the possession of drugs for use – which bypasses 

                                                      
1 Doutoranda e Mestre em Direitos Fundamentais e Democracia Centro Universitário - Unibrasil, pós-
graduada a título de especialização em Direito Civil e Processual Civil. Professora do Curso de Direito 
das Universidade do Contestado – Campus Canoinhas/SC e Campus Mafra/SC, servidora pública do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina.  
2  Doutor em Direito. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Fundamentais e 
Democracia do UniBrasil. Procurador Federal integrante do Núcleo de Atuação Prioritária em Matéria 
Administrativa da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região. 
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the Child and Adolescent Statute. The aim of this paper is to address the importance 
of respecting the doctrine of full protection, provided for in the Statute of Children and 
Adolescents, in cases of drug use in adolescence, given the condition of a developing 
person, placing the issue within the scope of public health and not public safety. 
Therefore, the deductive method will be used, as it is based on the premise that drugs 
are a health issue and not a criminal matter. It is concluded that the uniqueness of 
adolescence deserves attention and protectionist action, especially in cases of 
chemical dependency that puts adolescent in a vulnerable situation, susceptible to 
losses that may be felt in adult life with serious damage to the healthy development 
of the individual, to the family and all the people around him/her. 
KEYWORDS:  Use of Drugs; adolescence; full protection; criminalization; drug 
possession. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infância e a adolescência são fases ímpares na vida de todo o ser humano e 

a passagem por esse momento ocorre de forma muito particular em cada indivíduo, 

sofrendo influências do contexto em que se vive, tendo grande relevância nesse 

processo a família, a comunidade e a sociedade. 

A adolescência é certamente um momento de descobertas, as quais levam o 

adolescente por caminhos tortuosos e perigosos, visto que a curiosidade comum do 

momento acirra o querer ver o novo. O que, pari passu, pode conduzir o adolescente 

a novos sentimentos e sensações que podem cruzar com o mundo das drogas. 

Nesse contexto, a presente pesquisa busca questionar se é sobrelevado o 

princípio da proteção integral no trato dos adolescentes pegos em posse de 

substâncias entorpecentes – usuários, ou se, esse trato funda-se em um olhar 

criminalizador. 

Para tanto, utilizar-se-á o método de abordagem dedutivo visto que se parte 

da premissa que a drogadição é uma questão de saúde e não de crime. 

Nesse intuito, iniciar-se-á tratando da teoria da proteção integral da criança 

do adolescente como elemento norteador do Direito da Criança e do Adolescente, que 

tem fundamentos tanto na Lei 8069/90 quanto na Constituição Federal. Em seguida, 

far-se-á uma reflexão sobre a drogadição na adolescência e seu tratamento no Brasil. 

Caminhando para o final, apresentar-se-á uma discussão acerca da importância do 

respeito ao princípio da proteção integral no trato da drogadição na adolescência 

para além da mera aplicação de medida socioeducativa. 
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2 CRIANÇA E ADOLESCENTE:  PROTEGER PARA CUIDAR 

 

A infância e a adolescência são fases da vida de pura intensidade, em que na 

primeira o desenvolvimento é rápido e a construção da personalidade tem fixadas 

suas bases sólidas, enquanto a adolescência se reveste de descobertas e desafios 

que dão o ponta pé inicial da vida adulta. 

Por isso, sabendo da peculiaridade da fase infanto-juvenil, parece 

extremamente legítimo que os olhares do Estado, da sociedade, da comunidade e da 

família estejam voltados para essas crianças e adolescentes, visto que representam 

a inocência e a ternura, e, mais ainda, a esperança de um amanhã luminoso, vencedor 

das angústias e da violência.3 

 

Sabe-se que pouca efetividade será alcançada sem o compromisso firme com o 

princípio da tríplice responsabilidade compartilhada, segundo o qual a família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de assegurar os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente. Neste contexto, a articulação dos princípios do Direito 

da Criança e do Adolescente para sua aplicação na realidade concreta pode 

desempenhar um papel pedagógico, verdadeiramente provocador da cidadania, 

da democracia e das necessárias transformações sociais e políticas. Esse é o 

fundamento emancipatório da Teoria da Proteção Integral. 4 

 

A Lei 8069/90 define já em suas primeiras linhas quem, no Brasil, é 

considerado criança e adolescente, e, por assim dizer, destinatário de toda legislação 

que se volta para esse capítulo da vida, ou seja, “considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade.5 

                                                      
3  VIEIRA, Claudia Carvalho do Amaral; VERONESE, Josiane Rose Petry. Crianças Encarceradas: A 
proteção integral da criança na execução penal feminina da pena privativa de liberdade. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 81. 
4 CUSTÓDIO, Andre. Teoria da proteção integral: pressuposto para compreensão do direito da criança 
e do adolescente. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, p. 22-43, jan. 2008. ISSN 1982-9957. 
Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657>. Acesso em: 17 set. 
2021. doi:https://doi.org/10.17058/rdunisc.v0i29.657, p. 38. 
5 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente vem em resposta a várias discussões 

internacionais sobre o assunto, tendo a Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989 como norte, haja vista o Brasil estar entre os signatários da referida Convenção 

que estabelecia a preocupação com o interesse superior da criança e do adolescente 

e a sua proteção como um de seus objetivos, reconhecendo-os como sujeitos de 

direitos.6 

 

O reconhecimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e da sua 

condição de sujeito de direitos e de pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento gerou a responsabilidade jurídica de garantia ao 

desenvolvimento integral que deve ser assegurado por políticas públicas básicas, 

orientadas pelo princípio da prioridade absoluta em resposta à trajetória 

histórica, jurídica e social de crianças e adolescentes marcada pela coisificação 

da infância, o autoritarismo institucional e a reprodução das desigualdades 

econômicas.7 

 

Há certamente a construção de um novo ordenamento jurídico, o qual se 

ocupou dos direitos da criança e do adolescente, que em um passado, não muito 

distante, eram vistos como menores ou semicidadãos, em uma ideologia e em toda 

uma praxis que coisificava a infância, sendo, dentro do contexto nacional o art. 2278 

da Constituição Federal de 1988 a diretriz que foi ampliada e esmiuçada dois anos 

mais  tarde  na  Lei  8069  e  que  normatizou  o   princípio   da   garantia  absoluta  de  

                                                      

Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 02 Out. 2021. 
6  SANCHES, Helen Crystine Corrêa; VERONESE, Josiane Rose Petry. Justiça da Criança e do 
Adolescente: Da vara de menores à vara da infância e juventude. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 
109. 
7 BORGES, Gláucia; SOUZA, Ismael Francisco. Acolhimento familiar na política de proteção social de 
crianças e adolescentes. Florianópolis: Conceito Atual, 2020, p. 6, posição 58, kindle. 
8  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) (BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 10 Set. 2021. 
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prioridade e consolidou a Doutrina da Proteção Integral9. 

 

O reconhecimento dos direitos fundamentais à criança e ao adolescente trouxe 

consigo o princípio da universalização, segundo o qual os direitos do catálogo 

são susceptíveis de reivindicação e efetivação para todas as crianças e 

adolescentes. No entanto, a universalização dos direitos sociais como àqueles 

que dependem de uma prestação positiva por parte do Estado, também exige uma 

postura pró-ativa dos beneficiários nos processos de reivindicação e construção 

de políticas públicas. É nesse sentido que o Direito da Criança e do Adolescente 

encontra seu caráter jurídico-garantista, segundo o qual a família, a sociedade e 

o Estado têm o dever de assegurar a efetivação dos direitos fundamentais, ou 

seja, transformá-los em realidade10. 

 

Convém lembrar que o Direito da Criança e do Adolescente somente estende o 

catálogo normativo dos direitos humanos e fundamentais clássicos às crianças e 

aos adolescentes, ficando o possível avanço na postura da opção política pela efetiva 

garantia de tais direitos, e não mera declaração textual de direitos fundamentais, com 

o estabelecimento de um verdadeiro Sistema de Garantias de Direitos que impõe um 

conjunto de responsabilidades e ações para que os direitos proclamados sejam 

garantidos e efetivados no plano fático11.12 

                                                      
9  VERONESE, Josiane Rose Petry. Justiça Social e os Direitos Constitucionais da Criança e do 
Adolescente. In:_ SOUZA, Carlos Aurélio Mota de; CAVALCANTI, Thais Novaes (Coord.). Princípios 
Humanistas Constitucionais: Reflexões sobre o humanismo do Século, XXI. São Paulo: Editora Letras 
Jurídicas, 2010, p. 237. 
10 CUSTODIO, Andre. Teoria da proteção integral: pressuposto para compreensão do direito da criança 
e do adolescente. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, p. 22-43, jan. 2008. ISSN 1982-9957. 
Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657>. Acesso em: 17 set. 
2021. doi:https://doi.org/10.17058/rdunisc.v0i29.657, p. 32-33. 
11 CUSTÓDIO, André Viana. As atribuições dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente para 
controle e efetivação de políticas públicas. Direitos Sociais & Políticas Públicas: Desafios 
contemporâneos. 1ed. Santa Cruz do Sul-RS: EDUNISC, v. 15, p. 7-23, 2015. Disponível em: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44128252/ARTIGO_TOMO_2015_VERSAO_FINAL-with-cover-
page-v2.pdf?Expires=1632162637&Signature=GGLvzEENS-
YWlKIn60Q~Tm8UkA3bAUq8nnzDisXhAh7WDRXoDffbJJ1DIl25vO2FJhPIEgNTfen9O9SK3fak9e7sf-
WucyVM5sS0APTJ9rTluXpgiAaw56Zdj4xB7ZY0YEQLXiv4DPfYM7ViXd7cQEC5e-
P0aaazq55PIJhVYMXgft1Ll2r12jglI7kxWK~rMyUGWAnAwJLAWqMypRKIVNTZLAc~debi9iVBXzLhgi
No1rrJBj9LfhT2YnL4-IbCSgoDr3ejx-
vcX0mQZJ7uX9gxOzk5muoONX4AhfQ4ZQKnUOewWYPRsrWGVi4R5~RPGdZcyQBibluBVde9vRVtRQ
__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 05 set. 2021, s.p. 
12 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
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Dessa forma o Estatuto da Criança e do Adolescente adota como princípio o 

cuidado do melhor interesse da criança e do adolescente, com a colocação desse 

público sempre em prioridade absoluta nas ações em que estiver envolvido e, com  a 

participação ativa do ente estatal mais próximo que é a municipalidade, ou seja o 

local de moradia desse público. 

Destaca-se que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

tem raízes fixadas no século XX com o reconhecimento da criança e adolescente 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, merecendo proteção integral e 

especial e prioridade absoluta sobre os outros sujeitos de direitos.13 

 

A afirmação da criança e do adolescente como pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento é o suporte ontológico da legislação da infância e juventude. O 

adolescente, tanto quanto a criança, passou a ter uma condição peculiar a ponto 

de ser reconhecido como um sujeito de direitos merecedor da absoluta prioridade 

das autoridades, o que vem a configurar uma nova concepção, que se funda 

nesse tripé ontológico, e que se orienta para todas as novas interpretações 

decorrentes das relações jurídicas que possam advir das circunstâncias fáticas 

envolvendo esses sujeitos. 14 

 

Sendo assim, as políticas públicas devem proporcionar condições para que 

crianças e adolescentes cresçam e se desenvolvam de forma sadia, respeitando a 

sua condição enquanto pessoas em desenvolvimento e sujeitos de dignidade 

humana, com investimento em políticas sociais para a satisfação desses direitos, 

revestidos de caráter universal para que atendam ao seu melhor interesse.15 

Destarte, vê-se que a doutrina jurídico-protetiva para a infância e adolescência 

                                                      

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL. Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 02 Out. 2021). 
13 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e Sucessões. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 
2018, p. 644. 
14 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistema de Garantias e o Direito Penal Juvenil. 2 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 164. 
15  LIMA, Fernanda da Silva; VERONESE, Josiane Rose Petry. Política Pública para a Criança e o 
Adolescente no Brasil: uma trajetória de avanços e desafios. In:_VERONESE, Josiane Rose Petry 
(Autora e organizadora). Direito da Criança e do Adolescente: Novo curso-Novos temas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 568. 
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norteia a nova prática político-social implementada,  baseando-se em duas 

premissas específicas, quais sejam: o reconhecimento de crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento16.17 

Portanto, a proteção integral deve nortear todas as ações do Estado, da família, 

da comunidade e da sociedade no trato da criança e do adolescente, e com isso deve 

ser priorizado a todo momento o seu melhor interesse, ou seja, as intervenções 

devem se pautar na preocupação com a sua condição diferenciada e nas melhores 

escolhas para colocá-los a salvo de qualquer situação que apresente risco à sua 

integridade física e mental. 

 

3 A DROGADIÇÃO NA ADOLESCÊNCIA: TEMPOS DE DESCOBERTAS 

 

O consumo de drogas tem crescido nos últimos anos e com isso a 

dependência também tem aumentado, tornando-se tal questão um grave problema 

de saúde pública, com sérias consequências para a vida e para a saúde da pessoa e 

para a sociedade18, o que evidentemente é agravado no caso da adolescência, tendo 

em vista que sua condição, ainda, é de desenvolvimento incompleto o que pode 

prejudicar o futuro da vida adulta. 

Para fins conceituais, convém dizer que a palavra droga tem várias 

significações, mas pode ser utilizada para fazer referência a qualquer substância que 

altere as funções do organismo, podendo agrupá-las a partir de diferentes 

referenciais, como dos seus princípios ativos, sua legalidade ou não e sua 

                                                      
16  Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 
exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da 
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento dignidade (BRASIL. Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.  Acesso em: 02 Out. 2021). 
17  DA SILVA LIMA, Fernanda; VERONESE, Josiane Rose Petry. A proteção integral de crianças e 
adolescentes negros no Brasil: uma abordagem a partir dos instrumentos normativos internacionais 
de proteção aos direitos humanos. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 7, n. 7, p. 425-439, 
2010. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/42. Acesso em: 03 set. 
2021, p. 429. 
18 LIMA, M. G. et al. As percepções dos alunos em uma escola pública de Brasília sobre o consumo de 
drogas e os fatores de riscos. Rev Tempus Actas Saúde Colet, v. 4, n. 1, p. 59-70, 2010. Disponível em: 
https://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/942. Acesso em: 15 Set. 2021, 
p.68-69. 
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finalidade, 19  sendo sobrelevadas, para a presente pesquisa, as drogas que se 

encontram na ilegalidade. 

 

O uso e abuso da droga estão, em um primeiro momento, diretamente 

relacionados à busca da maximização do prazer, que é inerente ao psiquismo. O 

ser humano, ao longo de sua existência, procura, de um lado, encontrar situações 

que lhe propiciem prazer e, de outro, que irão diminuir ou até mesmo eliminar 

certas condições que possam causar dor ou sofrimento.20 

 

A repressão ao uso de drogas no Brasil tem fortalecimento com o golpe militar 

de 1964, quando há a repressão ao uso e circulação de drogas no país, momento em 

que “maconheiros” eram considerados vagabundos e aqueles que fossem pegos 

portando ou usando maconha eram condenados à prisão, período em que os serviços 

especializados eram restritos e funcionavam de acordo com a lógica manicomial nos 

mesmos moldes em que se prestavam atendimento às pessoas com transtornos 

mentais, com tratamento baseado na abstinência, reclusão social e medicalização, 

postura que com o passar dos anos se alterou para um trato com a oferta de cuidado 

ao usuário de drogas e seus familiares .21 

Destaca-se que nessa época vigia a doutrina da situação irregular do menor 

que era definida pela lei como uma "situação de risco" amplamente difundida pela 

jurisprudência22, pois era a época dos “menores", "pivetes", "trombadinhas", que não 

eram reconhecidos como legítimas crianças ou adolescentes, e sim, inimigos 

                                                      
19  JIMENEZ, Luciene; ADORNO, Rubens; MARQUES, Vanda Regina. Drogas - Pra que te quero? 
Drogadição e Adolescência na Voz dos Socioeducadores. Psic.: Teor. e Pesq.,  Brasília ,  v. 
34,  e34412,    2018 .   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
37722018000100511&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 15  Set.  2021.  Epub Nov 29, 
2018.  https://doi.org/10.1590/0102.3772e34412, p. 02. 
20 SANTOS, Manoel Antônio dos; PRATTA, Elisângela Maria Machado. Adolescência e uso de drogas à 
luz da psicanálise: sofrimento e êxtase na passagem. Tempo psicanal.,  Rio de Janeiro ,  v. 44, n. 1, p. 
167-182, jun.  2012 .   Disponível em 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
48382012000100010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 15  Set.  2021, p. 174. 
21 FIGUEIRÓ, Martha da Silva; DIMENSTEIN, Magda. Uso de drogas, famílias e práticas de cuidado: 
interpelações às políticas públicas. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, v. 
19, n. 1, p. 0012, 2019. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2335. Disponível em: 
https://atheneadigital.net/article/view/v19-1-figueiro. Acesso em: 05 set. 2021, p. 16-17. 
22  SANCHES, Helen Crystine Corrêa; VERONESE, Josiane Rose Petry. Justiça da Criança e do 
Adolescente: Da vara de menores à vara da infância e juventude. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 
246. 
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precoces do bem público, que deviam ser contidos precocemente e tirados de 

circulação, sem importar como.23 

Ou seja, o caminho trilhado pela infância e juventude em drogadição tinha mais 

esse fardo a carregar, que para além do estigma do vício, também era marcada pela 

delinquência e carência, e, assim, considerada um verdadeiro problema social. 

 

Enfrentar a chamada questão da criança no Brasil é percorrer um campo 

complexo, tão variadas, e muitas vezes nebulosas e dramáticas, as situações que 

empiricamente se apresentam. Difícil não se perder nesta variedade de situações, 

como também no emaranhado de práticas, programas e instituições 

constitutivos da parafernália responsável pelo atendimento a esta criança. 

Acoplados a este dispositivo, constituindo-o e por ele sendo constituídos, 

proliferam agentes e discursos com inspirações e pretensões também as mais 

diversas: do discurso "piedoso" da caridade ao discurso de "denúncia" do 

militante, passando pelo discurso "competente" daqueles a quem se atribui a 

responsabilidade pela gestão do problema. Assim, noções como infância 

"desvalida" ou "infeliz", constitutivas da antiga caridade e quase hoje 

desaparecidas, ainda se misturam às "faltas" e "desvios" resultantes das teorias 

da carência e marginalidade sociocultural, bem como outras noções nascidas do 

jargão médico-jurídico-policial como “doente”, “irregular”, “perigoso”, 

“incorrigível”.24 

 

Hoje o usuário de drogas é considerado um dependente químico acometido de 

doença física e psíquica, com direito a tratamento especializado para sua 

recuperação e inserção social 25 , o que demonstra o avanço na política de 

atendimento do público infanto-juvenil. 

                                                      
23 RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco (Org.). A arte de governar crianças: A história das políticas sociais, 
da legislação  e da assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 324. 
24 ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Rostos de Crianças no Brasil. In:_ RIZZINI, Irene; PILOTTI, 
Francisco (Org.). A arte de governar crianças: A história das políticas sociais, da legislação  e da 
assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 153-154. 
25 MIOTO, Regina Célia Tomaso; DA SILVA, Maria Jacinta; DA SILVA, Selma Maria Muniz Marques. A 
relevância da família no atual contexto das políticas públicas brasileiras: a política de assistência 
social e a política antidrogas. Revista de Políticas Públicas, v. 11, n. 2, p. 197-220, 2007. Disponível 
em: https://www.redalyc.org/pdf/3211/321129122010.pdf. Acesso em: 04 set. 2021, p. 213. 
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Nessa esteira o trato com o adolescente usuário de drogas torna-se uma 

preocupação maior, tendo em vista a sua condição de desenvolvimento, visto o trato 

da questão estar prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que se utiliza do 

princípio da proteção integral para nortear as intervenções necessárias. No entanto, 

tal conduta pode seguir dois caminhos distintos, um sob o pálio da criminalização 

com o reconhecimento do cometimento de ato infracional, utilizando-se como base 

o art. 28 da Lei 11343/2006 por equiparação à crime e consequente aplicação de 

medida socioeducativa e outro sob o olhar do cuidado, com a aplicação de medida 

de proteção. 

 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - 

advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.  § 1º 

Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, 

cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de 

substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.26 

 

A medida de proteção caracteriza-se por ações ou programas de caráter 

assistencial que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, quando 

a criança ou adolescente estiver em situação de risco, ou quando da prática de ato 

infracional27 e estão previstas no art. 101 da Lei 8069/90 e definidas no art. 98 da 

mesma lei.  

Enquanto o ato infracional é considerado a  conduta  descrita  como  crime  ou 

                                                      
26 BRASIL. Lei 11343 de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e 
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 24 ago 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 21 set. 2021. 
27 ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulor Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e 
do Adolescente: Lei n. 8.069/90 – comentado artigo por Artigo. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 
522. 
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contravenção penal28 praticada pelo adolescente29, sendo passível de aplicação de 

medida socioeducativa, descritas em um rol taxativo previsto no art. 11230 da Lei 

8069/90, sem critérios objetivos para sua fixação, pois deve atender a peculiaridade 

do caso. Registre-se, o Estatuto cria limites mínimos e máximos para algumas 

medidas socioeducativas e outras somente mínimos. 

 

Tratando-se de ato infracional, a gravidade da conduta praticada não é 

mensurada pelo rigor da pena, como no âmbito repressivo adulto, devendo ser 

considerados todos os elementos presentes no caso concreto, desde o fato 

propriamente dito, até as condições pessoais, familiares e sociais do 

adolescente.31 

 

É crível que a fase da adolescência esteja repleta de intensas transformações, 

uma vez que a infância ficou para trás e a vida adulta se aproxima com todas as suas 

responsabilidades e incertezas, o que leva o adolescente muitas vezes a 

experimentar sensações novas e por isso o caminho das drogas parece um atrativo 

fácil, fato este que deve ter atenção redobrada e a punição com a aplicação de 

medidas socioeducativas pode não ser a melhor forma de intervir. 

 

                                                      
28 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 02 Out. 2021. 
29 Quando o ato foi cometido por criança o Juiz da infância da juventude terá às mãos o regramento 
previsto no art. 105 da Lei 8069, ou seja, aplicar-se-á medida de proteção, sempre. 
30  Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de 
serviços à comunidade; IV - liberdade assistida;V - inserção em regime de semi-liberdade;VI - 
internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.§ 1º 
A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias 
e a gravidade da infração. § 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado. § 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições (BRASIL. Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 02 Out. 2021). 
31 DE OLIVEIRA NINGELISKI, Adriane; TORQUATO, Alexander Wilson. A SOCIOEDUCAÇÃO 
ESTATUTÁRIA: uma análise a partir dos critérios para a aplicação das medidas 
socioeducativas. Revista Húmus, v. 10, n. 29, 2020.Disponível em: 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/14865/7845. 
Acesso em 02 Out. 2021  , p. 268. 
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4  O ADOLESCENTE EM DROGADIÇÃO NA MIRA DA PROTEÇÃO: A IMPORTÂNCIA DO 

CUIDADO PARA ALÉM DA CRIMINALIZAÇÃO  

 

As drogas tem sido identificadas como uma das principais doenças sociais da 

contemporaneidade, atacando principalmente os jovens que cada vez mais 

precocemente se envolvem com esse mundo, os quais aguçados pelo desejo de 

conhecer o novo e experimentar a sensação de prazer e liberdade, tornam-se 

vulneráveis à dependência, pois as drogas vão ‘chegando de mansinho’ e logo, o que 

era apenas uma brincadeira, torna-se um ‘caminho sem volta’.32 

Há uma dicotomia nas políticas públicas de atenção às drogas no Brasil, visto 

que tanto o proibicionismo, quanto a redução de danos33 coexistem dentro de uma 

mesma política, pois, entende-se que as drogas fazem mal e, portanto, devem ser 

proibidas; de outro norte, as práticas de cuidado para os problemas relacionados ao 

uso de drogas são respaldadas pela política de redução de danos, o que gera uma 

falta de clareza no que se quer atender, uma vez que as possibilidades de relação das 

pessoas com o uso de drogas são infinitas  e isso, apesar de previsto  pela política 

de redução de danos, não tem uma discussão ampla, o que leva ao investimento em 

práticas cada vez mais repressoras como as internações compulsórias ou mesmo a 

crença na abstinência como meta generalizante.34 

 

                                                      
32 LIMA, Francisco Renato; DE SOUSA, Daniel Josivan. Drogadição e juventude: uma leitura integrativa 
entre os saberes das políticas públicas sociais no campo da saúde e da educação. Brazilian Applied 
Science Review, v. 4, n. 3, p. 1115-1129, 2020.Disponível em: 
https://www.brazilianjournals.com/index.php/BASR/article/view/10031. Acesso em: 04 set. 2021, p. 
1121. 
33 “A relação como os princípios supracitados com a redução de danos existe devido ao fato de a 
última compor-se de uma proposta que visa atender a todos os usuários de drogas, 
independentemente de seu desejo de parar ou não com o seu uso. Dessa forma, lhes oferece o direito 
de optar pelo tratamento que melhor se adapte aos seus objetivos de saúde, tornando esse 
atendimento mais humanizado, à medida que propicia uma escuta de sua demanda. [...] A redução de 
danos visa oferecer um suporte ao usuário de drogas, visto que procura escutar suas necessidades 
de maneira não preconceituosa, respeitando as escolhas do outro e tomando ações possíveis para 
aquele momento. (ALMEIDA, Cíntia Bortolotto. Conceito de redução de danos: uma apreciação 
crítica. Boletim da saúde, v. 17, n. 1, p. 53-61, 2003. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/boletim_saude_v17n1.pdf#page=51. Acesso em: 02 out. 
2021, p. 56-57) 
34 FIGUEIRÓ, Martha da Silva; DIMENSTEIN, Magda. Uso de drogas, famílias e práticas de cuidado: 
interpelações às políticas públicas. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, v. 
19, n. 1, p. 0012, 2019. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2335. Disponível em: 
https://atheneadigital.net/article/view/v19-1-figueiro. Acesso em: 05 set. 2021, p. 15. 
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A política do Ministério da Saúde, denominada "Atenção Integral ao Usuário de 

Álcool e outras Drogas" tem nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

da Reforma Psiquiátrica seus eixos centrais, sob os quais trabalha as 

especificidades de seu público-alvo. Dessa forma, nessa política todas as 

diretrizes do SUS são enfocadas visando delinear programas de prevenção e 

tratamento aos problemas relacionados ao abuso de substâncias psicoativas.35 

 

Apesar das conquistas nessa área, percebe-se hoje um retrocesso36 ao se ver 

o usuário como um ‘problema’ de saúde, sem muita compreensão acerca da 

estratégia de redução de danos ou com a ocorrência de intervenções inadequadas – 

crescimento vertiginoso de comunidades terapêuticas que pautam o tratamento de 

usuários de drogas com base na abstinência e reclusão social – ou, ainda, sem 

estratégias potencializadoras das relações familiares 37 . Importa dizer que as 

medidas precisam ser imediatas e eficazes, temperadas pela cautela, para além de 

mera punição pela via do ato infracional. 

Registra-se que ao adolescente e sua família devem ser oportunizadas todas 

as condições possíveis de tratamento, priorizando o trato dentro da comunidade e do 

                                                      
35  RAUPP, Luciane Marques and COSTA, Juliana Martins. O eca e as práticas de atendimento à 
drogadição na adolescência.. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA SOCIAL, 1., 2006, 
. Proceedings online... Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, Available from: 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC00000000920060001000
27&lng=en&nrm=abn>. Acess on: 15 Feb. 2021, s.p 
36 O momento nacional atual é crítico para as políticas públicas de modo geral, em destaque para as 
políticas de drogas. A crise política nacional é caracterizada por uma forte retomada conservadora, 
resgatando perspectivas manicomiais e repressoras no que diz respeito ao uso de drogas, como por 
exemplo internações compulsórias em comunidades terapêuticas de caráter religioso, que acabam 
sendo muitas vezes a única estratégia possível para as famílias que não encontram nos serviços 
públicos ofertas de cuidado condizentes com a sua realidade, ou mesmo que demonstrem eficácia. 
[...] No início do ano de 2019, o Ministério da Saúde publicou a Nota Técnica no 11/2019- 
CGMAD/DAPES/SAS/MS, através da Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, a 
qual aprofunda o processo de destruição da Reforma Psiquiátrica brasileira e desmonta a Rede de 
Atenção Psicossocial, desconfigurando a Política Nacional de Saúde Mental, construída a partir dos 
pressupostos da Luta Antimanicomial. [...] aniquilando, assim, a lógica do cuidado em liberdade 
(CORREIA, Ludmila Cerqueira; MARTINS, Laércio; REQUIÃO, Maurício. À beira do abismo e ao encontro 
do absurdo: considerações sociojurídicas sobre a Nota Técnica n. 11/2019 do Ministério da 
Saúde. Revista Jurídica (FURB), v. 23, n. 50, p. 7918, 2019. Disponível em: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60030135/Consideracoes_sociojuridicas_sobre_a_Nota_Tecni
c.Acesso em: 05 set. 2021, p. 1).  
37 FIGUEIRÓ, Martha da Silva; DIMENSTEIN, Magda. Uso de drogas, famílias e práticas de cuidado: 
interpelações às políticas públicas. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, v. 
19, n. 1, p. 0012, 2019. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2335. Disponível em: 
https://atheneadigital.net/article/view/v19-1-figueiro. Acesso em: 05 set. 2021, p. 17. 
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seio familiar, uma vez que o mero afastamento temporário e fugaz não atende de 

forma resolutiva o problema, que muitas vezes tem lastro em todo o contexto 

vivenciado pelo adolescente, o qual também deve ser alvo das ações propostas pela 

rede de atendimento. 

É importante ressaltar que a construção de uma política de atendimento para 

crianças e adolescentes roga por uma organização de planos, programas, projetos, 

ações e benefícios articulados de modo a atender os direitos fundamentais 

consagrados no Direito da Criança e do Adolescente, em uma função intersetorial, 

pois o atendimento prestado a crianças e adolescentes ocorrem em diversos 

sistemas de políticas públicas e envolve diversos atores do sistema de garantias de 

direitos.38 

 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que o uso de drogas é um fenômeno 

de abordagem intersetorial, que transversaliza com questões ligadas à rede de 

garantias de direitos, justiça, cidadania, trabalho, renda, raça e classe social, 

composto pelos entrelaçamentos de diversos setores da política pública como, 

saúde, assistência social, cultura habitação, lazer, dentre outros. Portanto, 

interessa conhecer as necessidades das famílias em termos de cuidados 

relacionados ao uso problemático de drogas e o que tem sido ofertado por tais 

políticas. Nosso intuito é destacar as interfaces entre as concepções 

hegemônicas sobre drogas, os pertencimentos sociais das famílias e as 

diretrizes postas pelas políticas que reverberam nas práticas de cuidados e na 

maneira de conceber os problemas relacionados ao uso de drogas no contexto 

familiar.39 

                                                      
38 CUSTÓDIO, André Viana. As atribuições dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente para 
controle e efetivação de políticas públicas. Direitos Sociais & Políticas Públicas: Desafios 
contemporâneos. 1ed. Santa Cruz do Sul-RS: EDUNISC, v. 15, p. 7-23, 2015. Disponível em: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44128252/ARTIGO_TOMO_2015_VERSAO_FINAL-with-cover-
page-v2.pdf?Expires=1632162637&Signature=GGLvzEENS-
YWlKIn60Q~Tm8UkA3bAUq8nnzDisXhAh7WDRXoDffbJJ1DIl25vO2FJhPIEgNTfen9O9SK3fak9e7sf-
WucyVM5sS0APTJ9rTluXpgiAaw56Zdj4xB7ZY0YEQLXiv4DPfYM7ViXd7cQEC5e-
P0aaazq55PIJhVYMXgft1Ll2r12jglI7kxWK~rMyUGWAnAwJLAWqMypRKIVNTZLAc~debi9iVBXzLhgi
No1rrJBj9LfhT2YnL4-IbCSgoDr3ejx-
vcX0mQZJ7uX9gxOzk5muoONX4AhfQ4ZQKnUOewWYPRsrWGVi4R5~RPGdZcyQBibluBVde9vRVtRQ
__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 05 set. 2021, s.p. 
39FIGUEIRÓ, Martha da Silva; DIMENSTEIN, Magda. Uso de drogas, famílias e práticas de cuidado: 
interpelações às políticas públicas. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, v. 
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O adolescente deve ser visto como um indivíduo que pode ter as 

consequências na vida futura majoradas em razão da sua condição de fragilidade, 

em que a rede de proteção precisa estar atenta para ações tempestivas e resolutivas, 

porque não basta somente encerrar os atendimentos quando da chegada maioridade 

sem qualquer produção de efeitos expressivos, pois tal fato conduziria este jovem a 

dois caminhos futuros bem definidos: a morte precoce ou a condição de réu em ações 

penais, e consequentemente à vida na prisão.40 

O adolescente em função da sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento precisa ter às mãos todas as ferramentas necessárias a sua 

formação e toda a proteção para que possa alcançar a vida adulta com dignidade, 

por isso, “desistir da adolescência, mormente em face de erro cometido em 

decorrência da incompletude da formação do indivíduo, é abdicar de formar uma 

sociedade nos moldes dos objetivos fundamentais desta República Federativa”.41 

Ou seja, a adolescência deve ser tratada com todo o cuidado e proteção 

necessária para tal fase da vida, ações inadequadas ou intempestivas podem criar 

marcas tão profundas que podem ser sentidas e ter consequências na vida adulta. 

Isso se dá quando o trato que se oferta ao usuário de drogas adolescente é revestido 

de um caráter criminalizador, colocando-se de lado a atenção para saúde do 

indivíduo, pois, antes de se colocar em uma posição de conflito com a lei, o 

adolescente é uma pessoa que precisa de cuidados, e para além disso: proteção! 

 

CONCLUSÃO 

 

Descura-se de todo o estudo apresentado que é a proteção integral  que  deve 

                                                      

19, n. 1, p. 0012, 2019. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2335. Disponível em: 
https://atheneadigital.net/article/view/v19-1-figueiro. Acesso em: 05 set. 2021, p.2. 
40 REIS, Carolina dos; GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima. Nas teias da “rede de proteção”: internação 
compulsória de crianças e adolescentes e a judicialização da vida. Fractal, Rev. Psicol.,  Rio de 
Janeiro,  v. 28, n. 1, p. 94-101,  Apr.  2016 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
02922016000100094&lng=en&nrm=iso>. access on  16  Feb.  2021.  http://dx.doi.org/10.1590/1984-
0292/1143, p. 100. 
41 NINGELISKI, Adriane  de Oliveira; TORQUATO, Alexander Wilson. A SOCIOEDUCAÇÃO ESTATUTÁRIA: 
uma análise a partir dos critérios para a aplicação das medidas socioeducativas. Revista Húmus, v. 
10, n. 29, 2020.Disponível em: 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/14865/7845. 
Acesso em 02 Out. 2021 ,p.270. 
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encabeçar as ações voltadas para a criança e adolescente, sendo esta a fonte em que 

nascem os demais princípios que envolvem todo o sistema de garantias e direitos da 

infância e juventude no Brasil. 

Dada a condição especial de pessoa em desenvolvimento prevista, inclusive, 

pela legislação pertinente, o adolescente se coloca em uma especial fase capaz de 

apresentar vulnerabilidades, que se não tratadas podem afetar a vida adulta, como 

ocorre quando a dependência química não é vista da maneira correta, sem atenção e 

ações resolutivas. 

O que se vê é que todo o caráter protecionista da Lei 8069/90 se faz necessário 

para o trato da drogadição na adolescência, o que não é exagero, visto que apesar de 

todo esse arcabouço legislativo dando azo à proteção nas mais diversas frentes, 

ainda existem olhares desconfiados acerca do trato desses dependentes químicos 

no âmbito da saúde pública, visto que a resposta da criminalização é mais imediata 

e dá satisfação à sociedade, sempre ávida de retribuição. 

Desse modo, vê-se a necessidade de ações efetivas que ofertem ao 

adolescente caminhos para a desintoxicação perene e não intervenções paliativas e 

rápidas que, na maioria das vezes, não tem eficácia alguma a longo prazo, pois o 

objeto é a crise e não a dependência como um todo. 

Portanto, o adolescente dependente químico deve ter tratamento no âmbito da 

saúde e não do Direito Penal Juvenil, pois é acometido de doença que afeta o corpo 

e a mente e por isso merece cuidados e proteção acima de tudo. 
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RESUMO 
 
No presente artigo científico analisa-se o fenômeno social e recente da formação do 
chamado “Grupo do Carimbo” e a transmissão consentida do vírus HIV, tendo em 
vista a atual política criminal do Estado e do processo penal sequestrador do conflito 
aos indivíduos “transmissores” do vírus HIV frente à impossibilidade de exercício de 
seus direitos sexuais, com fundamento nas teorias do reconhecimento de Charles 
Taylor e Axel Honneth. Com esse objetivo, inicialmente, são tecidas as considerações 
ao Grupo do Carimbo e as práticas sexuais por eles realizadas. Posteriormente, o 
tratamento atual pelo Estado à liberdade sexual dos indivíduos portadores do vírus, 
bem como aspectos relativos à (in)disponibilidade do direito à saúde. O artigo, por 
fim, se debruça a analisar a importância do direito à liberdade sexual como direito à 
autodeterminação do indivíduo e a relação com o reconhecimento de identidades 
cidadãs.  
Palavras-chave: Política criminal. Direito à liberdade sexual. Teoria do 
Reconhecimento. Dignidade Humana.  
 
ABSTRACT 
 
This scientific article analyzes the social and recent phenomenon of the formation of 
the so-called “Grupo do Carimbo” and the consented transmission of the HIV virus, 
in view of the current criminal policy of the State and the criminal process that hijacks 
the conflict to individuals “ transmitters” of the HIV virus in the face of the 
impossibility of exercising their sexual rights, based on the recognition theories of 
Charles Taylor and Axel Honneth. With this objective, initially, considerations are 
made to the Grupo do Carimbo and the sexual practices performed by them. 
Subsequently, the State's current treatment of the sexual freedom of individuals with 
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the virus, as well as aspects related to the (un)availability of the right to health. Finally, 
the article analyzes the importance of the right to sexual freedom as a right to self-
determination for the individual and its relationship with the recognition of citizen 
identities. 
Keywords: Criminal policy. Right to sexual freedom. Recognition Theory. Human 
dignity. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Mais do que uma questão de saúde pública, para que a medicina avance e 

garanta uma melhor qualidade de vida aos portadores do vírus HIV - ou até mesmo 

a cura da doença - e impeça o número crescente de contaminação, os estudos 

relativos ao vírus se fazem de extrema importância para analisar aspectos sociais 

dos indivíduos portadores do vírus HIV, população esta que ultrapassa o número de 

135.000 infectados em todo o Brasil, segundo a UNAIDS3, sem levar em conta as 

subnotificações, conforme sugerem as autoridades em saúde pública.  

Em que pese haver políticas públicas positivas para o combate ao preconceito 

contra os portadores do vírus HIV, como por exemplo, a criação de da Lei nº 

12.984/14, que define como crime condutas que se caracterizem como 

discriminatórias ou a existência da jurisprudência trabalhista que por meio da 

Súmula 443 do TST, que protege o soropositivo da dispensa discriminatória, a 

criação de leis não se verifica como suficiente ou tão adequada para se tratar das 

questões, pois o imaginário social, em especial do Brasil, é inundado por concepções 

segregadoras e opressoras aos portadores de vírus HIV, que são um grupo 

invisibilizado socialmente.  

Os movimentos sociais que visam o reconhecimento dos direitos dos 

portadores de HIV têm crescido no Brasil e como um exemplo privilegiado, será 

estudado neste artigo o Grupo do Carimbo, que é composto por pessoas que são 

portadoras do vírus HIV que são procuradas por pessoas que desejam ter relações 

sexuais sem proteção, com a finalidade de contrair o vírus e, sob a ótica do risco, 

com vistas à obtenção de prazer.   

                                                      
3 UNAIDS. Estudo revela como o estigma e a discriminação impactam pessoas vivendo com HIV e 
AIDS no Brasil. UNAIDS Brasil. Disponível em: <https://unaids.org.br/2019/12/estudo-revela-como-
o-estigma-e-a-discriminacao-impactam-pessoas-vivendo-com-hiv-e-aids-no-brasil/>. Acesso em: 
20 ago. 2020.  
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Contudo, além do imaginário social ser perpetrado de concepções de baixa 

autoestima em relação aos portadores do vírus HIV, o próprio Estado mantém 

políticas públicas que corroboram a invisibilização dos grupos e a segregação social, 

incorrendo no não reconhecimento ou reconhecimento errôneo dos direitos 

fundamentais dos soropositivos, principalmente quando se trata de direitos sexuais. 

Neste artigo visa-se investigar, à luz da Teoria do Reconhecimento de Charles 

Taylor e Axel Honneth, se a atual política criminal do Estado e do processo penal 

sequestrador do conflito incorrem em não reconhecimento ou reconhecimento 

errôneo aos indivíduos “transmissores” do vírus HIV no que se trata à inviabilidade 

do exercício pleno do direito à liberdade sexual.  

Assim, questiona-se: A política criminal do Estado de utilizar a ação penal 

incondicionada para penalizar juridicamente a transmissão consentida do vírus HIV 

se constitui como uma medida denegatória de reconhecimento pelo Direito à 

liberdade sexual e à autodeterminação dos indivíduos?  

Para tanto, no primeiro tópico será apresentado o Grupo do Carimbo e suas 

práticas sexuais de risco, bem como um breve histórico do HIV no Brasil, e 

posteriormente, o tratamento jurídico no âmbito criminal às práticas sexuais 

realizadas por pessoas soropositivas que tem relações sexuais sem proteção com 

pessoas que assim desejam. No segundo momento, será analisada a Teoria do 

Reconhecimento a partir de Charles Taylor e Axel Honneth. E, por fim, haverá a 

análise da questão posta a partir das categorias teóricas apresentadas.  

O método a ser utilizado para a confecção deste artigo será o dialético, com 

embasamento teórico em doutrina jurídica, sociológica e na área de saúde 

pública/coletiva. Serão utilizados, ainda, entendimentos jurisprudenciais como 

substrato da presente pesquisa.  

Frisa-se que o presente artigo não pretende esgotar o tema, mas apresentar 

reflexões importantes, sob uma ótica diferenciada no âmbito jurídico com respeito à 

autonomia da vontade e da dignidade da pessoa humana como importantes 

elementos para construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, objetivos estes 

da nossa República. 
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1 ESTADO, LIBERDADE SEXUAL E REPRESSÃO: GRUPO DO CARIMBO COMO 

ABERRAÇÃO AO PADRÃO HETERONORMATIVO  

 

O ser humano trocou o estado de natureza, em que se predominava a liberdade 

total, para viver em coletividade em forma de cooperação, ao conceder sua liberdade 

a um terceiro - o Estado - em troca de proteção, já que a liberdade concedida a um 

homem seria um instrumento violento, de modo a inviabilizar a própria existência da 

vida humana.  

A interferência estatal em diversas áreas da vida humana é de discussão 

recorrente pois não são poucos os casos relacionados à limitação do poder estatal 

ao intervir na vida privada dos indivíduos, ante a suspeita de hiperintervencionismo, 

aniquilando a liberdade individual das pessoas.  

Exemplo importante no qual se discute o hiperintervencionismo do Estado na 

vida privada, no que tange aos aspectos econômicos, foi quando o Estado de Espírito 

Santo implementou a Lei nº 10.367/2015 que proibia a exposição de recipientes ou 

sachês que contenham sal de cozinha em mesas de bares e lanchonetes do Estado4. 

Lei esta que foi alvo de Ação Direta e Inconstitucionalidade (Adin), proposta 

pela Associação Nacional de Restaurantes, em que por maioria, ficou decidido que 

Estado se intrometeu, de forma exacerbada, no exercício da atividade econômica 

privada, violando os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica. O Estado 

defendeu-se e apoiou-se, precipuamente, no argumento de que a lei se constitui 

como uma medida protecionista aos indivíduos, pois o consumo exacerbado de 

sódio pode acarretar uma gama de problemas de saúde.  

Além da ordem econômica privada, um dos pontos de forte controle estatal foi 

em relação à liberdade sexual das pessoas, em especial mulheres e homossexuais, 

no qual à mulher o papel dado foi de apenas satisfação sexual de seu marido e a 

morte de seus próprios desejos, tratando-se apenas de um mero objeto sexual 

subserviente às vontades de seu esposo e sua inteligência restrita às tarefas 

domésticas.  

                                                      
4 FOLHA VITÓRIA. TJ diz que lei que proíbe sal em mesas de bares e restaurantes é inconstitucional. 
Folha Vitória. Disponível em: < https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/05/2017/tj-diz-
que-lei-que-proibe-sal-em-mesas-de-bares-e-restaurantes-e-inconstitucional>. Acesso em: 20 
ago. 2020.  
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Historicamente, os homossexuais também foram alvo de perseguição social 

e estatal por meio do Direito Penal, à medida em que a sociedade não só considerou 

imoral, como criminalizou relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Um 

levantamento realizado pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Trans e Intersexuais (ILGA), em conjunto com mais de mil instituições ao redor do 

globo, intitulado “Homofobia de Estado, apontou que a prática da sexualidade 

homossexual é considerada crime em cerca de trinta e cinco por cento dos países 

membros da ONU, inclusive havendo a previsão de pena de morte em países como 

Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Sudão, entre outros5. 

Recentemente, em decisão proferida em 2015, o Supremo Tribunal Federal 

declarou que a expressão “pederastia” e “homossexual ou não”, anteriormente 

previstos no artigo 235, do Código Penal Militar de 1969 não foram recepcionadas 

pela Constituição Federal de 19886. 

A repressão sexual aos homossexuais aconteceu em diversos períodos 

históricos, como a Inquisição, através do Santo Ofício, que visava combater atos 

heréticos com forte companha moralizante. Relações sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo passaram a ser consideradas como delitos, comumente apelidadas de 

“sodomia”, recebendo tratamento jurídico gravoso, e comparou o ato sexual entre 

humanos ao mesmo patamar que o bestialismo, julgados e punidos pela justiça 

secular, que considerava as relações sexuais entre homens como um fato bizarro, 

merecedor de graves punições.   

A chamada “sodomia” era considerada um dos crimes mais graves 

exatamente porque o esperma era desperdiçado, posto que era lançado em lugar não 

fértil. Exatamente por ser considerado um dos pecados mais atrozes a pena de morte 

era medida que era imposta, inclusive, em relação aos descendentes do agente. Já 

                                                      
5 ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Ilia 
Savelev y Daron Tan, Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación 
(Ginebra; ILGA, diciembre de 2020). Disponível em: 
https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Le
gislacion_diciembre_2020.pdf. Acesso em 02 de maio de 2021. 
6 ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Ilia 
Savelev y Daron Tan, Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación 
(Ginebra; ILGA, diciembre de 2020). Disponível em: 
https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Le
gislacion_diciembre_2020.pdf. Acesso em 02 de maio de 2021. p. 101. 
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com relação à bestialidade, a punição não era tão extrema, pois não previa a morte 

da descendência do culpado, mas o animal e o mesmo deveriam ser mortos e 

queimados vivos7. 

“Essa ação controladora, especulativa e punitiva extrapolou os muros 

romanos, alcançando outros países, inclusive o Brasil”8, sendo incluído no Código 

Penal em 1890.  

Somente nos meados da década de 70 é que, a partir dos movimentos de 

visibilidade homossexual e do apoio do movimento feminista é que a 

homossexualidade foi retirada do Código Penal e do Código Internacional de 

Doenças.  

Apenas em 1973 é que a homossexualidade deixou de ser rotulada como 

transtorno mental, a partir da iniciativa da Associação Americana de Psiquiatria a 

retirou do catálogo. Contudo, a homossexualidade continuou na lista de doenças 

mentais até a década de 90, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou 

a versão 10 da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), contudo, a 

homossexualidade é conectada com patologias mentais e condutas desviantes9. 

Importa salientar que na década de 80 a exclusão social e os ataques aos 

homossexuais se exacerbaram quando da rápida disseminação da AIDS, em que o 

medo da morte e do contágio assombrou a sociedade, que passou anos a fio, 

reprimindo a existência dos soropositivos, encontrando-se às margens da 

sociedade.  

Em termos históricos, é recente a organização e militância de diversos 

movimentos sociais e políticos, que lutam pelo reconhecimento à própria existência 

e dignidade. Nas últimas décadas foi possível verificar o desabrochar, com força, de 

diversos sujeitos políticos como o Movimento de Gays e Lésbicas; GLT (Gays, 

Lésbicas e Travestis) e GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros),  conforme  

                                                      
7 FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de; BAPTISTA, Rosilene Santos. A construção cultural da sexualidade 
brasileira: implicações para a enfermagem. In: Revista Pesquisa Brasileira de Enfermagem. Scielo. 
Disponível em: < https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672007000200014&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 19 ago. 2020. p. 214. 
8 Ibidem. 
9 CLAM. Orientação sexual na CID-11. Clam. Disponível em: http://www.clam.org.br/noticias- 
clam/conteudo.asp?cod=11863#:~:text=A%20associa%C3%A7%C3%A3o%20entre%20orienta%C3%A
7%C3%A3o%20sexual,a%20um%20dist%C3%BArbio%20de%20personalidade>. Acesso em: 28 ago. 
2020. 
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explicam França e Baptista10. 

Neste contexto de surgimento de movimentos sociais, apresenta-se neste 

trabalho o fenômeno recente do “Grupo do Carimbo”, que busca o reconhecimento 

do direito sexual dos indivíduos portadores do vírus do HIV.  

 

1.1 A PRÁTICA DE ATOS SEXUAIS DE RISCO 

 

Ao se considerar o perfil dinâmico de uma sociedade, em que novos 

comportamentos sexuais diversos do “padrão” vão surgindo, faz-se necessária a 

compreensão e respeito ao exercício da sexualidade desviante daquela entendida 

como sustentada pelos padrões religiosos e conservadores de outrora.  

Uma manifestação do exercício da orientação sexual que surgiu há pouco, 

mas que se faz extremamente importante, diz respeito à intenção de relacionamento 

com indivíduos soropositivos, sendo necessário se compreender que tais pessoas 

mantêm a natureza de titulares de direitos fundamentais, dentre os quais estão 

inseridos os direitos de caráter privado, que dizem respeito, no caso em questão, à 

intimidade e sexualidade. 

Como exemplo privilegiado, neste trabalho analisa-se o “Grupo do Carimbo”, 

que é constituído por indivíduos em sua maioria do sexo masculino e homossexuais, 

que realizam eventos sexuais grupais em que não há uso de preservativos. Nestes 

eventos comparecem pessoas ainda não contaminadas com o vírus, mas que 

desejam contrai-lo11. Frisa-se que os indivíduos a serem “carimbados” têm ciência 

que o parceiro sexual pode ter o vírus HIV e assumem o risco de contrair, por mera 

liberalidade.  

AIDS é a sigla utilizada para definir a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 

ocasionada pelo vírus HIV. Tal doença, que veio à tona na década de 80, causou uma 

profunda crise social e científica. Inicialmente foi atribuída aos grupos com 

                                                      
10 FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de; BAPTISTA, Rosilene Santos. A construção cultural da sexualidade 
brasileira: implicações para a enfermagem. In: Revista Pesquisa Brasileira de Enfermagem. Scielo. 
Disponível em: < https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672007000200014&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 19 ago. 2020. p. 214. 
11  FANTÁSTICO. Grupos compartilham técnicas de transmissão do vírus da Aids. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/03/grupos-compartilham-tecnicas-de-transmissao-
do-virus-da-aids.html> Acesso em: 30 de ago. de 2020. 
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comportamento sexual diverso do padrão da época, tendo sido formado o chamado, 

até hoje, de “grupo de risco”, de acordo com o Ministério de Saúde12.  

É nesse contexto que, nos primeiros anos, a AIDS foi compreendida como um 

verdadeiro castigo aos indivíduos imorais. Neste sentido, importante destacar que, 

em 1982, a AIDS era conhecida como a “doença dos 5H”, fazendo menção a 

homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) 

e hookers (prostitutas, em inglês), que faziam parte do recorte apto à infecção da 

doença13. 

 

1.2 TRATAMENTO JURÍDICO PENAL CONFERIDO ÀS PRÁTICAS SEXUAIS DOS 

PORTADORES DO VÍRUS HIV    

 

A doutrina nacional, em sua maioria, sustenta que a transmissão do vírus HIV 

se englobaria no delito descrito no artigo 129, §2º, inciso II, do Código Penal 

Brasileiro se não houver a intenção expressa em matar a vítima, sendo que, presente 

o animus de causar a morte, a conduta deverá se amoldar ao delito de homicídio, 

tentado ou consumado, a depender da situação concreta. 

Existe na doutrina nacional quem defenda que, uma vez transmitido o vírus de 

forma consciente, seria o caso da prática do delito de homicídio – artigo 121, do CP 

– em sua forma tentada ou consumada14.  

Tal visão não nos parecia, e de fato ainda não nos parece, muito adequada aos 

avanços médicos e científicos alcançados no combate ao vírus HIV, principalmente 

porque, como é sabido, o vírus HIV e a própria AIDS não é a causa do falecimento de 

nenhum indivíduo, a baixa da imunidade, causada pela não adesão aos 

medicamentos (gratuitamente distribuídos pela Rede Pública de Saúde – SUS), 

poderá  abrir  caminho  para doenças oportunistas (meningite, tuberculose, hepatites, 

                                                      
12  BRASIL. Ministério da Saúde. História da AIDS. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-
br/noticias/historia-da-aids-1982> Acesso em: 20 jul. 2020. 
13  PRATA, Carlos Fernando Poltronieri. PAZÓ, Cristina Grobério. DUARTE, Daniel Nascimento. 
Transmissão Consentida do Vírus HIV: análise acerca da responsabilidade penal do agente. Revista 
Derecho y Cambio Social. Número 44. Ano XIII - 2016. Lima - Perú. Abril. p. 06. 
14 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte 
especial: crimes contra a pessoa. 11ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015. p. 324. 
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entre outras), sendo estas a causa de um possível óbito futuro15. 

Com o intuito de analisar a tipicidade, ou a inexistência desta, foi elaborada 

pesquisa que utilizou do conceito de imputação objetiva, exaustivamente trabalhada 

por Claus Roxin16. Para os autores deste trabalho, a partir das reflexões feitas por 

Antonio Luís Chaves Camargo17, em existindo consenso por parte da vítima, que se 

coloca em risco de forma livre e consciente, restará afastada a tipicidade da conduta. 

Neste sentido: 

 

Sendo assim, pelos preceitos da teoria da imputação objetiva, ainda que por 

características distintas e pela ausência ou não do elemento esclarecimento 

acerca da situação de soropositividade, ambas as situações (passíveis de 

ocorrência dentro dos denominados “grupos do carimbo”) revelam um contexto 

onde a vítima se colocou voluntariamente na posição de risco.  

Nesta esteira, pela análise das reflexões de Roxin, tais situações carecem de 

tipicidade penal visto que em ambas incide o elemento prejudicial e essencial na 

análise típica dentro da teoria da imputação objetiva denominado autocolocação 

da vítima em perigo, elemento capaz de afastar qualquer enquadramento típico 

da situação em análise18. 

 

No exemplo privilegiado sobre o qual o presente trabalho se debruça, qual seja, 

o “Grupo do Carimbo”, a condição de soropositividade do parceiro não apenas é 

informada ao parceiro, mas desejada por aquele que, por suas próprias razões, 

pretende exercer sua liberdade sexual, realizando sexo desprotegido com pessoa que 

vive com HIV e dispondo, de certa forma, de sua própria integridade física e saúde. 

 

 

                                                      
15  SANTANA, Júlia Cardoso; SILVA, Cláudia Peres da; PEREIRA, Célio Alves. Principais doenças 
oportunistas em indivíduos com HIV. Revista Humanidades & Tecnologia. Ano XIII, vol. 16, jan-dez 
2019. p. 8-9. 
16 ROXIN, Claus. A teoria da Imputação Objetiva. Trad. de Luís Greco. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. ano 9. n. 38. São Paulo, 2002. 
17 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação Objetiva e Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Cultural 
Paulista, 2001. p. 160-161. 
18  PRATA, Carlos Fernando Poltronieri. PAZÓ, Cristina Grobério. DUARTE, Daniel Nascimento. 
Transmissão Consentida do Vírus HIV: análise acerca da responsabilidade penal do agente. Revista 
Derecho y Cambio Social. Número 44. Ano XIII - 2016. Lima - Perú. Abril. p. 26-27. 
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2 TEORIA DO RECONHECIMENTO À LUZ DE CHARLES TAYLOR E AXEL HONNETH  

2.1 CHARLES TAYLOR  

 

Na obra “Política do reconhecimento”, o autor Charles Taylor aborda, em 

diversos trechos, a importância do reconhecimento para a formação da identidade 

dos indivíduos e atribui a necessidade de reconhecimento à pauta de diversos 

movimentos políticos nacionalistas, como o movimento feminista, e o aporte teórico 

pode ser aplicado no caso em análise, no que se refere aos portadores do vírus HIV.  

O autor nos elucida que diante dos vínculos fortes entre reconhecimento e 

identidade, é de se entender que a identidade “designa algo como uma compreensão 

de quem somos, de nossas características definitórias fundamentais como seres 

humanos” 19  e de que a identidade do indivíduo é esculpida em parte pelo 

reconhecimento ou pela ausência dela e assevera que é muito comum o 

reconhecimento errôneo por parte do outro, que o homem, essencialmente dialógico, 

é moldado e molda (equivocadamente) o próximo: 

 

[...] uma pessoa ou grupo de pessoas pode sofrer reais danos, uma real distorção, 

se as pessoas ou sociedades ao redor deles lhe devolverem um quadro de si 

mesmas redutor, desmerecedor ou desprezível. O não-reconhecimento ou o 

reconhecimento errôneo podem causar danos, podem ser uma opressão, 

aprisionando alguém numa modalidade de ser falsa, distorcida e redutora”20.  

 

Deste modo, Taylor21 explica que o reconhecimento do outro não é uma “mera 

cortesia que devemos conceder às pessoas. É uma necessidade humana vital”, posto 

que o reconhecimento errôneo não se restringe à falta de respeito, mas alcança a 

formação de uma ferida e a criação de ódio por si mesmas, com efeito paralisador. É 

um estado de humilhação e projeção de si mesmas autodestrutivo, que afeta a si 

mesmas e leva à projeção de outrem através da linguagem.  

O  homem,  por  sua  natureza  dialógica,  a   partir  da  concepção   de  Charles 

                                                      
19 TAYLOR, Charles. A Política do Reconhecimento. In: Argumentos Filosóficos. Traduzido por Adail U. 
Sobral. São Paulo: Loyola, 2000. p. 241. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p. 242. 
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Taylor 22 , verbaliza o estado de compreensão do mundo através da linguagem: 

“Tornamo-nos agentes humanos plenos, capazes de nos compreender a nós 

mesmos e, por conseguinte, de definir a nossa identidade, mediante a aquisição de 

ricas linguagens humanas de expressão”.  

Nelson Camatta Moreira23 nos explica que “a linguagem só pode ser entendida 

numa concepção não instrumental”, e que ausência dialógica de reconhecimento, é 

capaz de apadrinhar uma precária formação identitária dos sujeitos excluídos em 

uma sociedade.  

No caso dos indivíduos portadores do vírus HIV, como explicado 

introdutoriamente, desde o surgimento da doença, o grupo social sofreu com forte 

estigma social, até porque a doença era atribuída aos homossexuais, como se o vírus 

possuísse a expertise de acometer pessoas por meio do gênero, quando na verdade, 

a ausência do uso de preservativos nas relações sexuais é uma questão de saúde 

pública e educacional, independente de gênero.  

A opressão social e o reconhecimento errôneo levam ao indivíduo à 

autodestruição e um sentimento de humilhação: “Assim, ao internalizá-la, a pessoa 

passa para um processo destrutivo de auto-opressão”24. 

 

2.2 AXEL HONNETH  

 

A construção teórica de Honneth tem fundamento na teoria do 

reconhecimento de Hegel, que tratou a questão do reconhecimento de uma forma 

mais abstrata e metafísica. Ao aprofundar os estudos, recorreu-se a Herbet Mead e 

a sua teoria da psicologia social25. 

Honneth  desenvolveu  de  forma   mais   aprofundada   o   trabalho   de   Hegel, 

analisando a relação do indivíduo em simbiose com seus valores individuais com 

relação à sociedade no qual está inserido. Para Hegel  

                                                      
22 Ibidem.. 
23 MOREIRA, Nelson Camatta. Fundamentos de uma Teoria da Constituição Dirigente. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2010. p. 45-46. 
24 TAYLOR, Charles. A Política do Reconhecimento. In: Argumentos Filosóficos. Traduzido por Adail U. 
Sobral. São Paulo: Loyola, 2000. p. 248. 
25 MOREIRA, Nelson Camatta. Fundamentos de uma Teoria da Constituição Dirigente. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2010. p. 54. 
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a sociedade é organizada segundo um estado de totalidade ética dependente de 

uma comunidade integrada de cidadãos livres, de modo que a vida pública deve 

possibilitar a realização da liberdade de todos os indivíduos em particular, 

mediante usos e costumes comunicativamente exercidos, os quais são 

marcados por relações de reconhecimento, ou seja, por ações de desrespeito que 

desencadeiam lutas. As lutas por reconhecimento, então, são indispensáveis ao 

amadurecimento coletivo e constituição de uma efetiva comunidade de cidadãos 

livres26. 

 

Honneth afirma que a reprodução da vida social ocorre a partir de um 

reconhecimento recíproco pois os indivíduos só conseguem “chegar a uma auto-

relação prática” quando aprendem a se conceber como destinatários sociais da 

perspectiva normativa de seus parceiros de interação27. 

O referido autor desenvolve a teoria no qual são três as esferas que servem de 

base para luta por reconhecimento: a dedicação emotiva, que se relaciona com o 

amor e à amizade; o direito e a estima social. Explica Honneth que a autonomia 

subjetiva do indivíduo aumenta de forma positiva passo a passo na sequência das 

três formas de reconhecimento, constituindo também um potencial parcial de 

desenvolvimento moral do ser humano28.  

A primeira esfera, da dedicação emotiva, trata do amor, das relações afetivas 

desenvolvidas no seio da família, como nas relações pais/filhos e nas relações 

eróticas entre parceiros, “porque em sua efetivação os sujeitos se confirmam 

mutuamente na natureza concreta de suas carências, reconhecendo-se assim  como  

seres carentes”29. 

Tomando-se como parâmetro a relação mãe-filho, a necessidade de 

reconhecimento é muito forte, e a sua não caracterização pode incorrer em 

                                                      
26  MORELATO, Vitor Faria. O processo como instrumento viabilizador de uma jurisdição 
contramajoritária: uma análise a partir da luta por reconhecimento do negro no Brasil. Dissertação 
(Mestrado em Direito Processual) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas. Disponível em: <fhttp://repositorio.ufes.br/handle/10/8852>. Acesso em: 20 
ago. 2020. p. 27. 
27 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 155. 
28 Ibidem, p. 158. 
29 Ibidem, p. 160. 
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profundas feridas que acompanham o indivíduo em toda a sua vida adulta, abalando 

a sua autoconfiança.  

O direito se constitui como a segunda etapa fundamental do reconhecimento, 

“consubstanciando instância normativa de afirmação da visibilidade, na medida em 

que a adjudicação de direitos representa uma dimensão indispensável da 

cidadania”30. 

Honneth explica que as relações jurídicas modernas têm a pretensão de se 

estender a todos os homens “na qualidade de seres iguais e livres”, e a autonomia 

do sujeito se deve o reconhecimento conferido no âmbito do direito positivo31.  

Por fim, a última etapa refere-se à solidariedade, em que se reconhece que a 

estima social é essencial para que o sujeito “permita referir-se positivamente a suas 

propriedades e capacidades concretas”32. Refere-se ao reconhecimento do indivíduo 

pelas suas qualidades como humano em um contexto de vida social em que os 

membros se identifiquem por objetivos éticos comuns.  

Conforme explicam Nelson Camatta e Sandro Simões para Honneth, a primeira 

forma de reconhecimento, da dedicação emotiva, desenvolve no indivíduo um 

sentimento de autoconfiança; no que tange à a segunda forma, do reconhecimento 

dos direitos de uma pessoa ou grupo, desenvolve um sentimento de auto-respeito; 

já a terceira forma, baseada na solidariedade, está relacionada à autoestima33. 

 

3 RECONHECIMENTO, POLÍTICA ESTATAL E LIBERDADE SEXUAL  

 

Em um Estado Constitucional Democrático de Direito é tarefa do Estado,  entre  

muitas outras, conferir e dar a devida proteção aos direitos e garantias fundamentais 

de todo e qualquer cidadão. É por esta razão, por exemplo, que a Constituição Federal 

de 1988, em  seu  artigo 1º,  inciso  III,  elencou  a  dignidade  humana  como  um  dos 

                                                      
30 MOREIRA, Nelson Camatta. Fundamentos de uma Teoria da Constituição Dirigente. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2010. p. 58. 
31 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 179-180. 
32 Ibidem, p. 198. 
33 MOREIRA, Nelson Camatta; SIMÕES, Sandro Nery. Constituição, Literatura e Reconhecimento na 
obra O Cortiço. In: Anamorphosis – Revista Internacional de Direito e Literatura, v. 3, n. 2, julho-
dezembro 2017. p. 556. 



 

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

 

fundamentos da nossa égide constitucional. 

O conceito de dignidade humana passa por incessante análise nos meios 

doutrinários e jurisprudenciais, é importante que assim o seja, sob pena de a sua 

definição estática limitar a sua implicação e ferir sua razão per si. Além disso, 

essencial se ter por norte que a própria hermenêutica da dignidade humana depende 

de consideração e ponderação que se verificará no caso em concreto, pois são as 

nuances da situação em comento, ao considerar inclusive direitos a ela inerentes e 

que a perpassam, que poderão modificar a noção de dignidade humana. Não são 

raros os casos em que facetas diversas do mencionado fundamento da República se 

resvalam e dependem da ponderação de interesses e valores na solução do embate.  

Entretanto, ao se tratar o HIV o que se verifica é um discurso repleto de 

preconceitos e estereótipos que já coloca em risco vários dos objetivos do Estado 

Brasileiro, descritos nos incisos do artigo 3º, da CF/88, dentre os quais: a busca pela 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (I); a erradicação da 

marginalização (III); a promoção do bem de todos sem preconceitos e qualquer 

forma de discriminação (IV). 

 

3.1 VIOLAÇÃO À AUTODETERMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO: ETAPAS 

DO DESRESPEITO AO RECONHECIMENTO PLENO 

 

Entre os portadores do vírus HIV, a prevalência da depressão, do suicídio e da 

ideação suicida é elevada, de modo que há estudos, como o que ocorreu no Hospital 

Universitário Gaffrée e Guinle que pertence a Universidade Federal do Estado do Rio 

De Janeiro (UFRJ), que indicam que “pacientes com HIV tem mais pensamentos 

suicidas”34.  

Verificou a pesquisa que 35% dos pacientes com HIV sofrem de depressão e, 

dentre estes, 25% têm intenção suicida, de acordo com a pesquisa feita pelos 

pesquisadores da UFRJ. Os resultados apontam que a presença da  depressão  nessa 

                                                      
34 Vida e ação. Pacientes com HIV têm mais pensamentos suicidas. Vida e Ação. Disponível em: 
<https://www.vidaeacao.com.br/pacientes-com-hiv-tem-mais-pensamentos-suicidas/>. Acesso 
em: 28 ago. 2020.  
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população é duas a quatro vezes superior à população geral35.  

A pesquisa realizada pela UFRJ demonstrou que as taxas de suicídio entre 

pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) com acesso à TARV 

(terapia antirretroviral) diminuíram significativamente desde o surgimento dos 

destas medicações, mas ainda é cerca de 3 vezes superior ao restante da 

população36.  

A partir destes dados alarmantes, é possível verificar que o prestígio do 

indivíduo sobre si mesmo é extremamente precário diante de uma sociedade 

preconceituosa que reproduz um discurso de estigma da própria sobrevivência dos 

indivíduos portadores do HIV. Este fato é “a projeção de uma imagem inferior ou 

desprezível sobre outra pessoa pode [...] oprimir na medida em que a imagem é 

internalizada”37.  

Conforme explica Taylor, com o não reconhecimento ou o reconhecimento 

errôneo pessoa ou o grupo pode sofrer reais danos, uma “real distorção”, 

desenvolvendo uma ideia de si mesmo redutora e desprezível, isto porque o próprio 

meio social espelha esta imagem, causando uma opressão contínua38.  

Já Honneth explica que as experiências ligadas aos maus-tratos corporais 

destroem a autoconfiança do sujeito, ligada ao desrespeito à primeira etapa do 

reconhecimento39, o que pode ser vislumbrado em relação aos portadores do vírus 

do HIV que, por serem consideradas pessoas “amaldiçoadas” por portar um vírus 

incurável, são indignas de convivência social e principalmente, a se relacionar 

sexualmente com outras pessoas não portadoras do HIV, pelo receio de transmissão 

do vírus e pela política criminal do Estado.  

                                                      
35 BALDO, Vitor Hugo Figueiredo de Sá et al. Avaliação do Risco de Suicídio em Pacientes HIV Positivos 
em Acompanhamento Ambulatorial no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Cadernos Brasileiros e 
Medicina. Out a dez - 2017 - vol. xxx - número 4. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/324080541_Avaliacao_do_Risco_de_Suicidio_em_Pacient
es_HIV_Positivos_em_Acompanhamento_Ambulatorial_no_Hospital_Universitario_Gaffree_e_Guinle>
. Acesso em: 20 ago. 2020. p. 19-20. 
36 Ibidem, p. 15. 
37 TAYLOR, Charles. A Política do Reconhecimento. In: Argumentos Filosóficos. Traduzido por Adail U. 
Sobral. São Paulo: Loyola, 2000. p. 249. 
38 Ibidem, p. 241. 
39 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 216. 
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Honneth (2003, p. 216) ainda remete à violação à segunda etapa do 

reconhecimento, o direito, em que afeta precipuamente o auto-respeito moral: “isso 

se refere aos modos de desrespeito pessoal, infligidos a um sujeito pelo fato de ele 

permanecer estruturalmente excluído da posse de determinados direitos no interior 

de urna sociedade”40, neste sentido, o direito à liberdade sexual dos portadores do 

vírus do HIV, no contexto de um ordenamento jurídico que penaliza as práticas 

sexuais com pessoas não soropositivas, não é reconhecido. Neste sentido: 

 

De início, podemos conceber como "direitos", grosso modo, aquelas pretensões 

individuais com cuja satisfação social urna pessoa pode contar de maneira 

legítima, já que ela, como membro de igual valor em urna coletividade, participa 

em pé de igualdade de sua ordem institucional; se agora lhe são denegados 

certos direitos dessa espécie, então está implicitamente associada a isso a 

afirmação de que não lhe é concedida imputabilidade moral na mesma medida 

que aos outros membros da sociedade41. 

 

Constitui-se na ideia de que a privação de direitos ou exclusão social não está 

afeta somente à violação à própria autonomia, mas à associação de que o próprio 

indivíduo não goza do mesmo status de outro indivíduo que está incluso na mesma 

sociedade, em pé de igualdade.  

Tal fato pode ser confirmado por meio do estudo feito UNAIDS, em que em que 

foi verificado o índice de estigma em relação às pessoas vivendo com AIDS/HIV no 

Brasil, e constatou-se que  

 

64,1% das pessoas entrevistadas já́ sofreram alguma forma de estigma ou 

discriminação pelo fato de viverem com HIV ou com AIDS. Comentários 

discriminatórios ou especulativos já afetaram 46,3% delas, enquanto 41% do 

grupo diz ter sido alvo de comentários feitos por membros da própria família. O 

levantamento também evidencia que muitas destas pessoas já passaram por 

outras  situações  de  discriminação,  incluindo  assedio  verbal (25,3%), perda de 

                                                      
40 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 216. 
41 Ibidem. 



 

 

 
 

Ana Karolina Costa Mello; Carlos Fernando Poltronier Prata | 57 

 

 

fonte de renda ou emprego (19,6%) e até mesmo agressões físicas (6,0%)42.  

 

Interessante destacar que o perfil dos portadores do vírus HIV no Brasil, de 

acordo com este estudo inédito feito pelo UNAIDS, é de pessoas negras e os casos 

notificados em todo país somam 135.000 portadores do vírus, o que o estudo diz que 

são maiores os índices, pois um grande problema dessa doença estigmatizante é 

que as pessoas evitam a testagem e assim, cresce o número de subnotificações, em 

razão do receio de descobrir que é portador do vírus HIV43.  

Importante este dado, pois no Brasil a realidade social aponta já o estigma em 

relação a pessoas negras que já sofrem com o preconceito em razão de sua cor/raça. 

Soma-se o fato de que é este perfil que contém o maior número de infectados pelo 

vírus HIV e também o maior índice de óbitos, se comparado com a população que 

não é negra “o número de óbitos por causas relacionadas à AIDS cresceu 22,5% entre 

a população negra na última década enquanto, entre a população branca, a tendência 

é inversa: queda de 22,2%”44.  

Ainda se pode falar, de acordo com Honneth, em relação à violação da terceira 

etapa de reconhecimento, que se refere negativamente ao valor social de indivíduos 

em face a coletividade, de modo a degradar a moral do indivíduo não só no aspecto 

particular, mas no âmbito coletivo também, levando a considerar que as próprias 

habilidades não têm qualquer valor positivo dentro de uma sociedade, “ou seja, uma 

perda de possibilidade de se entender a si próprio como um ser estimado por suas 

propriedades e capacidades características”. Constitui-se não a falta de 

reconhecimento, mas a atribuição de uma imagem negativa45.  

Também é possível vislumbrar o sofrimento pelos portadores do vírus HIV em 

razão da atribuição da imagem negativa a eles a partir de casos de dispensa 

                                                      
42 UNAIDS. Estudo revela como o estigma e a discriminação impactam pessoas vivendo com HIV e 
AIDS no Brasil. UNAIDS Brasil. Disponível em: <https://unaids.org.br/2019/12/estudo-revela-como-
o-estigma-e-a-discriminacao-impactam-pessoas-vivendo-com-hiv-e-aids-no-brasil/>. Acesso em: 
20 ago. 2020.  
43 UNAIDS. Estudo revela como o estigma e a discriminação impactam pessoas vivendo com HIV e 
AIDS no Brasil. UNAIDS Brasil. Disponível em: <https://unaids.org.br/2019/12/estudo-revela-como-
o-estigma-e-a-discriminacao-impactam-pessoas-vivendo-com-hiv-e-aids-no-brasil/>. Acesso em: 
20 ago. 2020. 
44 Ibidem. 
45 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 216. 
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discriminatória de pessoas portadoras do vírus, conforme ocorreu Procter & Gamble 

do Brasil S.A. (P&G) no processo de número 0001205-28.2017.5.11.0005, no qual o 

TRT da 11ª Região condenou a empresa o pagamento de indenização equivalente a 

dez meses de salário e R$ 10 mil por dano moral por ter sido constatada a dispensa 

discriminatória46.  

Nelson Camatta Moreira e Sandro Simões esclarecem as formas de negação 

do reconhecimento e os efeitos sobre os indivíduos: “a psicologia social denomina a 

primeira forma de rebaixamento de morte psíquica e a segunda, de morte social. No 

último caso de desrespeito, quando se estigmatiza determinada pessoa ou grupo de 

indivíduos como inferior, fala-se em vexação”47. Assim, como já demonstrado, não 

resta dúvida a ocorrência destas formas de rebaixamento nos indivíduos que vivem 

com HIV, fato este comprovado pelas pesquisas médico-psicológicas apresentadas 

anteriormente. 

 

3.2 O GRUPO DO CARIMBO ENQUANTO LUTA POR RECONHECIMENTO NO 

CONTEXTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Dos direitos atinentes à discussão da transmissão do vírus HIV pode-se 

verificar, de um lado, integridade física e a saúde e, de outro, a liberdade e a vida 

privada, e, em se tratando de um ponto específico, qual seja, a questão sexual, há que 

se explanar a existência da liberdade sexual como forma de emancipação da 

autodeterminação sexual, que também diz respeito à vida privada48. 

Se  o  indivíduo  soropositivo  procurado  por  outro,  que  não  detém o vírus e 

possui conhecimento acerca da condição do parceiro, realizar com este atos sexuais, 

estará apto o Estado a utilizar do seu mecanismo mais grave de controle social, qual 

                                                      
46 CSJT. Empregado portador de HIV será indenizado por dispensa discriminatória. CSJT. Disponível 
em: <http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias-dos-trts/-
/asset_publisher/q2Wd/content/empregado-portador-de-hiv-sera-indenizado-por-dispensa-
discriminatoria>. Acesso em: 21 ago. 2020 
47 MOREIRA, Nelson Camatta; SIMÕES, Sandro Nery. Constituição, Literatura e Reconhecimento na 
obra O Cortiço. In: Anamorphosis – Revista Internacional de Direito e Literatura, v. 3, n. 2, julho-
dezembro 2017. p. 557. 
48  PRATA, Carlos Fernando Poltronieri. PAZÓ, Cristina Grobério. DUARTE, Daniel Nascimento. 
Transmissão Consentida do Vírus HIV: análise acerca da responsabilidade penal do agente. Revista 
Derecho y Cambio Social. Número 44. Ano XIII - 2016. Lima - Perú. Abril. p. 10. 
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seja, o Direito Penal, para punir a prática de direitos sexuais daquele que vive com 

HIV. Tal risco, o de se ver penalizado em caso de transmissão do patógeno, ou pela 

simples prática de ato sexual apto à transmissão, gera no indivíduo a exclusão da 

“posse de determinados direitos no interior de uma sociedade”, quais sejam: os 

direitos sexuais49. 

Ao ser negado ao indivíduo soropositivo o exercício de sua sexualidade, 

estaria se tomando deste, em sua perspectiva, a própria “expectativa intersubjetiva 

de ser reconhecido como sujeito capaz de formar juízo moral”50, ou seja, negar-se-ia 

a possibilidade de reconhecimento enquanto “parceiro em pé de igualdade na 

interação com todos os próximos”51. 

Além da restrição da forma como exercer a liberdade sexual, o controle de 

corpos não fica adstrito somente neste âmbito, posto que em crimes que se 

procedem mediante ação penal pública incondicionada, não resta à vítima a opção, 

a título de exemplo, de se negar a realizar exames de corpo de delito. Há, na doutrina 

e jurisprudência 52 , entendimento consolidado de que a recusa da vítima a se 

submeter a exames laboratoriais (no presente caso o exame para verificação de 

contágio do vírus HIV) geraria possibilidade de inocorrência no crime de 

desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal. Nesse sentido, Guilherme de 

Souza Nucci esclarece que a vítima que se recusa a fazer exame de corpo de delito  

 

[...] pode ser processada por crime de desobediência e, persistindo sua recusa, 

ser conduzida coercitivamente para a realização de perícias externas de fácil 

visualização, embora não possa  ser  obrigada  a  proceder  a  exames  invasivos, 

consistentes na ofensa à sua integridade corporal ou à sua intimidade 53.  

                                                      
49 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 216. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Neste sentido, no julgamento recente do Habeas Corpus 124.814/RS o Supremo Tribunal Federal 
reiterou a inexistência de opção por parte da vítima em não realizar o exame de corpo de delito nos 
crimes de ação penal pública incondicionada, sob pena de ser conduzida coercitivamente ou ser-lhe 
imputado o crime de desobediência. STF - HC: 124814 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 
Julgamento: 17/10/2014, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 29/10/2014 PUBLIC 30/10/2014. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7290470> 
Acesso em 31 de ago. de 2020. 
53 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 451. 
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Ainda que não se entenda que o sequestro do conflito por parte do processo 

penal seria verdadeiro controle do corpo de outrem – a vítima que, de forma livre e 

autonômica, decide praticar atos sexuais desprotegidos com soropositivos – a 

obrigatoriedade de realização de exame de corpo de delito, sob pena de incorrer em 

crime, além de violação à autonomia do sujeito e revitimização, geraria controle 

sobre o corpo do outro que, reitera-se, está exercendo direito sexual que se entende 

ser titular. 

Além de todas as formas de desrespeito pessoal sofridos pelas pessoas que 

vivem com o vírus HIV em razão do estigma social que acompanha a AIDS pelos 

motivos já expostos, o Processo Penal, ao tornar a elucidação da transmissão 

consentida mediante ação penal pública incondicionada, retira do suposto autor a 

efetivação de sua liberdade sexual e da vítima a autonomia de suas próprias 

escolhas. 

Assim, sendo, o Estado, ao penalizar a transmissão consentida do vírus HIV, 

muito além da discussão atinente ao suposto autor, impede que a vítima exerça 

controle sobre seu próprio corpo, limitando a “capacidade de coordenação autônoma 

do próprio corpo”. Neste caso, o Estado se apodera do indivíduo, sob a justificativa 

de se estar frente a um direito indisponível (saúde) e, contra a sua vontade, utiliza do 

processo penal como mecanismo para a “espécie mais elementar de rebaixamento 

pessoal”, trata-se de verdadeira “espécie de vergonha social”54. 

É nesse contexto de negação do status de sujeito de Direito (principalmente 

os direitos sexuais) que surge o “Grupo do Carimbo”, como forma de se buscar “uma 

espécie de respeito compensatório”55, sendo que poderá ser no interior deste grupo 

que os indivíduos soropositivos buscarão o reconhecimento para que, após alcançá-

lo dentro do próprio grupo, tenham capacidade de levarem a si e o próprio grupo  para 

um reconhecimento generalizado. 

Apesar da inegável constatação das mais diversas formas de violações e 

degradações suportadas pelas pessoas que vivem com o HIV, entender o 

mencionado grupo enquanto espaço de luta social por reconhecimento demanda um 

                                                      
54 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 215. 
55 HONNETH, Axel. O eu no nós: reconhecimento como força motriz de grupos. Revista Sociologias. 
Porto Alegre, ano 15, no 33, mai./ago. 2013. p. 66. 
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trabalho intelectual mais aprofundado. É necessário entender que os movimentos 

sociais não possuem uma estrutura obrigatória e pré-definida pelos seus membros, 

cada movimento histórico é ímpar e nem todos utilizam-se de formas não-violentas 

de manifestação. Neste sentido, Axel Honneth esclarece que: 

 

[...] as lutas e os conflitos históricos, sempre ímpares, só desvelam sua posição 

na evolução social quando se torna apreensível a função que eles desempenham 

para o estabelecimento de um progresso moral na dimensão do reconhecimento. 

O alargamento radical da perspectiva sob a qual os processos históricos devem 

ser considerados requer, no entanto, também uma alteração de nosso ponto de 

vista sobre o material primário de pesquisa: os sentimentos de injustiça e as 

experiências de desrespeito [...]56. 

 

A constante violação de direitos sexuais dos indivíduos que vivem com HIV, 

causada pela possibilidade de responsabilidade penal derivada de um sistema 

processual sequestrador do conflito, pode ter sido o motivo para despertar nestes 

indivíduos um sentimento de privação de direitos e degradação, um sentimento de 

injustiça que pode ter levado ao surgimento de uma ação coletiva 57  de 

reconhecimento do então negado direito à liberdade sexual. 

De fato, não são todos os soropositivos que vivenciarão os efeitos penais da 

prática de atos sexuais de risco, mas uma luta social pode surgir a partir de um 

processo prático em que experiências individuais de desrespeito são entendidas 

como vivenciadas pelo grupo como um todo, passando a compor não só a demanda 

individual de reconhecimento, mas, sim, o anseio coletivo de luta58. 

É então que surge a questão chave do grupo do carimbo enquanto luta social. 

Se a formação de um pensamento coletivo de busca por reconhecimento pode se dar 

em razão das experiências individuais de degradação de alguns dos membros do 

grupo, pode-se dizer que não há “nenhuma pré-decisão a favor de formas não 

violentas ou violentas de resistência [...] se são pelos meios práticos da força 

                                                      
56 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 265. 
57 Ibidem, p. 260. 
58 Ibidem, p. 257. 
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material, simbólica ou passiva que os grupos sociais procuram articular 

publicamente”59. 

Neste sentido, a luta pelo reconhecimento dos direitos sexuais dos indivíduos 

soropositivos perpassa pela questão de que pode ser entendida como violência a 

transmissão, e consequente, a infecção de outrem pelo vírus HIV. Todavia, essa 

forma de manifestação sexual faz parte dos próprios atos de reconhecimento da 

liberdade sexual e da autonomia do sujeito, sem que para isso haja a insurgência de 

um Estado controlador e denegridor das liberdades individuais, para além daquelas 

liberdades tipicamente já alcançadas, ampliando-se seu conceito. “São as lutas 

moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa coletiva de estabelecer 

institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recíproco, agudo 

por meio do qual vem a se realizar a transformação normativamente gerida das 

sociedades”60. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não restam dúvidas que ainda hoje são inúmeros os preconceitos que giram 

em torno do HIV/AIDS. Isto pode ser verificado na repetição social do pensamento 

de que ter AIDS é o mesmo que ter HIV, fato este afastado pela medicina há muitos 

anos, mas, também, no argumento falacioso de que o HIV é uma doença de gays, por 

terem um comportamento sexual mais promíscuo. 

Esses preconceitos, que orbitam o tema, fazem dele um tabu, sendo assunto 

parcamente trabalhado no universo jurídico. Essa recusa em analisar o tema, 

somada ao afastamento dos magistrados e doutrinadores brasileiros dos avanços 

médicos são causadores de um pensamento penal que tende a enquadrar a 

transmissão do vírus no crime de homicídio – art. 121, do Código Penal – em sua 

forma tentada ou consumada, apesar do vírus HIV por si só não ser apto a causar o 

resultado morte. 

Conforme  foi  demonstrado,  não  há  no ordenamento jurídico pátrio previsão 

                                                      
59 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Traduzido por 
Luiz Repa. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 257.. 
60 Ibidem, p. 156. 
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acerca do consentimento na realização de atos sexuais desprotegidos, aptos, em 

teoria, à transmissão do vírus em comento. Por esta razão, por meio da teoria da 

imputação objetiva, desenvolvida por Claus Roxin, tratou-se de demonstrar teoria 

sustentada por alguns autores nacionais, que entendem restar atípica a conduta 

devido, exatamente, ao consentimento livre da suposta vítima. 

Entretanto, tal possibilidade acadêmica não encontra respaldo no arcabouço 

legislativo brasileiro e, uma vez que se trata de delito cuja ação penal pública é 

incondicionada, o processo penal sequestra o conflito das partes, passando a 

administrá-lo independentemente da vontade da vítima, que pode ser, inclusive, 

obrigada a realizar exame de corpo de delito, sob pena de, ao se recusar a fazê-lo, 

responder pelo crime de desobediência, previsto no art. 330, do CP. 

Uma vez que paira sobre os indivíduos soropositivos o receio de sofrerem as 

mazelas de um processo penal degradante ao terem relações sexuais com indivíduos 

que não possuem o vírus, acabam se sentindo violados em seu mais essencial 

direito, qual seja, sua dignidade, isto porque privados de sua liberdade, mormente a 

liberdade sexual. 

Como uma forma de luta pelo reconhecimento de seus direitos sexuais, o 

Grupo do Carimbo pode ser entendido como um espaço coletivo para o 

reconhecimento do direito sexual de se relacionar com indivíduos sorodiscordantes, 

desde que estes estejam devidamente cientes da condição dos parceiros. 

Trata-se de um movimento ímpar e à primeira vista totalmente diverso dos 

outros movimentos libertários vivenciados nas sociedades modernas e 

contemporâneas, amplamente deturpado pela mídia e pelos veículos de 

disseminação de informação, mas que busca o reconhecimento estatal da 

assustadora utilização do processo penal como meio de limitação da liberdade 

sexual dos indivíduos soropositivos, que atualmente se encontram com seus direitos 

sexuais limitados unilateralmente por um Estado interventor. 

Analisar o Grupo do Carimbo enquanto movimento único de luta por 

reconhecimento demanda do indivíduo a ampliação de suas próprias perspectivas 

morais acerca das razões de busca por reconhecimento, ou seja, a ampliação das 

formas típicas de sentimento de injustiça e experiências de desrespeito, com o 

intuito de que se permita àqueles que assim o desejem, manter relações afetivo-
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sexuais de forma livre com indivíduos capazes de consentir com a prática, sem que 

sobre estes paire a possibilidade de serem objeto de exercício do poder punitivo 

estatal. 
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RESUMO 
 
As populações indígenas no Brasil foram vítimas dos diversos processos de 
expansão de fronteira, que afetaram seu modo de vida, bem como, a relação com seu 
ambiente geográfico. Lutaram para manterem o controle de seu território, até que 
com o advento da Constituição de 1988, tiveram reconhecido a posse permanente de 
suas terras de acordo com seus usos e costumes. A demarcação de suas terras não 
foi capaz de assegurar a segurança jurídica, de uma proteção ambiental eficaz e da 
exploração de seus recursos naturais exclusivamente por indígenas. Desse modo, 
esse artigo tem como objetivo a análise da recorrente discussão sobre a questão da 
regularização fundiária e a sua segurança jurídica, para a proteção, do território do 
índio Ticuna no Brasil. As diretrizes metodológicas que norteiam o presente estudo 
é a pesquisa bibliográfica. É de grande importância para as centenas de etnias 
indígenas do Brasil, tendo em vista, que a questão territorial é a maior bandeira de 
luta dos povos indígenas, considerado um direito fundamental básico, assegurados 
no ordenamento jurídico nacional e internacionalmente.  
Palavras-chave: direito indígena, território, territorialidade indígena, Ticuna. 
 
ABSTRACT  
 
The Indigenous populations in Brazil were victims of several processes of border 
expansion, which affected their way of life, as well as their relationship with their 
geographic environment. They struggled to maintain control of their territory, until 
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with the advent of the 1988 Constitution, they were recognized for permanent 
possession of their lands in accordance with their uses and customs.The 
demarcation of their lands was not able to ensure legal security, effective 
environmental protection and the exploitation of their natural resources exclusively 
by indigenous peoples.Thus, this article aims to analyze the recurring discussion on 
the issue of land title regularization and its legal security, for the protection of the 
territory of the Ticuna Indian in Brazil. The methodological guidelines that guide this 
study is the bibliographical research.It is of great importance for the hundreds of 
indigenous ethnic groups in Brazil, considering that the territorial issue is the greatest 
struggle of indigenous peoples, considered a basic fundamental right, guaranteed in 
the national and international legal system. 
Keywords: indigenous law, territory, indigenous territoriality, Ticuna. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de expansão de fronteiras estabelecidas desde o período colonial 

até os dias atuais afetou diretamente os povos indígenas, por meio, do genocídio, 

apropriação indevida de suas terras e destruição de sua cultura. Muitos povos 

sucumbiram neste processo de injustiças e atrocidades, outros, sobreviveram e 

lutam até hoje contra as novas investidas da sociedade capitalista para usurparem 

seus direitos, em especial à terra.   

Ao incorporar a terra como peça chave desse processo, as políticas de 

violência, escravidão e repressão de culturas e identidades estabelecidas pelos 

colonizadores às sociedades pré-colombianas, não era apenas de cunho racial ou 

étnica, mas principalmente, com objetivos econômicos, medidas que nortearam todo 

o período colonial.  Durante cinco séculos, os povos indígenas foram vítimas das 

depredações do colonialismo, que ocasionaram guerras, confrontos, extermínio, 

aculturação, escravização, discriminações, tais práticas visava principalmente à 

apropriação de suas terras para exploração econômica 3. 

Nada mais verdadeiro em relação ao índio: é a cobiça por sua terra e pelo que 

nela se encontra, por isso que se explica a negação de seus direitos, da mesma forma 

que em outros tempos foi o desejo de transformá-los em  escravos,  apropriando-se 

                                                      
3 Oliveira Filho, João Pacheco. A Presença Indígena na Formação do Brasil / João Pacheco de Oliveira 
e Carlos Augusto da Rocha Freire – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 
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do seu trabalho 4.  

A histórica questão fundiária indígena envolve diversas problemáticas quanto 

ao acesso e uso da terra: violências sofridas por indígenas em conflitos diretos, 

exploração e o esgotamento dos recursos naturais, expulsão de seus territórios e, 

em especial, a luta incansável pela sua regularização.  

O processo de expansão de fronteira que marcou a história territorial do Brasil 

colonial e imperial continua estabelecido ainda hoje, particularmente na região 

amazônica, onde a cobiça do sistema capitalista introduzida por novas tecnologias 

industriais de produção, oferece um dano ambiental ainda maior na região, 

representando uma ameaça constante às sobrevivências física e cultural das 

múltiplas sociedades indígenas ali residentes 5. 

Assim, o sistema de expansão de fronteira adotado no século XXI, na 

Amazônia, vem causando danos irreparáveis ao meio ambiente, através da perda da 

biodiversidade e do esgotamento de recursos naturais, além de causar uma ameaça 

constante a existência e o modo de vida dos inúmeros povos da floresta, 

particularmente, os indígenas, absolvendo suas terras e expulsando populações, 

abrindo caminho para um sistema econômico arcaico de degradação à natureza, 

causando um risco a nossa maior riqueza, que é a sociobiodiversidade amazônica6. 

Dessa forma, percebe-se que, atualmente, as áreas indígenas que eram para 

oferecer proteção e dignidade humana as suas populações, tornaram-se palco de 

conflitos socioambientas e degradação, em decorrência da exploração econômica.  

Com o intuito de preservarem territórios, as populações indígenas articulam-se 

politicamente para reivindicar seus direitos, entre os quais, o da posse de suas terras. 

Nesse contexto, as organizações nacionais e internacionais dos povos 

indígenas começaram a se estabelecerem nos anos 1960 e 1970, como reação às 

discriminações persistentes e sistêmicas, bem como ao aumento da exploração de 

recursos nas terras indígenas, em especial, o caso dos países da bacia do Amazonas, 

                                                      
4 Novaes, Washington Grupioni, Luís Donisete Benzi (Org). Índio e a Modernidade; In Índios no Brasil. 
Ed. Global, 2005. p. 182. 
5  Little, P. E. (2018). Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da 
territorialidade. Anuário Antropológico, 28(1), 251–290.  
6 Loureiro, Violeta Refkalefsky. A Amazônia no século XXI: novas formas de desenvolvimento. São 
Paulo: Editora Empório do Livro, 2009. 
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uma região que, ao tempo apresentava-se como um milagroso atalho para o 

desenvolvimento, também sofreram grandes impactos ambientais decorrentes dos 

projetos introduzidos pelo sistema econômico. Como as comunidades indígenas não 

tinha audiência com seus próprios governos, a única solução foi procurar as Nações 

Unidas, para intermediar uma solução e exercer pressão nesses países 7.  

Os Povos indígenas que sobreviveram até o final do século XX saíram do 

campo da invisibilidade social e marginalização econômica e começaram a 

recuperar o orgulho de ser povo, falar sua língua e reivindicar seus direitos, inclusive 

os territoriais, com uma proteção jurídica dentro do marco legal único do Estado 

brasileiro. 

Ao longo desse processo, os direitos dos povos indígenas foram reconhecidos 

no ordenamento jurídico brasileiro, como estabelece o artigo 231 da Constituição de 

19888 e no âmbito internacional, a exemplo da Convenção 169 da OIT9. 

Descrevendo os direitos indígenas sobre suas terras à luz da Constituição de 

1988: a Carta Magna de 1988 define quais são as terras consideradas 

tradicionalmente ocupadas, afirmando que são as por eles habitadas em caráter 

permanente; as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessário ao seu bem-estar; as necessárias 

à sua reprodução física e cultural. Tudo de acordo com seus usos, tradições e 

costumes 10. 

A garantia territorial é para os indígenas um direito fundamental, assegurado 

uma proteção jurídica, inclusive no âmbito internacional dos direitos humanos. “Na 

realidade,  os  direitos  humanos  são  por  vezes  as  únicas  armas à disposição dos 

                                                      
7 Burger, Julian. A proteção dos povos indígenas no sistema internacional. In Beltrão, Jane Felipe; 
Brito Filho, Jose Claudio Monteiro de; GÓMEZ, Itziar; Pajares, Emilio; Paredes, Felipe; Zúñiga, Yanira 
(Coords.). Direitos humanos dos grupos vulneráveis, 2014, p. 205-250. Disponível em:< 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/322/o/Livro_-
_Direitos_Humanos_dos_Grupos_Vulneraveis.pdf > . Acesso em: 29 de set. de 2021. 
8 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2016]. Disponível em: 
<https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-
05;1988#/con1988_08.09.2016/art_231_.asp >. Acesso em: 09  jan. 2021. 
9 CONVENÇÃO n. 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT. Brasília: 
OIT, 2011. 
10 Souza Filho, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: 
Juruá, 2006. 
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fracos e das vítimas de diferentes vítimas de opressão e violência” 11. 

As populações indígenas encontram proteções jurídicas nos ordenamentos 

nacionais e internacionalmente, uma vez que representam um dos grupos mais 

vulneráveis da sociedade, em virtude das suas experiências históricas de 

marginalização e discriminação, bem como dos impactos causados pelas continuas 

violações dos direitos humanos sobre elas.  

Segundo dados, no Brasil existem 305 povos indígenas – falantes de 274 

línguas, com cerca de 896,9 mil indígenas, 36,2% em área urbana e 63,8% na área 

rural (representando 0,4% da população brasileira). De acordo com informações, 

atualmente existem 725 terras indígenas em diferentes fases do procedimento 

demarcatório, o que revela notoriamente que o país possui uma impressionante 

diversidade de culturais, étnicas e fundiárias 12. 

Dessas 305 etnias, várias delas encontram-se submetidos à jurisdição de 

mais de um Estado-nação, como é o caso dos Guarani (Argentina, Bolívia, Brasil e 

Paraguai), Yanomami (Brasil e Venezuela), Tucano (Brasil e Colômbia) e 

Tikuna/Ticuna (Brasil, Colômbia e Peru). 

Os Ticuna formam uma das maiores etnias indígenas do Brasil, que segundo 

dados do Censo 2010, sua população é de aproximadamente 46 mil pessoas, 

também se encontram distribuídos na parte da Amazônia colombiana e peruana, 

embora em menor proporcionalidade 13. Durante vários séculos lutando e resistindo 

contra toda espécie de violências e discriminações, conseguiram manter de forma 

dinâmica suas peculiaridades culturais, especialmente sua língua, além de sua base 

territorial na mesma região do Alto Solimões.  

Nesta perspectiva, este trabalho tem o objetivo de analisar a problemática 

fundiária do Povo indígena Ticuna no Brasil, particularmente, evidenciado sua 

                                                      
11  Ghai, Yash. “Globalização, multiculturalismo e direito”, en Santos, Boaventura de Sousa (Org): 
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. 
12 Instituto Sócio Ambiental – ISA. Disponível em: < https://terrasindigenas.org.br/pt-br/ >. Acesso 
em 22 de setembro de 2021. 
13  Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística - IBGE. Disponível em:< 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/14262-asi-censo-2010-populacao-indigena-e-de-8969-mil-tem-305-etnias-e-
fala-274-idiomas >. Acesso em: 25 setembro 2021. 
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história de luta para permanecerem em suas áreas, diante de todo o processo de 

discriminação e negação de seus direitos e, que finalmente, conseguiram a 

demarcação de suas terras pelo Estado brasileiro. Percebe-se ainda que 

reconhecimento formal não suficiente para assegurar-lhes o direito de uso do 

território, enquanto espaço de uso tradicional.  

O presente estudo é de grande relevância para as centenas de etnias do nosso 

país cujo eixo principal de debate é a temática fundiária indígena, com relevância ao 

direito fundamental à terra, como garantia de suas necessidades para sobrevivência 

física e cultural. Abordam-se, ainda, os mecanismos legais e políticos que auxiliaram 

os indígenas na luta e defesa dos seus direitos, com o intuito de superar o modelo já 

ultrapassado de exploração irracional em suas terras, que já começa a dar sinais 

preocupantes de escassez dos seus recursos naturais. 

 

2  DISCUSSÃO 

  

2.1 A histórica presença Ticuna em terras amazônicas do Alto Solimões  

 

A Amazônia caracteriza-se por ser uma região de notável singularidade, 

destacando-se em razão de sua importância em termos de ambiente, território, 

política, economia e cultura. O espaço socioambiental amazônico é marcado por 

diversos arranjos naturais e humanos, que são interdependentes entre si, 

demandando um olhar interdisciplinar para a região 14. 

A grandiosidade da Amazônia é composta de uma sociobiodiversidade, onde 

existe uma relação complexa e intrínseca entre o homem e seu ambiente (terra, rio, 

fauna e flora), em especial entre as diversas etnias existentes, pois o vínculo que o 

indígena tem com a terra vai além do seu aproveitamento agrário, e também estar 

relacionado às suas manifestações culturais e às tradições, às relações familiares e 

sociais. 

Para o indígena não existe fronteira política, pois o ameríndio é quem dita o 

estilo de vida, e ainda hoje mantém a continuidade antropogeográfica do mundo 

                                                      
14 Fonseca Ozório, J. de Menezes. Pensando a Amazônia. Manaus: Valer, 2011. 
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amazônico, basta-se atentar nos Yanomami, que circulam livremente circulam 

livremente entre o Brasil e a Venezuela, bem como os Tucano entre o Brasil e 

Colômbia, e os Ticuna, que dominam o Alto Solimões, tanto no território brasileiro, 

colombiano e peruano 15. 

A região do Alto Solimões tradicionalmente ocupada e habitada pelos Ticuna 

é a mesma onde se encontra a fronteira de três Estados nacionais (Brasil, Colômbia 

e Peru), observam que eles transitam livremente em suas terras, cuja mobilidade 

decorre do seu sistema de relações e intercâmbios, bem como apresentam 

características de povo seminômade.  

Os Ticuna ocupam o mesmo território há pelo menos quatro séculos, ao longo 

do rio Amazonas/Solimões. Durante o século XVIII, resistiram às ofensivas 

missionárias, militares e comerciais, mediante estratégias de adaptação e 

deslocamento pelas suas distintas paisagens geográficas.  Por resistirem aos 

diversos processos de expansão de fronteiras desde a colonização e os posteriores, 

formaram um dos grupos mais demográficos e culturalmente mais estáveis desta 

região, inclusive se mantendo e consolidando seus territórios dentro das fronteiras 

de três Estados Nacionais (Brasil, Colômbia e Peru) 16. 

Segundo as fontes históricas (documentos, relatos de viajantes e pesquisas 

etnográficas), mencionam a presença da etnia Ticuna na mesma região, atualmente 

denominada de Alto Solimões, desde à sua colonização, ainda relatam que a etnia 

conseguiu mantém sua relação com a terra de modo tradicional, bem como 

preservou parte de suas culturas e tradições, a exemplo da língua materna. 

Um dos períodos da expansão de que afetou diretamente a vida dos Ticuna foi 

o ciclo da borracha, ocorrida nas últimas décadas do século XIX, marcada por 

violência, escravidão e apropriação fundiária. Em muitos casos, os indígenas se 

refugiavam nas florestas adentro, para fugirem da opressão do sistema. Com a 

instalação do um Posto Indígena (PI) em Tabatinga, em 1942, surgiu novas 

perspectiva nas relações entre brancos e índios, uma vez que estes migraram para 

                                                      
15 Batista, D. O complexo da Amazônia. Análise do processo de desenvolvimento. Manaus: Editora 
Valer, Edua e Inpa, 2007. 
16 Zárate Botía, Carlos Gilberto. “Movilidad y permanência em La frontera amazônica colonial Del siglo 
XVIII”. Em Journal de La Societé des Américanistes, 1998, p. 73-96. 
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as terras do Sistema de Proteção do Índio – (SPI) sobre a proteção dos indigenistas, 

livres das atrocidades dos seringalistas 17. 

Ao tempo que a exploração da borracha ocasionou grande desenvolvimento 

econômico para muitos comerciantes da região Amazônica, em que o Brasil se 

destacou com sua alta produção de seringais, levando uma pequena parcela da 

população branca a obter grandes lucros; por outro lado foi desastrosa para os 

indígenas, expulsos de seu habitat natural, escravizados, bem como impossibilitados 

de habitarem suas terras livremente, de acordo com suas tradições. 

Dessa forma, não restam dúvidas que, os diversos processos de expansões 

de fronteiras ocorridas na região do Alto Solimões geraram disputas territoriais e 

inúmeros conflitos socioambientais, por diversos períodos de sua história, 

ocasionando danos irreparáveis ao modo de vida das populações indígenas locais. 

Uma das reações mais silenciosa e terrível ocorreu no igarapé do capacete, 

região do Alto Solimões, em 28/03/1988, onde um antigo “patrão” do seringal 

mandou que vinte homens armados atacassem indígenas que seguiam uma 

procissão de celebração religiosa, mataram dez pessoas e deixaram vinte feridos 

(entre crianças, idosos e mulheres), este ato cruel ficou conhecido como o massacre 

do capacete, que teve repercussão internacional 18. 

Segundo os registros19 do CDPAS (Centro de Documentação e Pesquisa do 

Alto Solimões) publicada em de 1988, que produziu um trabalho intitulado “a 

lágrimas do Ticuna é uma só”, que além de denunciar o ato de barbaridade ocorrido 

no Igarapé do Capacete, com a cumplicidade do poder local, retratava a luta 

incansável desse povo para alcançar a sua regularização fundiária, bem como a 

criação do Conselho Geral da Tribo Ticuna – CGTT, em 1982, que é formado pelos 

capitães (chefes das tribos Ticuna), que teve a participação fundamental nas 

negociações entre indígenas e o Estado brasileiro para as demarcações de suas 

áreas. 

Nesse  cenário,   após  séculos  de  resistência   para  permanecerem  em suas 

                                                      
17 Oliveira Filho, João Pacheco. Pacificando o branco cosmologia do contato no norte amazônico. São 
Paulo: Editora Unesco – Imprensa Oficial do Estado, 2002. 
18 Oliveira Filho, João Pacheco. Regime Tutelar e Faccionalismo. Política e religião em uma reserva 
Ticuna. Manaus: UEA Edições, 2015. 
19 Maguta. CDPAS A lagrima Ticuna e uma só. Benjamin Constant, 1988. 
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terras, a história fundiária do povo Ticuna foi escrita com base na luta, no sangue e 

no conflito e, finalmente, teve o direito fundamental a posse permanente de seus 

territórios, com base no artigo 231, da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

 

2.2  As terras Indígenas Ticuna no Brasil 

 

A problemática deste trabalho centra-se na questão fundiária do povo 

indígena Ticuna na parte da Amazônia brasileira, que a partir da Constituição Cidadã 

de 1988, tiveram reconhecido juridicamente a posse permanente de suas terras 

tradicionalmente ocupadas, de acordo com seus usos e costumes, nos exatos 

termos assegurados no artigo 231. O direito territorial do povo indígena é 

reconhecido no ordenamento jurídico internacional, a exemplo da Convenção 169 da 

OIT. 

A terra indígena é de propriedade da União, logo é bem público.  Mas é 

destinada apenas ao uso do próprio povo indígena, de acordo com seus usos, 

costumes e tradições. Compete à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens. Embora a demarcação seja apenas ato de reconhecimento, de 

natureza declaratória, servindo para certificação das terras indígenas, como 

assegura a Constituição Federal de 1988 20. 

Nesse caso, cada terra indígena deverá ser protegida e demarcada pela União, 

para destinação de uso e posse exclusivo do seu povo, onde, será permitida a caça, 

a pesca, extração e coleta de frutos, de acordo com usos, costumes e tradições de 

cada etnia. Embora a realidade se apresente totalmente diferente, uma vez que, a 

maioria das terras indígena, no Brasil, encontra-se exploradas economicamente por 

agentes não indígenas ou invadidas.  

Dessa forma, constata-se como cenário principal as crescentes pressões e 

prejuízos socioambientais sofridos pelos indígenas, em decorrência da exploração 

irregular dos recursos naturais, invasão ilegal de seus territórios, desmatamento e as 

constantes atividades agropecuárias, gerando inúmeros prejuízos e afetando o seu 

modo de vida e à sua sobrevivência.  

                                                      
20 Souza Filho, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: 
Juruá, 2006. 
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Segundo dados, existem 30 (trinta) terras indígenas Ticuna no Brasil, algumas 

delas compartilhadas com outras etnias da região, como Kokama, Miralha e 

Kambeba, entre outras. Apesar de já estarem quase todas demarcadas, ainda é 

considerada como alvo de exploração econômica, pois muitas delas encontram-se 

invadidas, por madeireiros, pecuarista, pescadores comerciais que estão utilizando 

de forma ilegal e predatória os seus recursos naturais, sem que haja uma política 

eficiente de proteção por parte dos organismos indigenista do Estado brasileiro, no 

caso a FUNAI21. 

O Alto Solimões tornou-se uma região de aumento de tensões sociais, devido 

à intensificação da ação ilegal de madeireiros, grileiros, garimpeiros e empresas 

mineradoras envolvendo terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Há 

conflitos com interesses que pretendem usurpar as terras indígenas, negando o seu 

direito fundamental assegurado constitucionalmente 22.  

A criação e demarcação de terras indígenas– TI é de responsabilidade da 

FUNAI, no caso em tela evidencia-se que a sua regularização fundiária, nos exatos 

termos assegurado pelo ordenamento jurídico do Estado brasileiro, não foi suficiente 

para assegurá-los o direito exclusivo de suas terras, nem a exploração de seus 

recursos naturais apenas pelos índios.  

Os Ticuna não possuem muitos recursos para desenvolverem suas áreas, 

tampouco existe uma política eficiente de proteção e desenvolvimento dessas terras 

por parte da FUNAI.   Essa situação é muito grave, porque depois das demarcações 

das terras, em 1993, iniciou-se um processo direto de pressão e cooptação de 

madeireiro, pescadores e políticos locais para que os indígenas, que são os donos da 

terra, permitam a devastação e exploração de seus espaços pelos brancos,  existindo 

até uma espécie de arrendamento 23. 

                                                      
21 Instituto Sócio Ambiental – ISA. O povo indígena Ticuna aparece inscrito de três formas: Tikuna, 
Ticuna e Maguna. Disponivel em:< https://terrasindigenas.org.br/pt-br/pesquisa/?povo=259  >. 
Acesso em: 01 outubro de 2021. 
22 Silva, Reginaldo Conceição da. Conflitos por terra e água no Alto Solimões envolvendo povos e 
comunidades tradicionais. Cienc. Cult. vol.65 no.1 São Paulo Jan. 2013. Disponível em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252013000100014. 
Acesso em: 15 de setembro de 2021. 
23 Oliveira Filho, João Pacheco. Proceso de demarcación y reconocimiento de “Tierras de índios” em 
La Amazonia brasilera. In Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia, 2000. Disponível 
em: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/19951. Acesso em 25 de set. de 2021. 
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Percebe-se, ainda, a inexistência de plano e ações do governo, por meio de 

políticas indigenistas eficazes e concretas, que ofereça um plano de ordenamento 

territorial capaz de desenvolver de forma sustentável as terras indígenas Ticuna, 

tampouco protegê-las. Uma vez que, parte de seu território estão sofrendo 

degradação ambiental e exploração econômica por diversos agentes sociais não 

indígenas, representando uma violação aos direito fundamentais desse povo.  

As populações indígenas enfrentam um constante e real desrespeito aos seus 

direitos territoriais, uma vez que o espaço de vida destinado aos índios passou a ser 

foco para as polêmicas demarcações, para posse irregular e exploração econômica 

de seus recursos naturais. Dessa forma, a terra indígena, reconhecida como espaço 

ambientalmente protegido, vem tornando-se nas últimas décadas, vulnerável no que 

tange ao ponto de vista socioambiental, e a garantia dos direitos constitucionais que 

tratam de sua proteção, além dos entraves administrativos que dificultam sua 

regularização, tem sido refém das manobras estabelecidas pelo jogo de forças 

políticas e econômicas 24. 

Atualmente, as centenas de etnias existente no Brasil, enfrentam as 

dificuldades para terem seus direito efetivados pelo Estado Brasileiro, diante da atual 

política do Governo Federal, que para os defensores das causas indígenas, 

representa um retrocesso às conquistas já alcançadas, principalmente no que tange 

a falta de oficialização terras indígenas nos últimos anos. Podemos destacar como 

uma pauta contrária aos direitos indígenas o Projeto de Lei (PL) 490/200725 ,em 

trâmite Congresso Nacional, que caso seja aprovado, na prática vai inviabilizar as 

demarcações, permitir a anulação de Terras Indígenas e beneficiar empreendimentos 

predatórios, como o garimpo, estradas e grandes hidrelétricas. 

 

 

                                                      
24 Barbosa, Erivaldo; Brito, Adam Luiz Claudino de. A gestão ambiental das terras indígenas e de seus 
recursos naturais: fundamentos jurídicos, limites e desafios. Veredas do Direito, v-12. N24. Julho/ 
Dezembro de 2015, Belo Horizonte, p. 97-213.  
25 Brasília. Congresso Nacional. Projeto de Lei Complementar PLC 490/2007. Altera a Lei n° 6.001, de 
19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01snr1l8xlkmmry
dbfzpzsciz89213.node0?codteor=444088&filename=PL+490/2007>. Acesso em: 01 out. de 2021. 
Texto Original. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As terras do índio Ticuna, no Brasil, têm sofrido constantes prejuízos 

ambientais decorrente do desmatamento ilegais, da instalação irregular de 

madeireiros e agropecuaristas, os lagos e igarapés invadidos por pescadores 

comerciais, sem que exista um mecanismo de proteção eficiente por parte da FUNAI. 

Embora a nossa Carta Magna de 1988 estabeleça que a ocupação e exploração das 

terras indígenas sejam exclusividade do Povo indígena.  

A falta de ações contínuas de fiscalização e monitoramento territorial em 

áreas indígenas Ticuna, por parte do Estado brasileiro, permite à invasão sistemática 

das suas terras, à degradação e utilização predatória dos seus recursos naturais por 

não indígenas, tornando espaços de potenciais conflitos socioambientais. 

Percebe-se que, mesmo após 30 trinta anos da promulgação da Constituição 

Cidadã de 1988, ainda, existe entraves e empecilhos burocráticos que impedem as 

demarcações de terras indígenas, não existem políticas públicas eficientes que 

estabeleçam uma proteção ambiental e um desenvolvimento sustentável para as 

áreas já demarcadas; tais violações representam um desrespeito aos direitos 

humanos fundamentais das centenas de povos indígenas do país. 

Quando se analisa a situação das terras indígenas no Brasil, muitas delas 

invadidas, poluídas e degradadas, bem como diante do retrocesso da atual política 

do Governo Federal à temática indígena, que há séculos são perseguidos e 

humilhados, constata-se que é incerto o cenário para a proteção e garantias de 

direitos indígenas que a ganância e a cobiça pelas terras indígenas Ticuna ainda não 

acabaram.  
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RESUMO 
 
O presente artigo analisa a constitucionalidade de lei disciplinadora da absorção da 
mão de mulheres vítimas de violência doméstica nos contratos públicos e demais 
parcerias administrativas dos Estados e Municípios, a partir de lei específica, 
estadual ou municipal fixadora dos limites, possibilidades e condições para a 
garantia do direito fundamental ao trabalho ora examinado. A medida legal, além de 
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densificar diretamente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
concretiza a diretriz mundial atrelada a necessidade de empoderamento das 
mulheres, de modo a dar cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, fixados pela Organização das Nações Unidas para os anos 2015-2030 
(ODS), com o potencial de efetivar o papel essencial do Estado na proteção e 
promoção dos direitos fundamentais das mulheres vítimas de violência doméstica. 
PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Direitos Fundamentais; Dignidade humana; 
Políticas Públicas; Licitação e Contrato Administrativo.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo pretende analisar os limites e possibilidades jurídicas para 

a absorção de mão de obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica 

nos contratos e demais instrumentos de parcerias administrativas firmados pelos 

Estados e Municípios. 

O tema se reveste de total relevância e atualidade. Isto porque, a proteção e 

promoção, real e prática, dos direitos fundamentais das mulheres, ainda é uma causa 

inacabada da humanidade, mundo afora e no Brasil. Em pleno século XXI, na era das 

grandes transformações digitais, científicas e tecnológicas, ainda nos deparamos, 

diariamente, com tratamentos discriminatórios injustificados e violências, físicas, 

sexuais, psicológicas e morais, contra as mulheres brasileiras. 

Os números da violência doméstica no Brasil são assustadores e deram um 

lamentável salto com a chegada do terrível Coronavírus em terras brasileiras, 

notadamente pelo estreitamento da convivência doméstica, em razão do necessário 

isolamento social para a contenção do vírus devastador.  

Segundo recente pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, cerca de dezessete milhões de mulheres no Brasil, uma em 

cada quatro mulheres, foi vítima de algum tipo de violência durante à pandemia, 

aumentando a violência dentro de casa. 

Não é por outra razão que a Organização das Nações Unidas fixou, dentre os 

dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável, a serem alcançados no planeta 

Terra, entre os anos 2015-2030, em especial, o empoderamento das mulheres, 

visando à redução da injusta desigualdade de oportunidades e chances diante dos 

homens, consoante se verifica do objetivo de nº 5 dos ODS da ONU, ao estabelecer 
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expressamente a busca da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 

mulheres e meninas (ONU-2015). 

O mesmo compromisso foi assumido, pioneiramente, no Estado do Espírito 

Santo, por meio da Lei Complementar estadual nº 929, de 26 de setembro de 2019, 

que estabelece instrumentos e procedimentos para as parcerias entre as startups e 

o Poder Público estadual, com vistas, dentre outros objetivos, ao empoderamento 

das mulheres e meninas capixabas, por meio de tecnologias e recursos digitais, 

conforme se extrai do artigo 3º, da citada Lei Complementar estadual. 

Dando mais um passo na busca de redução das desigualdades de 

oportunidades e chances entre mulheres e homens, em boa hora, a Lei nº 14.133, de 

01 de abril de 2021, denominada de nova Lei de Licitações e Contratos da 

Administração Pública, trouxe uma importante regra estabelecendo a possibilidade 

de mulheres vítimas de violência doméstica serem contratadas para trabalharem nos 

contratos públicos em que a União, os Estados e os Municípios venham a celebrar 

com as sociedades empresárias, nos termos estabelecidos no edital de licitação, 

consoante o artigo 25, § 9º, inciso I, da citada lei, conforme estabelecido em 

regulamento. 

Cuida-se de excelente política pública a ser implementada pela União, Estados 

e Municípios, sem a necessidade de gastos públicos para que a citada política 

pública se torne realidade e melhore a vida das mulheres brasileiras vítimas de 

violência doméstica. Em outros termos, cuida-se de boa diretriz de gestão pública, 

de simples e rápida implementação, desde que se adotem algumas medidas, como 

se pretende analisar no presente trabalho. 

Neste contexto, o problema da presente pesquisa pode ser sintetizado na 

seguinte indagação: como garantir, com constitucionalidade, legalidade, eficiência e 

eficácia, a absorção de mão de obra formada por mulheres vítimas de violência 

doméstica nos contratos e demais instrumentos de parcerias administrativas 

firmados pelos Estados e Municípios? 

Como hipótese da presente pesquisa, admite-se a constitucionalidade, 

legalidade, eficiência e eficácia de políticas públicas assecuratórias da absorção de 

mão de obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica nos contratos e 

demais instrumentos de parcerias administrativas firmados pelos Estados e 
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Municípios, como medida redutora da desigualdade de gênero, por meio da função 

regulatória da licitação, da contratação pública e outros arranjos de parcerias 

administrativas firmadas por Estados e Municípios. 

Como objetivos da presente pesquisa, busca-se analisar alguns aspectos 

jurídico-constitucionais da desigualdade de gênero e o acesso ao mercado de 

trabalho pelas mulheres vítimas de violência doméstica, identificar a licitação e a 

contratação pública como instrumentos regulatórios para o enfrentamento da 

violência doméstica contra a mulher e apresentar uma proposta normativa para 

Estados e Municípios. 

O presente trabalho adota o método dedutivo, partindo-se de premissas 

jurídicas gerais para a análise da temática proposta, a partir de pesquisa bibliográfica 

e documental sobre o tema. 

O vertente trabalho se divide em três partes fundamentais. Inicialmente, na 

primeira parte, tenciona-se analisar alguns jurídico-constitucionais da desigualdade 

de gênero e o acesso ao mercado de trabalho pelas mulheres vítimas de violência 

doméstica. Na segunda parte, examina-se a licitação e a contratação pública como 

instrumentos regulatórios para o enfrentamento da violência doméstica contra a 

mulher, à luz do Direito brasileiro. Na terceira parte, pretende-se apresentar uma 

proposta normativa para Estados e Municípios, visando à implementação da política 

pública objeto do presente estudo. Por último, serão apresentadas as considerações 

finais. 

 

2 DESIGUALDADE DE GÊNERO E O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO PELAS 

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

Como se sabe, a desigualdade de gênero se constitui em causa inacabada da 

humanidade. Neste contexto, verifica-se o aprofundamento dessas injustificáveis 

assimetrias entre homens e mulheres quando se analisa a desigualdade de 

oportunidades e chances relacionadas ao gênero, no acesso ao mercado de trabalho, 

notadamente em se tratando de mulheres vítimas de violência doméstica. 

Essas distorções empíricas violam frontalmente a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Isto porque, vulneram a própria dignidade da pessoa 
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humana, epicentro axiológico do ordenamento jurídico, razão maior da existência do 

Estado Democrático de Direito, que tem como maior missão promovê-la, protegê-la 

e efetivá-la na vida real das pessoas, consoante se extrai do artigo 1º, inciso III, da 

Constituição brasileira de 1988. 

Destarte, em seu conteúdo essencial, a dignidade humana pressupõe, dentre 

outros conteúdos substanciais, além do direito à liberdade, o direito à integridade 

psícofísica e o direito à igualdade. Essa igualdade, concretizada no princípio 

constitucional da isonomia, previsto no artigo 5º, caput e reforçada, em relação aos 

homens e mulheres, no inciso I do mesmo enunciado normativo da Constituição 

brasileira de 1988 pressupõe, como se sabe, não somente a igualdade formal, mas, 

também, a igualdade material e, nesta perspectiva, o direito de ser diferente.  

Do latim, dignus, significa aquela que merece estima e honra, aquele que é 

importante. É, também, a consideração da mulher como fim em si mesma, como o 

centro valorativo fundamental e finalístico de todo o ordenamento jurídico 

(ABBAGNANO, 2007, p. 327). O princípio em foco, consoante Maria Celina Bodin de 

Moraes, tem origem no Cristianismo, onde as suas bases fundamentais foram 

lançadas, para, mais adiante, notadamente após a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), como reação às desumanidades perpetradas sob o signo do nazi-facismo, ser 

positivado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, posteriormente, 

nas principais Constituições mundo afora, dentre elas, a Alemã, a Lei Fundamental 

de Bonn (1949), expressando, em seu art. 1º, que “a dignidade do homem é 

intangível”, sendo obrigação, de todos os Poderes do Estado, respeitá-la e protegê-

la (2003, p. 77-83). 

A dignidade humana, pois, é a substância única qualificadora dos homens e 

mulheres (MORAES, 2003, p. 77), verdadeiro fundamento de legitimação da 

República, a partir da efetiva possibilidade do homem traçar livremente o seu projeto 

espiritual particular. (CANOTILHO e MOREIRA, 2007, p. 199). 

Consoante Luís Roberto Barroso, o princípio corresponde a um “espaço de 

integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência” 

relacionando-se com a liberdade na opção por valores pessoais, bem como na 

garantia de condições mínimas materiais de subsistência (BARCELLOS, 2002, p. 05). 

Ana Paula de Barcellos assevera que o princípio da dignidade da pessoa humana, 
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embora seja de conteúdo aberto, tem um núcleo essencial que se traduz na ideia do 

mínimo existencial, que é o conjunto de prestações positivas e materiais sem as 

quais a pessoa humana se encontrará abaixo da dignidade. Para a autora, essas 

prestações estariam ligadas aos serviços públicos de saúde básica, de educação 

fundamental, de assistência social e de acesso à justiça (BARCELLOS, 2002, p. 303-

308). 

A despeito dessa conquista político-jurídica fundamental da humanidade, as 

perspectivas teórico-jurídicas e doutrinárias aludidas não têm se concretizado, com 

a intensidade e velocidade desejadas, no plano da realidade empírica, tendo em vista 

o abismo e barreiras sociais, políticas, econômicas e jurídicas existentes entre 

homens e mulheres, principalmente porque essas últimas trabalham mais e ganham 

menos, inobstante a previsão constitucional de proscrição de diferenciação salarial 

em razão do gênero, nos termos do artigo 7º, XXX, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

Esse quadro fático-jurídico se agrava exponencialmente quando se considera 

o acesso ao mercado de trabalho por parte das mulheres vítimas de violência 

doméstica, que sofrem dupla violação dos seus direitos fundamentais, seja pelas 

agressões psicofísicas a que são submetidas em seus lares, quer pela discriminação 

a que são expostas ao tentarem uma oportunidade de acesso ao trabalho. Nesse 

sentido, essa trágica e inadmissível circunstância dolorosa da vida, qual seja, a 

violência doméstica de que foi vítima, chega ao conhecimento do seu futuro 

empregador, gerando, assim, mais uma barreira a entrada no mercado laboral, 

violando-se, ademais, o mandado constitucional de valorização do trabalho humano, 

na forma dos artigos 1º, IV e 170, caput, ambos da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

Não é por outra razão que o marco jurídico brasileiro de proteção e promoção 

dos direitos fundamentais das mulheres vítimas de violência doméstica reforça a 

necessidade de efetivação desses direitos fundamentais, inclusive o direito 

fundamental ao trabalho, “sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 

para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual e social”, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 11.340, 

de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). 
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Ademais, ainda segundo o marco jurídico infraconstitucional aludido, cabe ao 

Poder Público criar condições favoráveis para a promoção e efetivação dos direitos 

fundamentais aludidos, inclusive o direito fundamental ao trabalho. Pela relevância, 

confira-se a previsão legal: 

 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à 

moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1º O 

poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. § 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar 

as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no 

caput. 

 

Cuidam-se, pois, segundo José Joaquim Gomes Canotilho, de diretrizes 

voltadas à densificação dos direitos fundamentais das mulheres, rumo à um efetivo 

“Estado de justiça” (1998, P. 240-241).  

Neste contexto, o Estado Democrático de Direito no Brasil, por meio de todos 

os entes políticos da Federação brasileira, pode e deve utilizar o seu poder de 

contratação para, por meio dos contratos administrativos e outros vínculos jurídico-

negociais firmados pela gestão pública, viabilizar a absorção, nos pactos 

administrativos, da mão de obra formada por mulheres vítimas de violência 

doméstica, e, assim, obter uma proposta mais vantajosa para a gestão pública, a 

partir da concretização das diretrizes constitucionais e legais acima mencionadas, 

nos termos do artigo 37, XXI, da Constituição brasileira de 1988, consoante se passa 

a examinar adiante. 
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3 A LICITAÇÃO E A CONTRATAÇÃO PÚBLICA COMO INSTRUMENTOS 

REGULATÓRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER  

 

Em síntese necessária, a função de regulatória da licitação, da contratação e 

de outras parcerias administrativas do Estado significa a utilização desses institutos, 

quais sejam, a licitação, o contrato público, o convênio administrativo, o 

credenciamento, entre outros instrumentos, visando o alcance de objetivos 

constitucionais, para além do aspecto estritamente econômico das parcerias 

administrativas, concretizador do princípio da economicidade dos vínculos negociais 

do Estado (SOUTO, 2002, p. 189-190).   

Isto porque, a licitação, o contrato público e outros arranjos de parcerias 

administrativas estatais, no modelo de Estado Democrático de Direito, diante de uma 

sociedade complexa, plural e crescentemente tecnológica, alcançam uma dimensão 

valorativamente ampliada (PEDRA, 2020, P. 222-223). 

Neste passo, tais instrumentos de parcerias administrativas podem ser 

direcionados ao alcance de múltiplos objetivos constitucionais, tais como a proteção 

das micro e pequenas sociedades empresárias, a preservação do meio ambiente, a 

promoção do desenvolvimento tecnológico na gestão pública, a ressocialização de 

presos e egressos por meio dos contratos e convênios firmados pelo Estado, a 

reinserção laboral das pessoas com deficiência e reabilitados perante à previdência 

social, por meio de contratos públicos, tudo com vistas ao desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, tal como previsto como objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil previsto no artigo 3º da nossa matriz constitucional 

brasileira de 1988 (SOUSA, 2012, p. 85-133). 

 Neste contexto, se insere, também, a proteção e a promoção dos direitos 

fundamentais das mulheres vítimas de violência doméstica, notadamente a 

contratação das mesmas por meio dos contratos públicos e outros arranjos de 

parcerias administrativas do Estado. 

Nesta perspectiva, a função regulatória da licitação, do contrato público e 

demais arranjos de parcerias administrativas do Estado se relacionam e se destinam, 

instrumentalmente, à concretização do princípio do desenvolvimento 
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socioeconômico sustentável ou princípio constitucional da sustentabilidade, 

decorrente, em especial, do artigo 3º da Constituição brasileira de 1988 (SOUSA, 

2010, p. 179-244). 

Em outros termos, a função regulatória da licitação e demais parcerias 

administrativas do Estado também devem ser concebidas como instrumentos de 

realização dos objetivos e promessas constitucionais consagradas no já citado art. 

3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, notadamente porque 

o Estado Democrático de Direito brasileiro, mesmo assumindo a sua relevante 

função planejadora, normativa e reguladora, ainda não concretizou o projeto 

constitucional e as promessas aludidas, inclusive no que tange ao equacionamento 

do grave problema pertinente à violência doméstica a que são submetidas as 

mulheres brasileiras, com trágicas consequências e dificuldades, inclusive, no 

acesso ao mercado de trabalho. 

Esse quadro se agravou na atualidade, mundo afora e no Brasil, em razão da 

grave crise pandêmica decorrente da Covid-19, com gravíssimas repercussões 

humanitárias, sociais, econômicas e jurídicas para todos os brasileiros, e 

consequências ainda incalculáveis, configurando-se, em última análise, uma 

verdadeira crise do Estado Democrático de Direito e das instituições políticas e 

jurídicas tradicionais e suas fragilidades na adoção de medidas para o combate ao 

Coronavírus (BUSSINGUER e SOUSA, 2020, p. 265-294).  

Nada obstante, como nos lembra Adriano Santa’Ana Pedra, essa crise ensejou 

a necessidade de pensarmos e repensarmos inúmeras questões jurídicas no Brasil 

(2020, p. 17-29), com a urgência e prudência que o contexto atual exige, assim como 

as categorias jurídicas tradicionais no Direito Administrativo brasileiro e sua 

utilização para a superação da crise. 

Especificamente na temática do presente estudo, não se pode deixar de 

destacar o advento do novo marco jurídico das licitações e contratações públicas, 

por meio da Lei nº 14.133/2021, trazendo um novo influxo normativo para a função 

regulatória da licitação, da contratação pública e de outros arranjos de parcerias 

administrativas do Estado. 

Destarte, dando mais um passo na busca de redução das desigualdades de 

oportunidades e chances entre mulheres e homens, em boa hora, a Lei nº 14.133, de 
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01 de abril de 2021, denominada de nova Lei de Licitações e Contratos da 

Administração Pública, trouxe uma importante regra estabelecendo a possibilidade 

de mulheres vítimas de violência doméstica serem contratadas para trabalharem nos 

contratos públicos em que a União, os Estados e os Municípios venham a celebrar 

com as sociedades empresárias, nos termos estabelecidos no edital de licitação, 

consoante o artigo 25, § 9º, inciso I, da citada lei, conforme estabelecido em 

regulamento. 

Como dito, trata-se de excelente política pública a ser implementada pela 

União, Estados e Municípios, sem a necessidade de gastos públicos para que a citada 

política pública se torne realidade e melhore a vida das mulheres brasileiras vítimas 

de violência doméstica. Em outros termos, cuida-se de boa diretriz de gestão pública, 

de simples e rápida implementação, desde que se adotem algumas medidas, como 

se pretende analisar no presente trabalho. 

 Neste contexto, avulta a importância jurídica e potencialidade, pragmática e 

consequencialista, acerca da adequada utilização da função regulatória da licitação 

e da contratação pública, bem como outros arranjos de parcerias administrativas, 

enquanto relevantes instrumentos de gestão pública idôneos a minimizar os efeitos 

da crise atual na vida das pessoas, sobretudo das mulheres vítimas de violência 

doméstica. 

 Por tais razões, espera-se que o presente trabalho possa, ao menos, chamar 

a atenção de gestores públicos e operadores do Direito para a relevância prática dos 

presentes instrumentos, de modo a auxiliar a Administração Pública brasileira, em 

todos os níveis federativos, a ser mais eficiente e eficaz na sua nobre missão 

concretizadora de direitos fundamentais das mulheres vítimas de violência 

doméstica, principalmente em tempos de crise, como a presente, ora vivenciada no 

Brasil e no mundo. 

Adiante, propõe-se a edição de ato normativo para Estados e Municípios 

disciplinando a estrutura de governança público-privada para a absorção da mão de 

obra de mulheres vítimas de violência doméstica nas contratações públicas e outros 

arranjos de parcerias administrativas estatais. 
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4 UMA PROPOSTA NORMATIVA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS 

  

Retoma-se aqui algumas considerações anteriores feitas em relação à outra 

proposta normativa voltada à concretização dos direitos fundamentais das mulheres 

e meninas no Brasil, aplicáveis ao caso vertente (BUSSINGUER e SOUSA, 2021, p. 1-

30). 

Sob a ótica do devido processo legal legislativo, a lei estadual ou municipal 

que busque disciplinar uma política pública de garantidora do direito fundamental ao 

trabalho das mulheres vítimas de violência doméstica densifica diversos enunciados 

normativos constitucionais e infraconstitucionais, na medida em que cuida de tema 

que toca, conjuntamente, tanto aos interesses públicos estaduais quanto municipais, 

cuidando-se, pois, de normas relacionadas tanto à promoção da saúde quanto da 

assistência social, espectro de competências constitucionais onde a atuação de 

Estados e Municípios ostenta notória legitimidade constitucional, em especial, nos 

termos dos artigos. 23, II, 24, XII, XV, 196, 198 e 200, todos da Constituição da 

República de 1988.  

Destarte, o tema se refere, pois, com grande intensidade, frise-se, à 

formulação e implementação de políticas públicas de saúde e assistência social, na 

ótica dos interesses regionais estaduais e locais, nos termos dos arts. 25, caput e § 

1º e 30, I e II, ambos da Constituição da República de 1988. 

Ainda na perspectiva da constitucionalidade formal, a iniciativa legislativa 

deflagradora do devido processo legal respectivo deve ser do Chefe do Poder 

Executivo, estadual ou municipal. Isto porque se cuida de atividade tipicamente 

administrativa, qual seja, o fomento laboral às mulheres vítimas de violência 

doméstica por meio das contratações públicas e outros arranjos de parcerias 

administrativas estaduais e municipais, com a necessária estruturação 

organizacional administrativa para dar concretude e executividade à iniciativa em 

análise, nos termos do arts. 2º e 61, § 1º, II, alíneas “a”, “b” e “e”, ambos da 

Constituição da República de 1988.  

Daí porque será inconstitucional eventual lei estadual ou municipal, de 

iniciativa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, que pretenda 

disciplinar a matéria, violando-se, pois, o princípio constitucional da separação de 
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independência dos Poderes estatais e o devido processo legal legislativo aplicável à 

espécie. 

Sob a ótica da constitucionalidade material, a lei estadual ou municipal 

disciplinadora da matéria atende a um conjunto expressivo de enunciados 

normativos constitucionais relacionados à densificação dos direitos fundamentais 

das mulheres vítimas de violência doméstica, como demonstrado no capítulo 

anterior desse trabalho, especialmente, os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana, do desenvolvimento sustentável e da isonomia, bem como a 

necessidade de valorização do trabalho humano, nos termos dos arts. 1º, incisos III 

e IV, 3º, 5º, I, 7º, XXX e 170, todos da Constituição brasileira de 1988.  

Destarte, a lei em perspectiva reforça a importância do papel do Estado no 

planejamento e execução de políticas públicas e programas que ampliem a dignidade 

humana das mulheres vítimas de violência doméstica, , vetor axiológico de todo o 

ordenamento jurídico, na forma do art. 1º, III, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. 

Destarte, a medida legal em análise ressalta, também, a necessidade de 

empoderamento das mulheres vítimas de violência doméstica, por meio da proteção 

e promoção dos seus direitos fundamentais ao trabalho e à saúde, considerando-se 

a possibilidade de coordenação entre os órgãos do Poder Executivo estadual e 

municipal, visando à proteção e promoção dos direitos fundamentais aludidos. 

Ademais, destaca-se a possibilidade de cooperação entre o Estado e os Municípios 

na proteção e promoção dos direitos fundamentais das mulheres vítimas de 

violência doméstica, nos termos do art. 241 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. 

A medida legal realiza, ademais, a diretriz mundial atrelada a necessidade de 

empoderamento das mulheres brasileiras, de modo a dar cumprimento aos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, fixados pela Organização das Nações Unidas para 

os anos 2015-2030 (ODS), em especial os ODS 1 (Erradicação da Pobreza), 5 

(Igualdade de Gênero) e 10 (Redução das Desigualdades) (ONU, 2015).  

Em outros termos, a medida densifica o papel essencial dos Estados e 

Municípios na proteção e promoção dos direitos fundamentais das meninas, de 

modo a atender, no plano doméstico, o já citado objetivo fundamental da República 
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de promover o desenvolvimento social e econômico sustentáveis de todas mulheres 

brasileiras, nos termos do art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, densificador do princípio constitucional da sustentabilidade (FREITAS, 2012, 

p. 42) e do mínimo existêncial, sem o qual as declarações de direitos fundamentais 

e liberdades se tornam meras “proclamações formais destituídas de efeito prático” 

(BINENBOJM, 2020, p. 81).  

Ademais disso, trata-se de medida legal com elevado grau de pragmatismo e 

consequencialismo, nos termos do art. 20 da Lei nº 13.655/2018, de modo a mitigar, 

no plano da realidade estadual e municipal, uma dura realidade das mulheres vítimas 

de violência doméstica, de maneira concreta, efetiva e sem abstrações indevidas 

(MARQUES NETO e FREITAS, 2019, p. 21-42). 

A despeito do art. 25, § 9º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 falar em regulamento 

disciplinador da absorção da mão de obra de mulheres vítimas de violência 

doméstica nas contratações públicas e outros instrumentos de parcerias, o 

tratamento legal da política pública em análise retira eventual possibilidade de 

alegação no sentido da discricionariedade administrativa na execução da medida 

administrativa ora analisada, transmutando-se em política pública de de Estado e, 

não, de um governo de plantão, a partir da opção político-legislativa compartilhada 

entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o que justifica, também sob essa ótica, 

o tratamento legal da matéria. 

Muito ao revés. Cuida-se da necessidade de se garantir, cada vez mais, a 

progressividade e não regressividade das prestações estatais inerentes ao direito 

fundamental ao trabalho das mulheres vítimas de violência doméstica, na medida em 

que a progressividade dos direitos humanos e fundamentais é um elemento 

estrutural do Estado Constitucional, democrático, ambiental e, sobretudo, social de 

Direito (CALVO, 2019, p. 230), o que não deve ser olvidado por Estados e Municípios.  

Em outros termos, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

na lição da Claudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento “tem um compromisso 

visceral com os direitos fundamentais como um todo, e não só com as liberdades 

individuais clássicas”, tudo de modo a promover, de forma multidimensional, a 

dignidade humana (SOUZA NETO e SARMENTO, 2012, p. 271), densificada, no caso 
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em exame, por meio da política pública de Estado estratificada em lei estadual e 

municipal, como adiante sugerido. 

Posteriormente, nada obsta que, por meio de Decreto estadual ou municipal, 

se estabeleça uma estrutura de governança, por exemplo, uma comissão pública, 

com a participação da iniciativa privada, especialmente de entidades de proteção de 

direitos fundamentais das mulheres e universidades, para a indicação das mulheres 

vítimas de violência doméstica, que teriam o perfil para serem contratadas por meio 

dos contratos de obras e serviços que as empresas venham a celebrar com a 

administração pública. 

Bastaria uma indicação por laudo de assistência social e psicológico, de 

entidades de proteção e promoção dos direitos das mulheres, com recomendação da 

mulher, vítima de violência doméstica, para o preenchimento da vaga nos contratos 

públicos. 

Na ótica das empresas contratadas do Poder Público e que venham a absorver 

a mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica, ao final de cada ano, 

como medida de incentivo à responsabilidade social empresarial, a administração 

pública daria um selo reconhecendo a função social e a boa prática da empresa 

enquanto parceira da gestão pública na execução dessa importante política pública 

de reinserção social, econômica e laboral da mulher vítima de violência doméstica, 

amplificando a boa imagem corporativa da empresa parceira do Poder Público. 

Essa experiência não é nova na gestão pública e já é adotada, com sucesso, 

há mais de dez anos, no Estado do Espírito Santo, em relação aos presos e egressos 

advindos do sistema prisional capixaba, que são selecionados para trabalharem nos 

contratos de obras e serviços que o Estado celebra com as empresas. 

Como dito, até mesmo cada Município pode adotar a mesma prática 

internamente, nos seus respectivos contratos públicos. E mais, o Poder Público 

estadual pode condicionar a transferência voluntária de recursos aos Municípios – 

para a construção de uma escola ou hospital, por exemplo – desde que o Município 

se comprometa, mediante convênio, a absorver em seus contratos públicos 

municipais a mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica do seu próprio 

Município ou de Município próximo. 
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Cuida-se, assim, da função regulatória da licitação e da contratação pública, 

de modo a realizar políticas públicas essenciais por meio do grande poder de 

contratação do Poder Público, atendendo-se a valores caríssimos previstos na 

Constituição brasileira de 1988, no rumo da construção de uma sociedade brasileira 

mais livre, mais justa e mais solidária, eliminando as desigualdades injustas entre 

homens e mulheres, nos termos do artigo 3º da nossa Constituição. 

É certo que essa medida não resolve o gravíssimo problema da desigualdade 

de chances e oportunidades das mulheres no Brasil, especialmente àquelas vítimas 

de violência doméstica. Todavia, é um relevante passo no caminho de uma vida mais 

digna às mulheres que tiveram suas vidas marcadas pela barbárie praticada em seus 

próprios lares. Daí, portanto, a importância da medida, como resposta a esse trágico 

problema histórico e contemporâneo da sociedade brasileira. 

Nesta ordem de ideias, sugere-se a edição, pelo Estado ou pelo Município, de 

lei tratando da temática em análise, nos termos da proposta que ora se apresenta 

adiante. O anteprojeto de lei que segue cuida de proposta normativa considerando a 

realidade estadual. Nada obstante, com as adaptações pertinentes, pode ser 

implementada no âmbito dos Municípios. 

 

ANTEPROJETO DE LEI Nº, DE 2021 

Estabelece o Programa Estadual/Municipal de contratação de mulheres vítimas 

de violência doméstica, por meio dos contratos públicos, contratos de gestão, 

convênios de cooperação e outros instrumentos de parcerias administrativas 

firmados pelo Estado/Município e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO/O PRFEITO DO MUNICÍPIO 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa/Câmara Municipal decretou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei estabelece o Programa Estadual/Municipal de contratação de 

mulheres vítimas de violência doméstica, por meio dos contratos públicos, 

contratos de gestão, convênios de cooperação e outros instrumentos de 

parcerias administrativas firmados pelo Estado/Município e dá outras 

providências, nos termos do art. 3º da Lei nº 8666, de 21 de julho de 1993 e do 

art. 25, § 9º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, ou outro marco 
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jurídico que venha a substituí-lo, sem prejuízo da disciplina decorrente de ato 

normativo estadual/estadual destinado à sua eficácia e efetividade social. 

Art. 2º São objetivos da presente Lei: 

  

I - garantir a observância do direito fundamental da mulher vítima de violência 

doméstica ao trabalho digno; 

  

II – proporcionar condições para que haja efetiva ampliação do acesso ao 

mercado de trabalho por parte da mulher vítima de violência doméstica; 

  

III - criar e fomentar mecanismos para o desenvolvimento de uma ética e cultura 

solidárias, nos diversos segmentos da sociedade, bem como em relação aos 

atores públicos e privados, de modo a destacar a relevância do trabalho da 

mulher vítima de violência doméstica; 

  

IV - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações e iniciativas, 

públicas e privadas, voltadas à garantia do direito fundamental ao trabalho da 

mulher vítima de violência doméstica; 

  

V - criar condições, por meio de medidas de fomento público, para que se amplie 

o universo de oportunidades para ingresso e permanência da mulher vítima de 

violência doméstica no mercado de trabalho; 

  

VI - incentivar a celebração de parcerias, junto aos atores públicos e privados, de 

natureza econômica e não econômica, com vistas à efetivação do direito 

fundamental ao trabalho da mulher vítima de violência doméstica; 

  

VII - fomentar a participação cidadã, direta e indiretamente, no planejamento, 

execução e controle social das medidas voltadas à proteção e promoção do 

direito fundamental ao trabalho da mulher vítima de violência doméstica; 

 

VIII - reunir informações que subsidiem o aperfeiçoamento e ampliação das 

oportunidades de ingresso e permanência no mercado de trabalho da mulher 

vítima de violência doméstica; 
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IX - estimular a utilização de ferramentas de ciência, tecnologia e inovação no 

aperfeiçoamento da mão de obra formada pela mulher vítima de violência 

doméstica; 

  

X - incentivar a educação continuada, com vistas à formação e qualificação 

profissional da mulher vítima de violência doméstica; 

  

XI - realizar atividades esportivas contemplando a mulher vítima de violência 

doméstica. 

  

Art. 3º São fundamentos dessa Lei: 

  

I - a garantia da dignidade humana da mulher vítima de violência doméstica, por 

meio do trabalho; 

  

II - o direito fundamental ao trabalho da mulher vítima de violência doméstica; 

  

III - a valorização social do trabalho da mulher vítima de violência doméstica; 

  

IV - o desenvolvimento social e econômico da mulher vítima de violência 

doméstica, por meio do trabalho; 

  

V - o desenvolvimento de atividades fomentadoras, por parte do 

Estado/Município, de modo a viabilizar o trabalho digno da mulher vítima de 

violência doméstica; 

  

VI - a promoção de mecanismos de participação cidadã e controle social no 

planejamento, no desenvolvimento e na execução das políticas públicas voltadas 

ao trabalho da mulher vítima de violência doméstica. 

  

Art. 4º São instrumentos da presente Lei: 

  

I - a instituição de mecanismos indutivos, voltados à garantia do direito 

fundamental ao trabalho da mulher vítima de violência doméstica; 
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II - a celebração de parcerias, com atores públicos e privados, visando à garantia 

de empregos à da mulher vítima de violência doméstica; 

  

III - a viabilização de meios de contratação da mulher vítima de violência 

doméstica por meio de iniciativas e parcerias firmadas pelo Estado/Município; 

  

IV - a instituição de um sistema informatizado para controle e acompanhamento 

do trabalho da mulher vítima de violência doméstica. 

  

Art. 5º O Programa previsto nesta Lei será desenvolvido pela Secretaria de 

Estado/Municipal de Direitos Humanos, a quem compete: 

  

I - realizar o planejamento, a gestão, a execução e o controle do Programa 

disciplinado por esta Lei; 

  

II - firmar parcerias com os demais entes políticos da Federação, buscando 

formas de gestão eficiente, econômica e eficaz do Programa criado por esta Lei; 

  

III - firmar parcerias com entidades privadas, com e sem finalidade lucrativa, de 

modo a obter uma execução eficiente, econômica e eficaz das iniciativas e 

medidas pertinentes ao Programa criado por esta Lei; 

  

IV - viabilizar e fomentar a participação social nos projetos e iniciativas da 

presente Lei; 

  

V - celebrar parcerias com outros órgãos ou entidades públicas, de modo a 

viabilizar o aprimoramento das atuações administrativas; 

  

VI - promover a contínua e permanente capacitação de recursos humanos 

envolvidos na implementação da presente Lei; 

  

VII - buscar parcerias, com a iniciativa pública e privada, com vistas ao 

financiamento de projetos e ações pertinentes ao Programa previsto na presente 

Lei; 
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VIII - efetivar o uso de ferramentas de ciência, tecnologia e inovação no 

aperfeiçoamento da mão de obra da mulher vítima de violência doméstica; 

  

IX - exercer outras atividades correlatas, relevantes para o planejamento, gestão, 

execução e controle do Programa previsto na presente Lei; 

  

X - certificar-se de que as características profissionais e psicossociais da mulher 

vítima de violência doméstica sejam compatíveis com as atividades requeridas 

pelo contratado e com os objetivos do Programa previsto na presente Lei, 

necessárias à fiel e eficiente execução do contrato firmado com a Administração 

Pública estadual/municipal. 

  

Parágrafo único. Quando, em razão da natureza do contrato, obra ou serviço, não 

for possível a aplicação das disposições desta Lei, a incompatibilidade deverá 

ser devidamente demonstrada e justificada pelo contratado, cabendo à SEDH 

decidir, por meio de manifestação formal fundamentada, sobre a impossibilidade 

de atendimento às exigências estabelecidas pela presente Lei. 

  

Art. 6º Nas contratações de obras e serviços, pelos órgãos da Administração 

Direta e entidades da Administração Indireta do Poder Executivo 

Estadual/Municipal, bem como nas contratações e demais parcerias cujos 

recursos são decorrentes de execução de convênios firmados com estes órgãos 

e entidades estaduais/municipals, o contratado ou parceiro do Estado/Município 

fica obrigado a efetivar a contratação de mão de obra, necessária à execução da 

obra ou serviço, formada por mulheres vítimas de violência doméstica, no 

percentual de 10% (dez por cento) da mão de obra total para a execução do objeto 

contratual. 

  

§ 1º Nos editais de licitação ou outros instrumentos convocatórios e nos 

instrumentos de contratos convênios e demais parcerias administrativas, deverá 

constar a obrigação do cumprimento dos termos desta Lei, especialmente em 

relação aos percentuais de contratação de mão de obra previstos no caput deste 

artigo. 
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§ 2º A obrigatoriedade de contratação de mão de obra formada por mulheres 

vítimas de violência doméstica, previstas no caput deste artigo, se estende a 

todas as parcerias administrativas firmadas pela Administração Pública 

estadual/municipal com a iniciativa privada, inclusive as parcerias com o terceiro 

setor, desde que se tenha a necessidade de contratação de mão de obra para a 

execução dos serviços inerentes às parcerias administrativas firmadas com o 

Estado/Município. 

 

§ 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual/Municipal 

deverão absorver a mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica em 

atividades desenvolvidas diretamente pelo próprio Estado/Município, por meio 

de acordo de cooperação técnica a ser celebrado com a SEDH. 

  

Art. 7º O atraso na formalização da contratação da mão de obra mencionada, por 

culpa exclusiva do contratante ou da SEDH, não ensejará qualquer gravame à 

mulher vítima de violência doméstica. 

  

Parágrafo único. O não cumprimento desta obrigação, por parte do contratado, 

uma vez esgotadas as necessárias medidas saneadoras, poderá importar em 

rescisão do contrato firmado com a Administração Pública, com as 

consequências previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

enquanto vigorar, e na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como 

as demais normas de parcerias administrativas e regulamentos aplicáveis. 

  

Art. 8º Para fins de verificação da efetividade no cumprimento da presente Lei, 

os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual/Municipal enviarão, 

por meio eletrônico, semestralmente, à SEDH, a relação das parcerias firmadas e 

do correspondente quantitativo de mulheres vítimas de violência doméstica que 

foram efetivamente contratadas por intermédio dessas parcerias. 

 

Parágrafo único. O Estado/Município poderá firmar parcerias, acordos de 

cooperação técnica e convênios com entidades públicas ou privadas sem fins 

lucrativos, inclusive entidades do terceiro setor, visando à indicação das 

mulheres vítimas de violência doméstica, pelas aludidas entidades, para a 
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absorção de mão de obra feminina nos contratos públicos disciplinados por esta 

Lei. 

 

Art. 9º Observada e respeitada a autonomia constitucional do Poder Legislativo, 

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e do Tribunal de Contas 

do Estado, os mencionados órgãos poderão fomentar a contratação de mulheres 

vítimas de violência doméstica nos relevantes serviços públicos que prestam à 

sociedade, observado o marco jurídico previsto nesta Lei, sem prejuízo da edição 

de atos normativos próprios, específicos e adequados à realidade prática dos 

citados órgãos e da celebração de parcerias com o Poder Executivo 

Estadual/Municipal, visando a cooperação técnica e o apoio na implementação 

e alcance dos objetivos fixados no aludido marco jurídico. 

 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (noventa) dias de sua 

publicação oficial, prazo em que será regulamentada por Decreto do Chefe do 

Poder Executivo Estadual/Municipal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O presente trabalho procurou analisar e demonstrar a constitucionalidade de 

lei disciplinadora da absorção da mão de mulheres vítimas de violência doméstica 

nos contratos públicos e demais parcerias administrativas dos Estados e Municípios, 

a partir de lei específica, estadual ou municipal, disciplinando os limites, 

possibilidades e condições para a garantia do direito fundamental ao trabalho ora 

examinado. 

A medida legal, como se pretendeu demonstrar, além de densificar 

diretamente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, concretiza a 

diretriz mundial atrelada a necessidade de empoderamento das mulheres brasileiras, 

de modo a dar cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fixados 

pela Organização das Nações Unidas para os anos 2015-2030 (ODS), em especial os 

ODS 1 (Erradicação da Pobreza), 5 (Igualdade de Gênero) e 10 (Redução das 

Desigualdades) (ONU, 2015). Em outros termos, a medida tem o potencial de efetivar 
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o papel essencial do Estado na proteção e promoção dos direitos fundamentais das 

mulheres vítimas de violência doméstica. 

Além disso, o tratamento legal da política pública em análise retira eventual 

possibilidade de alegação no sentido da discricionariedade administrativa na 

execução da medida administrativa ora analisado, transmutando-se em política 

pública de trabalho de Estado e, não, de um governo de plantão, a partir da opção 

político-legislativa compartilhada entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o 

que justifica, também sob essa ótica, o tratamento legal da matéria. 
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serviços da absorção, pelos parceiros privados da administração pública, de mão de 
obra formada por adolescentes e jovens em situação de conflito com a lei. Revista 
da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo - Vitória: PGE-ES, v.12, n.12,– 50, 
jan./jun. 2012, p. 85-133. 
 
SOUTO, Marcos Juruena Villela Souto. Direito Administrativo Regulatório. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2002.  

 

 



 

5. O DIREITO FUNDAMENTAL À CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA E A PROPORCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO PELA CURATELA1
 

 
THE FUNDAMENTAL RIGHT TO CIVIL CAPACITY OF THE PERSON WITH 

DISABILITIES AND THE PROPORTIONALITY OF THE RESTRICTION BY 
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Beatriz Fracaro 
Resumo 
 
 O artigo tem como objetivo analisar a jusfundamentalidade do direito à capacidade 
civil da pessoa com deficiência, e avaliar, sob o crivo da regra da proporcionalidade, 
a possibilidade e as condições de restrição legítima deste direito por meio da 
curatela. O método de pesquisa empregado para tanto é o dedutivo, partindo da 
análise do atual paradigma de deficiência e capacidade, para, na sequência, 
justificar a fundamentalidade formal e material do direito à capacidade civil, e, por 
fim, avaliar se e em que medida a restrição a este direito imposta pela via da curatela 
encontra fundamentação constitucional. O procedimento de pesquisa é 
bibliográfico, com análise de doutrina, normas nacionais e internacionais, e 
jurisprudência. À luz das teorias externas acerca dos limites aos direitos 
fundamentais, demonstra-se que a curatela, em sua nova conformação, pode gerar 
restrições ao direito à capacidade. Nesse aspecto, a medida restritiva somente será 
legítima quando, diante das circunstâncias do caso concreto, mostrar-se 
necessária, adequada, e for aplicada de maneira proporcional, em termos de 
extensão e de duração, além de respeitar, sempre, as preferências, as vontades e a 
biografia do curatelado, sendo vedado o retorno ao modelo substitutivo de vontade.   
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Pessoa com deficiência. Capacidade civil. 
Curatela. Proporcionalidade. 
 
Abstract 
 
 The article aims to analyze the fundamentality of the right to civil capacity of the 
person with disability, and assess, under the test of proportionality, the possibility, 
and the conditions for the legitimate restriction of this right by the trusteeship. The 
research method used for this purpose is deductive, starting from the analysis of the 
current paradigm of disability and capacity, to then justify the formal and material 
fundamentality of the right to civil capacity and, finally, assess whether and to what 
extent the restriction to this right imposed by the trusteeship has constitutional 
grounds. The research procedure is bibliographical, with analysis of doctrine, national 

                                                      
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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and international norms, and jurisprudence. Based on external theories of the limits 
to fundamental rights, it is shown that trusteeship, in its new conformation, can 
generate restrictions to the right to capacity. In this aspect, the restrictive measure 
will only be legitimate when, in face of the circumstances of the concrete case, it 
proves to be necessary, adequate, and applied in a proportional manner, in terms of 
extension and duration, in addition to always respecting the preferences, the wills, 
and the biography of the person in trusteeship, being forbidden to return to the 
substitutive model of will. 
Keywords: Fundamental rights. Person with disabilities. Civil capacity. Trusteeship. 
Proportionality. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

consagra, no artigo 12, que estas gozam de capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Ao lado desta 

previsão, impõe aos Estados Partes o dever de estabelecer em seu âmbito interno 

sistemas de apoio ao exercício da capacidade.  

A regulamentação da Convenção no Brasil foi feita por meio do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, que reafirma a capacidade legal nos artigos 6º e 84. Parte-

se da premissa de que a capacidade legal equivale à capacidade civil plena (de direito 

e de fato) sediada nos códigos. Doravante, as expressões capacidade legal e 

capacidade civil serão empregadas como sinônimas no presente estudo.  

A estruturação de um sistema de apoio ao exercício da capacidade é comando 

totalmente novo, alheio à tradicional dogmática civilista calcada no método 

subsuntivo e no imperativo de proteção materializado pela substituição de vontade. 

Não se sabia, ao certo, que apoio seria esse e quais as suas implicações. O legislador, 

então, inseriu a tomada de decisão apoiada, e ao seu lado, apostou na reformulação 

da curatela.  

Entretanto, dar ao “velho” instituto da curatela uma “nova roupagem” gerou 

dúvidas e questionamentos, dentre eles o de se a decretação da curatela afetaria ou 

não a plena capacidade civil do curatelado. Tem sido comum encontrar nas decisões 

judiciais a afirmação de que, em nenhum caso, a pessoa com deficiência sob curatela 

poderá ser considerada absolutamente incapaz. Porém, tem se admitido a 

incapacidade relativa, como, inclusive, manifestou a Terceira Turma do STJ em 
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recente julgado (Recurso Especial nº 1.927.423-SP).  

Todavia, não se olvida que a matriz do direito à capacidade civil da pessoa 

com deficiência é a CDPD, tratado com status constitucional em virtude do art. 5º, 

§3º da CF/88. Tal circunstância jurídica permite assegurar a fundamentalidade 

formal e material do direito sob análise, e enseja a problemática que impulsiona o 

presente estudo, qual seja, a possibilidade ou não da sua restrição constitucional 

pela curatela.  Diante disso, objetiva-se, sob o marco das teorias externas dos limites 

aos direitos fundamentais, investigar a viabilidade e as condições de restrição 

legítima ao referido direito por meio da decretação judicial da curatela.  

Desenvolvido por meio do método dedutivo e do procedimento bibliográfico 

de pesquisa, o estudo encontra-se estruturado em três tópicos. No primeiro, 

apresenta-se um panorama geral acerca do novo paradigma de capacidade 

inaugurado pela CDPD e recepcionado pelo EPD, com aporte nos diversos princípios 

norteadores, em especial os da dignidade inerente, do respeito à autonomia, da 

igualdade de oportunidades e não discriminação, e da inclusão. O segundo tópico 

contempla os fundamentos jurídicos que asseguram a jusfundamentalidade do 

direito da pessoa com deficiência à capacidade civil plena. Por fim, uma vez 

reconhecido que o direito à capacidade é formal e materialmente fundamental, o 

terceiro tópico tratará das condições de legitimidade de restrição a esse direito pela 

via da curatela.  

Em síntese conclusiva, apontar-se-á que a legitimidade da restrição sempre 

dependerá de uma análise casuística, devendo ser operada pelo magistrado sob os 

parâmetros da regra da proporcionalidade.  

 

2. O NOVO PARADIGMA DA CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

A teoria das incapacidades, tal como tradicionalmente concebida, pode ser 

compreendida como reflexo da racionalidade moderna no Direito Civil. A 

modernidade foi responsável pela inserção do valor liberal-democrático da igualdade 

formal, mediante a abstração do sujeito de direito e sua indistinta submissão a um 

mesmo tratamento legislativo. Não obstante, optou-se por não conceder capacidade 

civil de exercício àqueles indivíduos que não pudessem conduzir-se adequadamente 
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nas relações patrimoniais, em benefício da segurança jurídica e do sujeito 

proprietário.2 

Por longo período, vários ordenamentos jurídicos, inclusive o brasileiro, 

empregaram a deficiência como um dos critérios balizadores da incapacidade civil.3 

No Código Civil de 1916, a partir do critério do status, qualquer pessoa diagnosticada 

como enferma ou doente mental estaria sujeita à condição de absolutamente 

incapaz, diante da hipótese legal do art. 5º, inciso II: os “loucos de todo o gênero”.  

Já no Código Civil de 2002 (redação original), o enfoque do discernimento 

passou a orientar a classificação de pessoas com deficiência como relativa ou 

absolutamente incapazes: pessoas com enfermidade ou deficiência mental sem o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil eram consideradas 

absolutamente incapazes (art. 3º, inciso II), ao passo que pessoas com deficiência 

mental com discernimento reduzido e os excepcionais sem desenvolvimento mental 

completo eram considerados relativamente incapazes (art. 4º, incisos II e III).4 

Nesse sentido, afirma-se que no ordenamento jurídico brasileiro o regime das 

incapacidades esteve calcado em um padrão abstrato e binário, sendo que a 

classificação atinente à capacidade se dava a partir de um juízo exclusivamente 

médico de aferição do discernimento da pessoa para a prática dos atos da vida civil.5 

Há muito já se criticava a forma como o regime das incapacidades havia sido 

previsto nas codificações civis, em especial em relação às questões de natureza 

existencial, que ganharam notoriedade em razão da expansão dos direitos humanos 

no plano internacional e dos direitos fundamentais nos ordenamentos nacionais.6 

                                                      
2 ROSENVALD, Nelson. “Curatela”. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Tratado de Direito das 
Famílias. 3. ed. Belo Horizonte: Ibdfam, 2019. p. 811-812. 
3 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. “A 
capacidade jurídica da pessoa com deficiência após a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência: análise das soluções propostas no Brasil, em Portugal e no Peru”. Revista Direito e Práxis, 
v. 12, n. 1, jan. 2021, Rio de Janeiro, p. 296-322. Disponível em: https://url.gratis/6ItknZ. Acesso em: 
03 ago. 2021. p. 301.  
4 Ibidem, p. 301-302.  
5  ARAUJO, Luiz Alberto David; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. “A perícia multidisciplinar no 
processo de curatela e o aparente conflito entre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o código de 
processo civil: reflexões metodológicas à luz da teoria geral do direito”. Revista de Direitos e Garantias 
Fundamentais, v. 18, n. 1, jan./ abr. 2017, Vitória, p. 227-256. Disponível em: https://url.gratis/f9GufO. 
Acesso em: 02 ago. 2021. p. 234. 
6 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 300.  
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No âmbito interno, a Constituição Federal de 1988 despertou na doutrina 

civilista mais atenta o questionamento acerca da incompatibilidade da associação 

da deficiência à incapacidade, a partir da sua principiologia, em especial a cláusula 

geral da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). A dignidade é o eixo 

personalista da ordem constitucional e, a partir dela, aduz-se a insuficiência da 

noção clássica de proteção do indivíduo, a qual deve somar-se uma tutela 

promocional que permita o pleno desenvolvimento da pessoa, em consonância com 

o princípio da autonomia.7  

De acordo com lições de Luís Roberto Barroso, a dignidade deve ser 

compreendida em seus três elementos essenciais: ontológico, ético e social. O 

elemento ontológico consiste no fato de ser a dignidade inerente a todos os seres 

humanos, independentemente de suas circunstâncias pessoais, sendo a igualdade 

corolário desta inerência. A igualdade deve ser compreendida tanto como não-

discriminação na ou perante a lei, quanto como respeito à identidade e à 

diversidade.8 

O elemento ético da dignidade é a autonomia, que reflete “a capacidade de 

autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida e 

desenvolver livremente sua personalidade”. 9  Contudo, a autonomia pressupõe a 

existência de condições para a autodeterminação, isto é, possibilidades efetivas de 

decisão e escolha, intrinsecamente relacionadas ao direito à igualdade material.10 

 O terceiro e último elemento é o social - dignidade como valor comunitário -, 

que se trata de uma espécie de limitação externa à liberdade de cada indivíduo, 

considerando as responsabilidades e deveres associados às escolhas individuais. 

Todavia, o viés protetivo presente no elemento social não deve servir de justificativa 

para tradicionais políticas excessivamente paternalistas.11 

De modo geral, pode-se afirmar que a dignidade da pessoa humana 

compreende, dentre outras posições jurídicas, a garantia da isonomia, vedados 

                                                      
7 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 815.  
8 BARROSO, Luís Roberto. “A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 
natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação”. Versão provisória para debate público. 
Dez. 2010.  Disponível em: https://url.gratis/wJMLrS. Acesso em: 25 ago. 2021. p. 21-23.   
9 Ibidem, p. 24.   
10 Idem.  
11 Ibidem, p. 27-28.   
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tratamentos discriminatórios e arbitrários, e todo o mais necessário ao livre 

desenvolvimento da personalidade e exercício do direito de autodeterminação. 

Intervenções somente serão aceitas se decorrentes de lei e se proporcionais.12  

Apesar do quadro constitucional possibilitar a construção interpretativa 

anterior a partir da dignidade da pessoa humana, bem como estabelecer verdadeiro 

“estatuto privilegiado de sujeito de direito às pessoas com deficiência”, o 

Constituinte não definiu expressamente a pessoa com deficiência. Com isso, na 

seara infraconstitucional houve o acolhimento do paradigma médico de deficiência 

e a adoção de critérios objetivos que, embora estigmatizantes, conferiam segurança 

jurídica ao operador do direito.13 

A mudança substancial nesse cenário decorre de um marco jurídico firmado 

em âmbito internacional. Em 2006, países membros da ONU acordaram, em Nova 

York, o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e 

seu Protocolo Facultativo. O Brasil os ratificou, aprovando-os por meio do Decreto 

Legislativo nº 186/2008, seguindo o procedimento previsto no artigo 5º, §3º da 

CF/88. Sua vigência no plano interno se iniciou com a promulgação do Decreto nº 

6.949/2009.  

A CDPD institui um novo conceito de pessoa com deficiência, alinhado ao 

modelo social de abordagem, em que se reconhece a deficiência como um fenômeno 

complexo, que não se resume a questões de ordem médica e científica. Afirma-se 

que a deficiência não se trata de mera condição pessoal, mas sim resultado da 

interação entre fatores médicos e fatores ambientais (barreiras) presentes no 

contexto social.14  

Resultado de um intenso processo de mobilização de organizações da 

sociedade civil “de e para” pessoas com deficiência, a CDPD inova no tratamento da 

igualdade em relação a estas pessoas, pois ultrapassa a noção da igualdade como 

                                                      
12  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed. rev., atual. e ampl. Livraria do Advogado: Porto 
Alegre, 2015. p. 104-105.  
13 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; BOTH, Laura Jane Ribeiro Garbini. “A complexidade do reconhecimento 
da (in) capacidade da pessoa com deficiência no direito brasileiro: da codificação à 
jurisprudência”. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 22, n. 2, maio/ago. 2017, Curitiba, p. 
225-254. Disponível em: https://url.gratis/ugEBhZ. Acesso em: 31 ago. 2021. p. 227-228.  
14 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 817. 
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direito geral, e passa a estabelecer uma “cláusula especial de igualdade”, 

especificando vedações de discriminação à pessoa com deficiência.15 

Ademais, o texto da CDPD estrutura-se sobre renovada concepção da tutela à 

pessoa com deficiência, focada na dupla dimensão da dignidade. A primeira é a 

dimensão negativa, pautada no dever de proteção à pessoa com deficiência por parte 

do Estado, da Sociedade e da Família. Nesse ponto, salienta-se a inviabilidade da 

proteção calcada na heteronomia, de modo que não se admite que a vulnerabilidade 

do sujeito autorize/justifique sua instrumentalização a interesses alheios. A outra 

face é a dimensão positiva, relacionada ao reconhecimento da autonomia e 

independência da pessoa com deficiência, que a permite fazer suas próprias 

escolhas de vida.16 

À luz dos princípios convencionais, especialmente o da dignidade da pessoa 

humana, a autonomia não mais se reduz à competência para tomar decisões de 

acordo com padrões sociais vigentes. É uma autonomia orientada ao livre 

desenvolvimento da personalidade, isto é, que valoriza o aspecto existencial e 

permite que a pessoa exerça sua subjetividade e protagonize sua própria história. 

Esta renovada concepção de autonomia impõe a dissociação entre deficiência e 

incapacidade civil.17 Nesse sentido, preceitua o Artigo 12, item 2, CDPD: “Os Estados 

Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida”.  

A “capacidade legal” prevista na CDPD trata-se de um conceito conglobante 

de capacidade.18 Segundo definição constante na Observação Geral Número 1 do 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, “la capacidad jurídica 

significa dos cosas: que tienes derechos y obligaciones, y que puedes ejercer tus 

derechos y tus obligaciones por ti mismo”.19  

                                                      
15 Ibidem, p. 815-816.   
16 Ibidem, p. 816-817.  
17 SARLET, Ingo Wolfgang; SARLET, Gabrielle Bezerra Sales. “As ações afirmativas, pessoas com 
deficiência e o acesso ao ensino superior no brasil – contexto, marco normativo, efetividade e 
desafios”. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 24, n. 2, maio/ago. 2019, Curitiba, p. 338-
363. Disponível em: https://url.gratis/v4vFHv. Acesso em: 02 ago. 2021. p. 350.  
18 ARAUJO, Luiz Alberto David; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Op. cit., p. 236-237.  
19  Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Observação Geral número 1. 
Disponível em: https://inclusion-international.org/wp-
content/uploads/2016/06/Observaci%C3%B3n-general-N%C2%BA-1-2014_Igualdad-ante-la-
ley_LF.pdf. Acesso em: 06 set. 2021.  
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Como Estado Parte da CDPD, o Brasil tem a obrigação de adotar todas as 

medidas legislativas, administrativas e de outras naturezas, necessárias à realização 

dos direitos reconhecidos na Convenção. Deve promover todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, sem qualquer forma de 

discriminação em razão da deficiência (artigo 4), incluindo o direito à capacidade. 

Em 2015, foi aprovada no Brasil a Lei nº 13.146, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (EPD), cuja função precípua é dar cumprimento à CDPD, conferindo a 

adequada tutela a esse grupo de pessoas.20 O legislador estatutário reafirmou, no 

art. 2º, o conceito de deficiência informado pela CDPD, bem como enunciou nos 

artigos 6º e 84 que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa.  

Em conformidade com o novo paradigma constitucional de capacidade, o 

Estatuto reestruturou dois artigos centrais do Código Civil de 2002 em relação ao 

tema. Tratam-se dos artigos 3º e 4º, CC/02, que contém, respectivamente, as 

hipóteses gerais de incapacidade absoluta e relativa. Todos os incisos do art. 3º 

foram revogados, sendo a única hipótese subsistente de incapacidade absoluta a do 

menor de 16 (dezesseis) anos. A redação do art. 4º, por sua vez, foi alterada nos 

incisos II e III, de tal modo que, a partir de então, são considerados relativamente 

capazes: os menores púberes; os ébrios habituais e viciados em tóxicos; os que por 

causa transitória ou permanente não possam exprimir a sua vontade; e os pródigos. 

Deixam de existir previsões de incapacidade civil associadas à deficiência.  

 

3. A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO À CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

O Artigo 12 consagra a disposição mais inovadora e, ao mesmo tempo, 

desafiadora da Convenção. Luiz Alberto David Araujo e Carlos Eduardo Pianovski 

afirmam sua jusfundamentalidade.21 Sob semelhante viés, Ana Cláudia Mendes de 

Figueiredo faz referência ao “direito humano ao exercício da capacidade jurídica por 

parte de todas as pessoas com deficiência”.22 Ainda, aduz Nelson Rosenvald que “a 

                                                      
20 ARAUJO, Luiz Alberto David; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Op. cit., p. 238.  
21 Ibidem, p. 236.  
22 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de. “A capacidade jurídica das pessoas com deficiência: uma 
ressignificação necessária à luz dos direitos humanos e do modelo social de deficiência”. Cadernos 
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capacidade civil é um direito fundamental do ser humano, corolário de sua dignidade 

e liberdade [...]”.23  

A afirmação de que a capacidade civil é um direito humano e fundamental da 

pessoa com deficiência, bem como suas implicações, passam a ser objeto de análise, 

na sequência, sob a perspectiva da regulação jurídica dos direitos fundamentais no 

Brasil. Preliminarmente, pontua-se que o fundamento mais comum da distinção das 

categorias direitos humanos e diretos fundamentais refere-se ao plano de 

positivação. Direitos humanos se encontram positivados na esfera internacional, 

com pretensão de validade universal, ao passo que direitos fundamentais são 

aqueles positivados na Constituição de cada Estado e sujeitam-se ao regime da 

dupla fundamentalidade (formal e material). 24  Apesar desta diferença, há íntima 

relação entre ambos, sendo-lhes comum a fundamentalidade em sentido material.25 

A Constituição Federal de 1988, fruto do processo de redemocratização do 

país, contempla extenso rol de direitos fundamentais, que gozam de status jurídico-

constitucional específico: são valores superiores da ordem constitucional e jurídica 

como um todo; possuem aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, CF/88); e são cláusulas 

pétreas da Constituição (art. 60, §4º, CF/88).26 Deste regime jurídico qualificado, que 

reforça sua normatividade e proteção, resulta sua fundamentalidade formal.27 Por 

outro lado, a fundamentalidade material decorre do conteúdo desses direitos, que 

representam “decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade”.28  

No tocante à fundamentalidade material, o Constituinte de 1988 reconheceu 

expressamente a existência de outros direitos fundamentais, com ou sem assento 

no texto constitucional positivado, além dos elencados no Catálogo, isto é, no Título 

II da CF/88.29 O fundamento para tanto encontra-se no parágrafo 2º do art. 5º da 

CF/88. 

                                                      

Ibero-Americanos de Direito Sanitário, v. 10, n. 1, jan./ mar. 2021, Brasília, p. 186-202. Disponível em: 
https://url.gratis/cKJVXT. Acesso em: 18 ago. 2021. p. 188.  
23 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 814.  
24 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 29. 
25 Ibidem, p. 33.  
26 Ibidem, p. 64-68.   
27 Ibidem, p. 75-76.   
28 Ibidem, p. 76.   
29 Idem. 
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Trata-se da denominada cláusula de abertura material. De acordo com Ingo 

Sarlet, a partir dela os direitos fundamentais podem ser divididos em dois grupos: 

direitos fundamentais expressamente positivados (escritos), previstos no catálogo, 

em outras partes do texto constitucional ou em tratados internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil; e direitos não expressos ou não escritos, que se 

subdividem em implícitos (subentendidos em normas do catálogo de direitos 

fundamentais) e/ou decorrentes do regime e dos princípios da Constituição.30 

Em análise no presente estudo encontra-se o direito à capacidade legal da 

pessoa com deficiência, cuja matriz é a Convenção da ONU sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. A CDPD é um Tratado Internacional de Direitos Humanos 

que foi objeto de adesão formal pelo Brasil. Mais do que isso, foi o primeiro a ser 

aprovado de acordo com o rito do art. 5º, §3º, CF/88 (incluído pela EC nº 45/04). 

Para Ingo Sarlet, a adequada interpretação do art. 5º, §2º, por si só, já permitia 

afirmar que todos os tratados de direitos humanos, até mesmo os incorporados 

antes da EC nº 45, gozam de fundamentalidade material e hierarquia constitucional, 

ainda que sem integrar formalmente o texto da Constituição. Posteriormente à 

Emenda, uma vez adotado o procedimento do §3º - interpretado em conjunto com o 

§2º - na incorporação do tratado em matéria de direitos humanos, os direitos nele 

previstos passam a ser formal e materialmente fundamentais.31 

Em suma, a afirmação de que o direito à capacidade legal é um direito 

fundamental no ordenamento jurídico brasileiro sustenta-se a partir da 

demonstração da cláusula de abertura constitucionalmente prevista, somada à 

hierarquia constitucional do tratado em que este direito se encontra positivado (Art. 

12 da CDPD). 

Não obstante assentada a jusfundamentalidade do direito à capacidade legal 

da pessoa com deficiência, apenas como complemento argumentativo no tocante à 

sua fundamentalidade material, salienta-se a sólida conexão que o referido direito 

guarda com o princípio da dignidade da pessoa humana, relação esta que, a 

propósito, já foi objeto de abordagem no capítulo anterior.  

 

                                                      
30 Ibidem, p. 88.  
31 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 125-129.   
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4. A RESTRIÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À CAPACIDADE CIVIL PELA CURATELA 

SOB OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE 

 

Em observância ao artigo 12 da CDPD, o legislador estatutário reafirmou a 

capacidade civil plena da pessoa com deficiência nos artigos 6º e 84, e, neste último, 

lançou mão de dois institutos voltados ao seu exercício: tomada de decisão apoiada 

(TDA) e curatela revisitada. A TDA, novidade no cenário jurídico brasileiro, é um 

negócio jurídico firmado entre apoiado e apoiadores, submetido à homologação em 

ação de jurisdição voluntária. Uma vez acatada a medida, em nada afeta a 

capacidade da pessoa apoiada. Ao lado da TDA, o legislador manteve a curatela, 

instituto que já vigia nos Códigos Civis de 1916 e de 2002, mas lhe confere nova 

roupagem. A medida passa a ser caracterizada precipuamente pela imposição da 

mudança de um modelo de substituição de vontade para um modelo voltado ao apoio 

e emancipação, em que se exige sejam respeitadas as vontades e as preferências do 

curatelado.32  

A ênfase do presente estudo será a curatela. De acordo com o art. 84, §1º, EPD, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme 

a lei”. No § 3º do mesmo dispositivo legal assenta-se que a “curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”.  

No art. 85 do EPD, são definidos os limites à extensão da medida: somente 

afetará “os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial” 

(caput), não alcançando “o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (§ 1º). Reafirma-se, ainda, a 

excepcionalidade da medida, em cuja sentença devem constar “as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado” (§2º). 

As normas legais podem ser consideradas restritivas ou apenas 

conformadoras/configuradoras dos direitos fundamentais. 33  Jorge Reis Novais 

define as normas de conformação – ou, como as chama, normas de desenvolvimento 

                                                      
32 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 310-311.   
33  STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 28.  



 

 
 
 
116 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

dos direitos fundamentais – como aquelas que, ao menos em princípio, têm como 

objetivo “melhorar posições de direitos fundamentais, possibilitar o seu exercício, 

desenvolvê-las, concretizá-las ou criar condições que possibilitem o seu exercício 

concreto de forma socialmente adequada e viável”.34 

Ao poder legislativo, portanto, incumbe criar estruturas normativas que 

garantam a plena eficácia dos direitos fundamentais e que os harmonizem com 

outros direitos e bens constitucionalmente tutelados. Por isso, não obstante esses 

direitos sejam dotados de eficácia imediata, sua regulação é uma necessidade 

prática.35 

Por outro lado, normas restritivas são aquelas que propõem uma regulação 

que afeta de forma desvantajosa ou negativa o conteúdo de um direito fundamental, 

a fim de resguardar outros valores e interesses igualmente dignos de proteção.36 Tais 

normas somente serão consideradas válidas se, de alguma forma, encontrarem 

justificação constitucional, e, embora também sejam necessárias para a própria 

unidade constitucional, guiam-se pelo princípio da excepcionalidade.37 

Quanto aos dispositivos legais relativos à curatela, aduz-se que, se lidos à luz 

da CDPD, apresentam, ao menos em princípio, caráter conformador do direito à 

capacidade legal. A rigor, a curatela revisitada seria, ao lado da TDA, uma das 

medidas eleitas para compor o sistema de apoio brasileiro e promover o exercício da 

capacidade. Todavia, há fundadas e razoáveis dúvidas sobre o funcionamento da 

curatela estatutária como medida de apoio não restritiva da capacidade.  

O Estatuto não definiu expressamente os casos nos quais a curatela é cabível, 

se valendo apenas da genérica expressão “quando necessário” (art. 84, §1º). Com 

isso – e especialmente pelo fato da existência da curatela, embora em formato 

diverso, preceder o Estatuto – abre-se margem para uma dúvida: a curatela a que se 

refere o legislador estatutário é a curatela do incapaz, prevista no CC/02, ou se trata 

de nova espécie de curatela de pessoa capaz? Não há consenso doutrinário a 

                                                      
34 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 179.  
35 STEINMETZ, Wilson. Op. cit., p. 39-40. 
36 NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit., p. 178.   
37 STEINMETZ, Wilson. Op. cit., p. 37-38.  
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respeito.38 

É fato que o Estatuto exige do intérprete o emprego de esforços 

hermenêuticos. Com isso, confere ao Poder Judiciário a possibilidade de análise 

quanto a eventuais restrições ao direito fundamental à capacidade civil por meio da 

curatela. Denota-se que, a partir da vigência do EPD, a lógica jurisprudencial 

predominante que tem se desenvolvido acerca da aplicação da curatela às pessoas 

com deficiência (especialmente mental e intelectual) tem sido a seguinte: a 

conjugação do art. 1.767, inciso I, com o art. 4º, inciso III, ambos do Código Civil de 

2002 (com redação alterada pelo EPD), permite, diante do caso concreto, que a 

pessoa com deficiência sob curatela seja considerada relativamente incapaz. 39 

Assim foi julgado, por exemplo, o Recurso Especial nº 1.927.423 – SP no STJ.40  

Se a decretação da curatela pressupõe incapacidade, ainda que relativa, está-

se diante de uma medida de cunho restritivo. Sem embargo, uma vez reconhecida a 

fundamentalidade da capacidade civil da pessoa com deficiência, cumpre avaliar se, 

e em que medida, a restrição pode ser considerada legítima. É o que se fará a seguir.  

Os direitos fundamentais devem ser compreendidos em sua dupla dimensão: 

subjetiva e objetiva. A dimensão subjetiva, em suma, garante ao particular 

possibilidades de ação, pretensão ou competência amparadas juridicamente, e 

permite exigir do Estado o cumprimento de deveres impostos pela norma de direito 

fundamental. Em complemento, direitos fundamentais possuem também uma 

dimensão objetiva, quando compreendidos como uma ordem objetiva de valores que 

confere legitimidade à ordem jurídica, que condiciona a atividade dos poderes 

                                                      
38  Para Pablo Stolze “ainda que, para atuar no cenário social, precise se valer de institutos 
assistenciais e protetivos como a tomada de decisão apoiada ou a curatela, a pessoa deve ser tratada, 
em perspectiva isonômica, como legalmente capaz”. STOLZE, Pablo. “Deficiência Não é Causa de 
Incapacidade Relativa: A Brecha Autofágica”. Direito UNIFACS – Debate Virtual, n. 209, 2017, Salvador. 
Disponível em: https://url.gratis/PEbQB1. Acesso em: 02 set. 2021. Já para Nelson Rosenvald, a 
pessoa com deficiência sob curatela será considerada relativamente incapaz. ROSENVALD, Nelson. 
“Curatela”. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Tratado de Direito das Famílias. 3. ed. Belo 
Horizonte: Ibdfam, 2019. Cap. 18. 
39 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 311.   
40 A Terceira Turma do STJ julgou em maio de 2021 o Recurso Especial nº 1.927.423-SP, cujo pedido 
era a reforma de sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação de interdição em 
face de um idoso com Alzheimer. Na origem, o magistrado a quo acolheu o pedido, declarando a 
incapacidade “absoluta” do idoso e decretando a sua curatela. No acórdão, o STJ proveu o recurso 
especial para o fim de declarar a incapacidade relativa do curatelado, conforme art. 4º, III, CC/02. 
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constituídos e que possui força irradiante que alcança todos os ramos do direito.41 

Uma vez que, em razão da dimensão objetiva, direitos fundamentais passam 

a ser compreendidos como valores objetivos da ordem jurídico-constitucional 

coexistentes com outros valores e bens constitucionais, necessitam com estes se 

compatibilizar.42 Nessa perspectiva, é comum, em diversas ordens jurídicas, que os 

direitos fundamentais se apresentem “sob a estrutura de princípios [...], pois se 

pretende que sejam realizados no limite ótimo”. 43  Recorda-se aqui a seguinte 

definição de Robert Alexy: princípios são “mandamentos de otimização”, isto é, 

podem ser satisfeitos em diferentes graus, a depender das possibilidades fáticas e 

jurídicas.44 

Diante do potencial de colisão, os direitos fundamentais apresentam pesos 

relativos. Em decorrência disso, há uma recepção do princípio da proporcionalidade, 

bem como abrem-se novas margens de atuação e intervenção dos poderes 

constituídos, 45  dentre eles o jurisdicional. Uma vez reconhecida a dimensão 

principiológica dos direitos fundamentais, indaga-se qual o seu âmbito de proteção/ 

suporte fático, haja vista que “saber o que está ou não contido sob a proteção 

normativa de um direito fundamental significa perguntar quais são os seus limites”.46 

Basicamente, há duas perspectivas teóricas acerca dos limites aos direitos 

fundamentais. Por um lado, as teorias que sustentam o suporte fático restrito 

defendem a exclusão de antemão de determinados bens do âmbito de proteção do 

direito, de modo que não há que falar em restrição a direitos fundamentais, tampouco 

em  colisão  e  sopesamento.47 Trabalham  como  a  noção  de  limites  imanentes  ao  

direito, de tal forma que este se apresenta sob a estrutura de regra.48  

Essa não é a posição teórica que se adota neste estudo. A exclusão a priori  de 

                                                      
41 NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit., p. 56-58. 
42 Ibidem, p. 66.   
43 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. “O direito fundamental à educação inclusiva e a 
retenção voluntária das crianças com deficiência intelectual na educação infantil por um ano 
adicional”. Rfd - Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 39, jul. 2021, Rio de Janeiro, p. 186-210. 
Disponível em: https://url.gratis/jGvKNV. Acesso em: 23 ago. 2021. p. 190.  
44 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 90. 
45 NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit., p. 66.   
46 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 190.  
47 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: Conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 80-81. 
48 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 190-191. 
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determinadas ações do âmbito de proteção de um direito fundamental tende a 

fragilizar a sua garantia nas atividades legislativa e jurisdicional. Isto porque, atos 

restritivos, nesse modelo, podem ser praticados com base em juízos de 

conveniência, ou seja, ficam dispensados da obrigatoriedade da fundamentação 

constitucional.49 

Por outro lado, há teorias que defendem o suporte fático amplo dos direitos 

fundamentais, as quais sustentam que todas as ações estão abrangidas prima facie 

no âmbito de proteção do direito. Não significa que sejam garantias definitivas; pelo 

contrário, a definitividade somente é dada a partir do sopesamento perante a 

situação concreta. 50  Nesse aspecto, as denominadas teorias externas, à luz das 

quais o presente estudo desenvolve-se, sustentam que a restrição vem “de fora”, 

limitando o exercício de determinado direito fundamental, bem como “se apresentará 

sempre na verificação prática e a posteriori do direito fundamental, através da 

análise dos condicionantes fáticos e jurídicos aplicáveis ao caso concreto e a ele 

oponíveis”.51 

Aduz-se que as teorias externas guardam substancial relação com a teoria 

dos princípios, segundo a qual os direitos fundamentais são garantidos por normas 

consagradoras de direitos prima facie que apresentam a estrutura de princípios, com 

suporte fático amplo. No entanto, no caso concreto, é possível que haja uma colisão 

entre as normas, de modo que a solução esteja na restrição à realização de um 

princípio, mediante aplicação da regra da proporcionalidade.52 

A análise argumentativa que se propõe no tocante à restrição ao direito 

fundamental à capacidade civil da pessoa com deficiência, por meio da curatela 

estatutária, parte dos condicionantes fáticos e jurídicos que eventualmente sejam 

oponíveis ao exercício de referido direito. Em relação aos condicionantes fáticos, 

toma-se como ponto de partida para a reflexão a seguinte colocação proposta por 

Nelson Rosenvald: “Será que poderíamos admitir que, para o futuro, teremos uma 

nação composta unicamente de pessoas plenamente capazes [...]? Obviamente  não. 

                                                      
49 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 125. 
50 Ibidem, p. 99. 
51 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 191.  
52 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 139-140 
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Inexiste pretensão ideológica capaz de afetar a natureza das coisas”.53  

O que se quer dizer é que, ainda que juridicamente assegure-se a capacidade 

civil plena da pessoa com deficiência, seguirão existindo pessoas – com ou sem 

deficiência – impossibilitadas de “querer e entender”, de exprimir sua vontade.54 

Tratam-se de situações fáticas em que se verifica - mais do que dificuldade ou 

complexidade - a inviabilidade de “interação e comunicação por qualquer modo, 

meio ou formato adequado”,55  não havendo poder de autodeterminação em tais 

casos.  

No tocante aos condicionantes jurídicos, faz-se necessário analisar o 

tratamento que a matéria recebe no ordenamento positivado, para, em seguida, 

verificar se eventuais restrições encontradas possuem fundamentação 

constitucional. 56  Partindo do âmbito da legislação infraconstitucional, o EPD 

assegura a capacidade civil plena da pessoa com deficiência e propõe dois 

mecanismos para o seu exercício: a tomada de decisão apoiada e a curatela. Com 

relação à curatela, o Estatuto não é categórico ao disciplinar de que forma tal medida 

afeta a capacidade.  

Diante disso, em muitas decisões judiciais tem-se verificado o emprego da 

hipótese legal geral prevista no art. 4º, inciso III do CC/02, que preceitua que são 

relativamente incapazes “aqueles que por causa transitória ou permanente não 

puderem exprimir a sua vontade”. É preciso, entretanto, avaliar se essa forma de 

restrição possui justificação constitucional. Tal fundamento, por certo, deverá ser 

buscado no texto da CDPD, que goza de status constitucional no Brasil.  

O ponto chave para responder a tal questionamento reside na vedação à 

discriminação, que, além de ser um dos princípios gerais da CDPD (art. 3, alínea ‘b’), 

aparece em diversos outros dispositivos.57 No Artigo 2 da CDPD consta o conceito 

de discriminação por motivo de deficiência, que abrange qualquer diferenciação, 

exclusão ou restrição baseada na deficiência, cujo objetivo ou efeito seja 

impossibilitar o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos, em 

                                                      
53 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 841.   
54 Ibidem, p. 839.  
55 Idem. 
56 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 195.  
57 Vide Artigo 5 (“Igualdade e não-discriminação”), da CDPD.  
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igualdade de oportunidades com as demais pessoas, em todos os âmbitos da vida. 

Ademais, a recusa de adaptação razoável também caracteriza discriminação.  

Portanto, ainda que de modo reverso, o que se pode extrair, de forma bastante 

clara, é que qualquer restrição que se opere em face de um direito pelo simples fato 

de ser o seu titular pessoa com deficiência não estará constitucionalmente 

justificada. Logo, o fundamento baseado na hipótese do art. 4º, inciso III, CC/02 

somente estará justificado se ficar evidenciado que o fato gerador da incapacidade 

relativa é a impossibilidade de expressão da vontade, e não a deficiência em si.  

Ainda assim, cumpre fazer a ressalva de que há autores que compreendem 

que, em qualquer caso, a medida é inconstitucional. Cita-se, como exemplo, a 

contundente crítica de Pablo Stolze, segundo a qual o enquadramento de pessoas 

com deficiência no art. 4º, inciso III, CC/02 é uma “brecha inconstitucional e 

autofágica”, que contraria frontalmente a lógica inaugurada pela CDPD.58 

Examinados, ainda que sumariamente, os possíveis condicionantes fáticos e 

jurídicos, cumpre analisar, de um modo geral, a resistência da restrição à capacidade 

por intermédio da curatela aos três testes da regra da proporcionalidade – 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Anota-se, desde 

logo, que a regra perpassa por aspectos já abordados.  

O teste da adequação se refere ao fato de que toda medida estatal que 

ocasione uma intervenção no âmbito de proteção de direitos fundamentais deverá 

“ter como objetivo um fim constitucionalmente legítimo, que, em geral, é a realização 

de outro direito fundamental”.59 Toda a construção normativa expressa no Estatuto 

e na Convenção, especialmente no que se refere à questão da capacidade, reflete a 

“complexa busca de um equilíbrio entre a exigência de tutela dos espaços residuais 

de autonomia decisória do sujeito – [...] liberdade pessoal -, e de outro, a proteção da 

própria pessoa com deficiência e da segurança do tráfego jurídico”.60 

Como o EPD refuta categorizações apriorísticas, cada caso deverá ser 

analisado em todas as suas particularidades, “sendo que em alguns casos o 

                                                      
58 STOLZE, Pablo. “Deficiência Não é Causa de Incapacidade Relativa: A Brecha Autofágica”. Direito 
UNIFACS – Debate Virtual, n. 209, 2017, Salvador. Disponível em: https://url.gratis/PEbQB1. Acesso 
em: 02 set. 2021. 
59 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 169-170.   
60 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 816.  
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imperativo será a proteção e, em outros, a promoção da liberdade”.61 No entanto, 

qualquer que seja a situação, a restrição não passará no teste da adequação se 

fomentar uma proteção compreendida como substituição de autonomia; 62  “a 

proteção que se almeja garantir à pessoa com deficiência é aquela que lhe permite 

realizar-se como protagonista de uma vida independente na maior medida 

possível”.63 

O segundo teste é o da necessidade da medida interventiva. Trata-se de 

análise comparativa entre medidas alternativas que podem ser empregadas para 

alcançar a finalidade pretendida. Nela são consideradas duas variáveis: eficiência 

das medidas comparadas, e grau de restrição que cada uma ocasiona ao direito. Se 

forem igualmente eficientes, a medida necessária será a menos gravosa.64 

Com o EPD, o emprego da curatela, a rigor, deve ser resposta excepcional e 

residual, isto é, somente será justificável quando qualquer outra tentativa menos 

gravosa se mostre insuficiente diante das necessidades concretas da pessoa. 65 

Sendo assim, se, por exemplo, por meio de intérpretes, de adaptações razoáveis ou 

da tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência puder expressar sua 

vontade, não será cabível a restrição à sua capacidade.66 

Todavia, se ficar demonstrada que a curatela é medida adequada e necessária, 

há que passar ainda pelo último teste: o da proporcionalidade em sentido estrito, ou 

então, sopesamento. Em casos de colisão de princípios predominará aquele que 

possuir maior peso e, portanto, precedência sobre o outro mediante determinadas 

condições fáticas e jurídicas do caso concreto. Da solução aduz-se a chamada lei de 

colisão, precedente condicionado que assume formato de regra.67  

A proporcionalidade em sentido estrito pode, ainda, ser assim compreendida: 

                                                      
61 Ibidem, p. 818.   
62 Um dos pontos negativos apontados pelo relatório produzido pelo Comitê da ONU sobre Direitos 
das Pessoas com Deficiência em 2015 foi a aparente manutenção de “disposições legais que 
perpetuem o sistema de tomada de decisão substitutiva”, o que contraria frontalmente o teor da 
Convenção, em especial, o artigo 12. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Observações finais sobre o relatório inicial do Brasil. 2015. Disponível em: https://url.gratis/CWjPXy. 
Acesso em: 30 ago. 2021.  
63 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 320. 
64 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 171-172.  
65 ROSENVALD, Nelson. Op., cit., p. 819.  
66 Ibidem, p. 839.  
67 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 93-99. 
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um direito fundamental somente poderá sofrer compressão (legítima) em razão de 

uma restrição que sirva de tutela a outro bem jurídico constitucionalmente relevante 

(que pode ou não ser outro direito fundamental). Trata-se de um exame entre meios 

e fins, que permite aferir se uma medida restritiva, ainda que adequada e necessária, 

gera (ou não) excessiva compressão do bem jurídico tutelado pelo direito afetado.68 

Ao contrário do que se possa pensar, decidir por sopesamento não é decidir 

na forma do tudo ou nada, e sim desempenhar uma tarefa de otimização. O 

sopesamento não estabelece um parâmetro fixo para decisão definitiva sobre o caso. 

Pelo contrário, fornece um critério para a solução, baseado na lei de colisão 

associada à teoria da argumentação jurídica.69 Há, de fato, uma maior complexidade 

em avaliar a racionalidade do procedimento, pois “envolve, necessariamente, uma 

valoração subjetiva por parte do juiz”. 70  No entanto, isto não deve conduzir ao 

rechaço do emprego do sopesamento, senão a um controle social da atividade 

jurisdicional.71  

Da leitura conjunta da CDPD e EPD, a curatela deve: ser medida excepcional; 

proporcional às circunstâncias do caso concreto; respeitar os direitos, as vontades 

e as preferências do curatelado; ser temporária e durar o menor tempo possível; e 

ser submetida a revisões regulares e imparciais. No tocante à sua extensão, somente 

poderá afetar a prática de atos de natureza patrimonial e negocial, preservando-se a 

autodeterminação do indivíduo na condução de situações de natureza existencial. 

Uma curatela que não atenda a estas características será desproporcional e 

acarretará compressão excessiva, portanto inconstitucional, da capacidade.  

Apenas no tocante ao aspecto de sua extensão é preciso abrir um parênteses. 

Não aparenta ser coerente o estabelecimento de uma espécie de nova dicotomia – 

plena autonomia existencial versus restrita autonomia negocial. A curatela deverá 

ser delineada à luz do caso concreto, das especificidades e necessidades reais da 

pessoa, independentemente da patrimonialidade ou extrapatrimonialidade dos atos. 

Por isso, o magistrado, em conjunto com as partes e Ministério Público, e com o 

                                                      
68 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 4 ed. 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 387-389.  
69 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 173-174.  
70 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 177.   
71 Ibidem, p. 178.    
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apoio de uma equipe multidisciplinar que fará a avaliação biopsicossocial do 

indivíduo, deverá conceber a sentença de curatela como espécie de “projeto 

terapêutico individualizado”, valendo-se de uma racionalidade argumentativa 

voltada à tópica.72 

Qualquer proposta de restrição à capacidade pela via da curatela demandará 

uma robusta “carga argumentativa”,73 que aumenta na proporção da intervenção na 

autonomia da pessoa. O que não se pode deixar de frisar é que, não importa qual seja 

o caso, qualquer restrição somente poderá ser justificável com base na situação 

específica do indivíduo, jamais no critério isolado e abstrato da deficiência.74  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas com deficiência são titulares do direito fundamental à capacidade 

legal/civil plena. O fundamento para tal afirmação encontra-se na cláusula de 

abertura prevista no art. 5º, §2º da CF/88, que reconhece expressamente a existência 

de direitos fundamentais alheios ao catálogo, inclusive oriundos de Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos. O direito à capacidade legal está previsto na 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tratado do 

qual o Brasil é parte e que foi internalizado no ordenamento jurídico com status 

constitucional, em razão da norma procedimental disposta no art. 5º, §3º, CF/88.  

A Lei nº 13.146/15 regulamentou as previsões da CDPD. Ao dispor sobre a 

capacidade das pessoas com deficiência e sua forma de exercício, o legislador 

estatutário revisitou a curatela. Entretanto, a manutenção da curatela no 

ordenamento jurídico é alvo de críticas doutrinárias, e até mesmo da ONU, em 

especial por ter funcionado tradicionalmente como mecanismo de substituição de 

vontade.  

De fato, a curatela trata-se de medida que pode ocasionar restrição ao direito 

fundamental à capacidade civil, tendo em vista que, embora a legislação não seja 

categórica neste tocante, confere ao Poder Judiciário abertura para tal análise.  Sob 

                                                      
72 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 884-887.   
73 Ibidem, p. 815.  
74 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 319.    
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o marco das teorias externas dos limites aos direitos fundamentais, nenhum direito 

fundamental é absoluto. Todavia, restrições somente serão legítimas se, à luz de 

cada caso em sua concretude, forem delineadas sob os parâmetros da 

proporcionalidade.  

A partir da CDPD e do EPD, ninguém poderá ser submetido à curatela e 

declarado incapaz pelo simples fato de possuir deficiência - física, mental, intelectual 

ou sensorial - constatada clinicamente. E mais: ainda que apresente vulnerabilidade 

concreta, não deverá ser submetido à curatela se qualquer outra medida alternativa 

que não implique em restrição à capacidade atender às suas necessidades. 

Mesmo nos casos em que a curatela for adequada e necessária, não se pode 

perder de vista seu caráter de medida extremada, excepcional e limitada. Não mais 

se admite que, sob uma argumentação genérica, uma pessoa seja submetida à 

curatela ilimitada, seja do ponto de vista de sua abrangência em relação aos atos da 

vida civil, seja em relação a sua duração no tempo. Ademais, em nenhuma hipótese 

poderá representar a substituição de vontade da pessoa curatelada. O curador 

deverá exercer o papel de cuidador e agir sempre em prol da emancipação do 

curatelado.  

Não obstante todos esses comandos, na prática, verifica-se ainda, em muitos 

casos, a aplicação equivocada e inconstitucional da curatela, amparadas na antiga 

racionalidade codificada, o que configura inadmissível retrocesso.  
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6. A INTERSECÇÃO DE VULNERABILIDADES NO CASO “EMPREGADOS DA FÁBRICA 

DE FOGOS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E SEUS FAMILIARES VS. BRASIL”: UMA 

ANÁLISE DAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PELA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS AO CASO1 

 

THE INTERSECTION OF VULNERABILITIES IN“WORKERS OF THE IREWORKS 

FACTORY OF SANTO ANTÔNIO DE JESUS AND THEIR FAMILY MEMBERS VS. 

BRAZIL CASE: AN ANALYSIS OF THE MEASURES IMPLEMENTED BY THE INTER-

AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS TO THE CASE 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110468-06  

Eliziane Fardin de Vargas2  

Fernanda Freitas Carvalho da Silva3 

RESUMO 
 
O presente trabalho refere-se à análise do Caso Empregados da Fábrica de Fogos de 
Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs.  Brasil, ocorrido no Brasil em 1998 e 
julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 2020. Partindo-se 
do método de abordagem dedutivo e do método de procedimento analítico, objetiva-
se responder ao seguinte problema de pesquisa: diante da análise da decisão da 

                                                      
1 Este artigo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, e é resultante das atividades do projeto de pesquisa 
““Fórmulas” de aferição da “margem de apreciação do legislador”(Beurteiligungsspielraum des 
Gesetzgebers) na conformação de políticas públicas de inclusão social e de proteção de minorias pelo 
Supremo Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”, financiado pelo CNPq 
(Edital Universal – Edital 14/2014 – Processo 454740/2014-0) e pela FAPERGS (Programa 
Pesquisador Gaúcho – Edital 02/2014 – Processo 2351-2551/14-5). A pesquisa é vinculada ao Grupo 
de Pesquisa “Jurisdição Constitucional aberta” (CNPq) e desenvolvida junto ao Centro Integrado de 
Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP (financiado pelo FINEP) e ao Observatório da 
Jurisdição Constitucional Latino-Americana (financiado pelo FINEP), ligados ao Programa de Pós-
Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 
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da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, na linha de pesquisa Constitucionalismo 
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Corte IDH no caso “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e 
seus familiares vs. Brasil” quais os deveres que a Corte IDH reconheceu que o Brasil 
violou e quais as medidas estabelecidas pela decisão? Para tanto, como objetivos 
específicos, inicialmente, será apresentada a contextualização da situação 
vivenciada pelos trabalhadores da supracitada fábrica e seus familiares, 
evidenciando as situações de vulnerabilidade e desigualdade às quais estavam 
submetidas estas pessoas. Posteriormente, far-se-á uma explanação a respeito da 
sentença proferida pela Corte IDH, destacando-se a omissão estatal e os direitos 
violados dos trabalhadores da fábrica, assim como a existência de uma 
vulnerabilidade interseccionada e o rompimento no cumprimento do dever de 
proteção estatal. Ao fim, realizar-se-á uma análise a respeito do posicionamento 
desenvolvido pela Corte IDH na decisão, com o intuito de identificar quais os deveres 
descumpridos pelo Estado, analisando a presença do trabalho infantil na referida 
fábrica, e as medidas estabelecidas pela Corte IDH na decisão. 
PALAVRAS-CHAVE: Corte Interamericana de Direitos Humanos. desigualdade. 
vulnerabilidade interseccionada. Dever de proteção estatal. trabalho infantil. 
 
ABSTRACT 
 
The present work refers to the analysis of the case of Employees of the Santo Antônio 
de Jesus Fireworks Factory and their Families vs. Brazil, which occurred in Brazil in 
1998 and judged by the Inter-American Court of Human Rights in 2020. Starting from 
the method of deductive approach and the method of analytical procedure, the 
objective is to answer the following research problem: on the analysis of the decision 
of the Inter-American Court in the case “Employees of Fábrica de Fogos de Santo 
Antônio de Jesus and their families v. Brazil” which duties have the Inter-American 
Court recognized that Brazil has violated and what are the measures established by 
the decision? Therefore, as specific objectives, initially, the contextualization of the 
situation experienced by the workers of the aforementioned factory and their families 
will be presented, highlighting the situations of vulnerability and inequality to which 
these people were subjected. Subsequently, an explanation will be made regarding 
the judgment handed down by the Inter-American Court, highlighting the state's 
omission and the violated rights of factory workers, as well as the existence of an 
intersected vulnerability and the breach in the to owe state protection duty. Finally, 
an analysis will be carried out regarding the position developed by the Inter-American 
Court in the decision, in order to identify which duties the State has not complied with, 
analyzing the presence of child labor in that factory, and the measures established 
by the Inter-American Court in the decision. 
KEYWORDS: Inter-American Court of Human Rights. inequality. intersected 
vulnerability. State protection duty. Child labor. 
 

1 Introdução 

 

O presente trabalho objetiva analisar a decisão proferida no dia 15 de julho de 

2020 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos referente ao Caso Empregados 
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da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil. O fato 

ocorreu no dia 11 de dezembro de 1998, ocasionando a morte de 60 pessoas, entre 

elas crianças e jovens, existindo também o registro de 4 mulheres grávidas entre os 

mortos, sendo duas destas menores de idade.  

Dentre as 60 pessoas mortas na explosão da fábrica, 20 eram crianças e 

jovens com idades entre 11 e 17 anos, as quais eram trabalhadoras da fábrica, 

evidenciando a prática de trabalho infantil em local com iminente risco à vida e com 

descaso à dignidade humana. Diante do exposto, tem-se como problema de 

pesquisa o seguinte questionamento: diante da análise da decisão da Corte IDH no 

caso “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares 

Vs. Brasil” quais os deveres que a Corte IDH reconheceu que o Brasil violou e quais 

as medidas estabelecidas pela decisão em relação à vulnerabilidade 

interseccionada? 

Visando responder ao problema de pesquisa proposto, tem-se como objetivos 

específicos, inicialmente, contextualizar a respeito da situação vivenciada pelos 

trabalhadores da referida fábrica e de seus familiares, enfatizando as situações de 

descaso e de vulnerabilidade social as quais submeteram-se estas pessoas. 

Sequencialmente, far-se-á uma explanação sobre a sentença proferida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, com os devidos destaques à omissão estatal e 

aos direitos suprimidos dos trabalhadores da fábrica, bem como trazendo a questão 

da existência de uma vulnerabilidade interseccionada no caso e uma quebra no 

cumprimento do dever de proteção estatal. Por fim, realizar-se-á uma análise a 

respeito do posicionamento desenvolvido pela Corte IDH na decisão, a fim de 

identificar quais os deveres não cumpridos pelo Estado, assim como identificar quais 

foram as medidas estabelecidas pela Corte IDH com a decisão. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se como método de abordagem 

o método dedutivo, valendo-se de pesquisa jurisprudencial e doutrinária para 

fundamentar a análise da decisão, como método de procedimento, adotou-se o 

método analítico, através da coleta da decisão no sítio eletrônico da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 

 



 

 
 
 
132 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

2 Contexto vivenciado pelos trabalhadores da fábrica 

 

Segundo consta na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

Caso “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares 

Vs. Brasil”, a cidade baiana de Santo Antônio de Jesus localiza-se em uma região do 

Recôncavo Baiano ocupada originariamente, em meados do século XVI, por cidadãos 

afrodescendentes oriundos do trabalho escravo em lavouras de cana-de-açúcar. O 

contexto vivenciado pela população da referida cidade revela casos de desigualdade 

social, os quais podem ser visualizados em dados apontados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano 2000. Segundo o IBGE, 29,3% da 

população da cidade de Santo Antônio de Jesus possuía rendimento domiciliar 

mensal per capita entre ½ e 1 salário-mínimo à época. O número proporcional de 

pessoas com idade entre 15 anos ou mais que possuíam menos de 4 anos de 

estudos foi de 34,8%. Outro dado que corrobora com a desigualdade social é a 

quantificação de domicílios com crianças de até 14 anos de idade, cujos 

responsáveis possuíam até 4 anos de estudos e com renda domiciliar per capita de 

até ½ salário-mínimo, totalizando 32,2%.4  

Em um levantamento de dados no Atlas Brasil referente ao ano de 2000, o 

percentual de extremamente pobres na cidade de Santo Antônio de Jesus era de 

15,81%, enquanto que os vulneráveis à pobreza era de 65,49%, sendo a população 

total de 76.956 habitantes no ano supracitado. Entre pessoas com 18 anos ou mais 

que não possuíam o ensino fundamental completo e que estavam em ocupações 

informais, o índice foi de 56,16%. Destaca-se também os dados referentes às 

crianças, dais quais 51,81% eram consideradas pobres, 77,04% vulneráveis à pobreza 

e 55,63% moravam em domicílios em que nenhum dos moradores possuía o ensino 

fundamental completo.5  

Os referidos dados refletem a interseccionalidade das formas de 

vulnerabilidade, ou seja, o agrupamento de questões diversas tais como sociais, 

culturais, educacionais e de gênero que contribuem para a vulnerabilidade 

interseccionada, evidenciando também a pobreza de uma parte considerável da 

                                                      
4BGE:<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9663-censo-demografico> 
5 Atlas Brasil: <http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/planilha> 
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população de Santo Antônio de Jesus. Segundo Farranha e Sena6, o conceito de 

interseccionalidade, originalmente utilizado pela autora Kimberlé Crenshaw, 

pressupõe que a submissão de alguns sujeitos a casos de violências ou de 

discriminação não pode ser explicada a partir de um fator apenas, ou seja, a 

explicação da interseccionalidade “requer observar como elementos de raça, gênero, 

classe, entre outros, influenciam na produção de desigualdades e subordinação de 

grupos sociais.”. 

Sendo assim, considerando os números acima expostos, não é espantoso o 

fato de muitos destes sujeitos se submeterem a um trabalho com condições 

degradantes e desumanas, o qual ia de encontro ao princípio da dignidade humana. 

Diante da inexistência de políticas públicas que proporcionassem o mínimo para 

uma existência digna, muitas famílias encontraram neste trabalho o meio de 

proverem o seu sustento, levando seus filhos menores a empregarem-se também na 

fábrica de fogos de artifício, fosse para aumentar a renda ou por não encontrarem 

outro local para deixarem seus filhos.7  

Recebendo a quantia de R$0,50 pela produção de mil traques, produção esta 

de incumbência de mulheres que trabalhavam das 6h até as 17h30, sem qualquer 

tipo de equipamento de segurança ou instrução a respeito da atividade perigosa que 

exerciam, percebe-se o quão marginalizada e exploratória era a situação de trabalho 

vivenciada.8  

Utilizando-se das palavras de Franco Montoro,9 não há evidências da prática 

de uma justiça comutativa dos empregadores em relação aos empregados da fábrica 

de fogos, nem mesmo de uma justiça social com a sociedade de Santo Antônio de 

Jesus, pois houve a ruptura do que de fato pode ser considerado um bem comum. 

Ainda segundo o mencionado autor, essas exigências que o bem comum requer “não 

podem ser deixadas ao livre jogo dos interesses, nem à boa vontade  dos  indivíduos”,  

                                                      
6  Farranha, Ana Cláudia; Sena, Lucas. “Interseccionalidade e Políticas Públicas: Avaliação e 
Abordagens no Campo do Estudo do Direito e da Análise de Políticas Públicas”. Revista de Avaliação 
de Políticas Públicas, v. 5, n. 19, 2021. p. 49. 
7 Corte IDH: Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C N° 
407. p. 22. 
8   Corte IDH. Ibidem, p. 23. 
9 Franco Montoro, André. Introdução à ciência do direito. 34. ed.. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 
2020. p. 283. 
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mas sim exigidas pela lei.10  

Ao encontro desta explanação também está o excerto da sentença proferida 

pela Corte IDH, a qual afirmou a existência de legislação pertinente à fiscalização do 

tipo de atividade realizada na fábrica de fogos de artifício. 

 

99. Especificamente quanto à fiscalização, o citado decreto determinava que a 

inspeção dos depósitos das fábricas seria feita pelos departamentos de 

inspeção do Ministério da Guerra, em colaboração com a Polícia Civil e os 

governos municipais. O dispositivo também atribuía às polícias locais a 

verificação constante dos estoques mantidos nos depósitos, bem como a 

implementação das determinações técnicas e condições de segurança, de modo 

que qualquer irregularidade devia ser comunicada ao órgão de fiscalização do 

Ministério da Guerra. 

101. A legislação do Estado da Bahia também continha disposições no mesmo 

sentido. Com efeito, o Decreto Estadual 6.465, de 1997, confiava à Secretaria de 

Segurança Pública do estado a atribuição de autorizar o funcionamento de 

estabelecimentos que produziam ou comercializavam fogos de artifício e de 

inspecionar a produção, venda, queima e uso de fogos de artifício. 11 

 

Porém, ressalta-se que apenas a exigência da lei não foi suficiente no caso 

em análise, aja vista existirem preceitos legais a respeito das devidas práticas para 

a fabricação de fogos de artifício, assim como normas trabalhistas e leis que figuram 

no polo da proteção dos direitos do trabalho, assim como dos direitos da criança e 

do adolescente, além da existência legal da proibição do trabalho infantil.12 Segundo 

mencionou a Corte IDH, além do dever de regulamentar atividades perigosas, o 

Estado também deve supervisioná-las e dispor de um nível elevado de fiscalização, 

considerando a periculosidade de tais práticas, as quais impõem “riscos 

significativos para a vida e a integridade das pessoas submetidas  a  sua  jurisdição, 

como medida para proteger e preservar esses direitos.”13 

                                                      
10 Franco Montoro. Ibidem, p. 283. 
11  Corte IDH. Ibidem, p. 31. 
12  Decreto-Lei n. 4.238, de 8 de abril de 1942; Decreto n. 6.465, de 09 de junho de 1997 do Estado da 
Bahia. 
13  Corte IDH. Ibidem, p. 36. 
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137. Em suma, após a análise das provas que constam dos autos e das 

obrigações do Estado, a Corte constata que o Estado do Brasil falhou em seu 

dever de fiscalizar a fábrica de fogos do “Vardo dos Fogos” e permitiu que os 

procedimentos necessários à fabricação dos fogos de artifício ocorressem à 

margem das normas mínimas exigidas na legislação interna para esse tipo de 

atividade. Isto, por sua vez, foi a causa da explosão da fábrica de fogos, conforme 

se depreende das perícias elaboradas em âmbito interno pelas autoridades 

competentes (supra par. 80). Por tanto, a conduta omissiva do Estado contribuiu 

para que se produzisse a explosão.14  

 

Nesse sentido, parte-se da contextualização dos trabalhadores da fábrica de 

fogos de Santo Antônio de Jesus, para então, sob a ótica deste contexto, relacionar 

as vulnerabilidades interseccionadas e os deveres de proteção estatal que foram 

violados pelo Brasil, assuntos estes que serão objeto de análise sequencialmente. 

 

3 Explanação da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos: a questão 

da intersecção de vulnerabilidades e o dever de proteção estatal no caso  

 

Uma das mais recentes condenações do Brasil perante o Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos foi no julgamento do Caso 

“Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. 

Brasil”, apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 15 de julho de 

2020. 

Explanando acerca da situação apreciada pela Corte IDH, destaca-se que esse 

caso se trata, especialmente, da situação de trabalho irregular e precário, da 

exploração de mão de obra infantil e da vulnerabilidade que essas trabalhadoras 

estavam expostas diante da sua situação de extrema pobreza que assolava a região 

do Município de Santo Antônio de Jesus na região do Recôncavo Baiano. 

Diante de todos esses fatores, e em razão das condições precárias e perigosas 

em que o labor era exercido dentro da fábrica de fogos de artifício “Vardo dos Fogos”, 

em 11 de dezembro de 1998, ocorreu um incidente que acabou vitimando 60 

                                                      
14  Corte IDH. Ibidem, p. 39. 
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trabalhadores da fábrica de fogos. Dentre o número total de vítimas estavam 40 

mulheres e 20 crianças (19 meninas e 1 menino), dessas vítimas mulheres 04 eram 

gestantes e 02 delas eram menores de idade. Sobreviveram ao acidente 06 

trabalhadores, entre esses 03 sendo crianças.15   

O que chama atenção no caso do acidente da fábrica de fogos de artifício é 

que grande parte das vítimas eram mulheres e crianças do sexo feminino, em relação 

a isso, a Corte IDH chama atenção para esse fato e justifica-o afirmando que: 

 

197. Neste caso, a Corte pôde constatar que as supostas vítimas estavam 

imersas em padrões de discriminação estrutural e intersecional. As supostas 

vítimas se encontravam em situação de pobreza estrutural e eram, em 

amplíssima maioria, mulheres e meninas afrodescendentes, quatro delas 

estavam grávidas e não dispunham de nenhuma alternativa econômica senão 

aceitar um trabalho perigoso em condições de exploração. A confluência desses 

fatores tornou possível que uma fábrica como a que se descreve nesse processo 

tenha podido se instalar e funcionar na região, e que as mulheres e crianças 

supostas vítimas se tenham visto compelidas a nela trabalhar. 16 

 

Portanto, um dos fatores que levaram a maioria das vítimas a serem do sexo 

feminino se deu em razão da situação da discriminação interseccional ou múltipla 

que acometia aquelas trabalhadoras. De acordo com o entendimento de Serrano 

Guzmán,17 a situação de discriminação interseccional – também conhecida como 

discriminação múltipla – compreende as situações em que dois ou mais fatores de 

vulneração incidem sobre o mesmo indivíduo concomitantemente, ou seja, é a 

situação de acumulação simultânea de dois ou mais critérios proibidos de 

discriminação atingindo uma mesma pessoa ou um determinado grupo.  

No caso das trabalhadoras da fábrica de fogos, pode-se afirmar que essa era 

uma situação de vulnerabilidade interseccionada pois o gênero não era o único fator 

que as colocava em situação de especial vulneração, a maioria dessas mulheres 

                                                      
15 Corte IDH. Ibidem, p. 15-16-17. 
16 Corte IDH. Ibidem, p. 57. 
17 Serrano Guzmán, Silvia. El principio de igualdad y no discriminación: concepciones, tipos de casos 
y metodologías de análisis a la luz de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Bogotá, 2019. p. 369-407. p. 384. 
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também possuíam outros fatores como: baixo grau de escolaridade, serem 

afrodescendentes, estarem em estado gestacional, serem crianças, e, inclusive, em 

alguns casos, serem crianças e estarem gestando. 

 Reafirmando esse posicionamento no sentido de reconhecer a situação de 

vulnerabilidade interseccionada, a Corte IDH mencionou na sentença que: 

 

191. Isso posto, a interseção de fatores de discriminação neste caso aumentou 

as desvantagens comparativas das supostas vítimas, as quais compartilham 

fatores específicos de discriminação que atingem as pessoas em situação de 

pobreza, as mulheres e os afrodescendentes, mas, ademais, enfrentam uma 

forma específica de discriminação por conta da confluência de todos esses 

fatores e, em alguns casos, por estar grávidas, por ser meninas, ou por ser 

meninas e estar grávidas.18 

 

Segundo a Corte IDH, diante do fato de que as vítimas integravam um grupo 

em especial situação de vulnerabilidade, os deveres do Estado em proteger os 

direitos dessas trabalhadoras deveriam ser mais acentuados, o que, segundo o 

acervo probatório do caso, não ocorreu, tendo em vista que não foram adotadas pelo 

Estado quaisquer “medidas destinadas a garantir o exercício do direito a condições 

de trabalho equitativas e satisfatórias sem discriminação, e a interseção de 

desvantagens comparativas fez com que a experiência de vitimização neste caso 

fosse agravada.”.19 

Vale destacar que o reconhecimento da força normativa dos tratados 

ratificados pela Brasil faz surgir uma vinculação para que esse cumpra com os 

compromissos assumidos internacionalmente, de maneira que torna-se responsável 

por executar sua atuação pautando-se no desenvolvimento de medidas protetivas 

que exigem “não só uma abstenção (proteção negativa), destinada a combater 

violações de direitos humanos e fundamentais, mas também prestações fáticas e 

regulatórias (proteção positiva) para assegurar o gozo dos direitos com os  quais  se 

                                                      
18 Corte IDH. Ibidem, p. 55. 
19 Corte IDH. Ibidem, p. 57. 
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comprometeu.”.20 

A quebra desse dever do Estado brasileiro em proteger as trabalhadoras da 

fábrica de fogos fica expressamente evidenciado no artigo 201 da sentença, quando 

a Corte IDH ressalta que o Estado tinha conhecimento, tanto a respeito da situação 

de especial vulnerabilidade das vítimas, quanto da situação de inacessibilidade ao 

mercado de trabalho formal que estavam expostas as mulheres afrodescendentes 

daquela região, não restando-lhes outra opção senão a de trabalhar naquelas 

condições degradantes e perigosas da fábrica de fogos. Diante disso, o Estado não 

cumpriu com seu dever de proteção em relação a essas trabalhadoras 

 

ao permitir a instalação e funcionamento da fábrica de fogos em uma área em 

que uma parte substancial da população é vulnerável, o Estado tinha a obrigação 

reforçada de fiscalizar as condições de funcionamento das instalações e de 

garantir que efetivamente se adotassem medidas para a proteção da vida e da 

saúde das trabalhadoras e para garantir seu direito à igualdade material. Por 

esse motivo, ao não haver fiscalizado as condições de higiene, saúde e 

segurança do trabalho na fábrica, nem a atividade de fabricação de fogos de 

artifício para, especialmente, evitar acidentes de trabalho, o Estado do Brasil não 

só deixou de garantir o direito a condições equitativas e satisfatórias de trabalho 

das supostas vítimas, mas também contribuiu para agravar as condições de 

discriminação estrutural em que se encontravam.21 

 

Destaca-se que esse “dever de proteção estatal” (Schutzpflicht), decorrente 

do reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, comporta tanto 

a dimensão de “proibição de excessos” (Übermassverbot), quanto a dimensão de 

“proibição da proteção insuficiente” (Untermassverbote). Com isso, esse dever do 

Estado adotar, ao mesmo tempo, o dever de se abster de cometer excessos dentro 

de sua esfera de atuação, quanto dever de desenvolver ações positivas no sentido 

de  garantir  mecanismos  suficientes  para proteger de maneira suficiente os direitos 

                                                      
20  Leal, Mônia Clarissa Hennig; Maas, Rosana Helena. "Dever de proteção estatal", "proibição de 
proteção insuficiente" e controle jurisdicional de Políticas Públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. 
p. 121. 
21 Corte IDH. Ibidem, p. 58. 
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fundamentais e repelir violações advindas de terceiros.22 

No entanto, importa asseverar que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos não menciona ou utiliza em suas sentenças, expressamente, o “dever de 

proteção estatal” (Schutzpflicht), mas sim, desenvolve a concepção de que o Estado 

deve exercer um “dever de prevenção”, que opera em uma lógica muito semelhante, 

demandando que esse “articule suas ações de modo a assegurar a proteção aos 

direitos, sendo passível de responsabilização caso se omita ou não atenda aos 

parâmetros mínimos fixados pela jurisprudência da Corte IDH.”.23  

Diante do exposto, a Corte IDH reconheceu a existência de omissão estatal e 

a quebra no dever de proteção, declarando a responsabilidade do Estado pela 

violação dos direitos: a) à vida e da criança, elencados nos artigos 4.1 e 1 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos; b) da integridade pessoal e da 

criança, presentes nos artigos 5.1 e 19 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos; c) da criança, da igualdade de proteção perante a lei, da proibição de 

discriminação e do direito ao trabalho, dispostos nos artigos 19, 24 e 26 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos; d) à integridade pessoal, presente 

no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e ainda, considerou 

o Estado responsável pela violação e) das garantias judiciais e da proteção judicial, 

dispostas nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.24 

Doravante ao reconhecimento dessas violações cometidas pelo Estado 

brasileiro, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos dispôs de uma 

série de medidas de reparação às famílias e de prevenção à ocorrência de novas 

situações de trabalhos em condições desumanas e perigosas, assim como 

estabeleceu medidas destinadas a superar a situação de vulnerabilidade estrutural, 

sendo essa a análise que se traça no tópico seguinte deste estudo.  

 

 

 

                                                      
22 Leal; Maas. Ibidem, p. 106. 
23 Leal; Maas. Ibidem, p. 127. 
24 Corte IDH. Ibidem, p. 87. 
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4 Omissão do Estado frente ao descumprimento de direitos das crianças e jovens 

trabalhadores da fábrica 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069 de 1990, 

nenhuma criança ou adolescente poderá ser submetida a qualquer forma de 

“negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, devendo 

ser punidas qualquer tentativa contra os direitos fundamentais destas, seja por 

omissão ou por ação. Ressalta-se que o referido instituto destaca também que toda 

criança ou adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, ou seja, são detentores, dentre outros, do direito à liberdade, à vida, à 

igualdade e à segurança, todos estes reconhecidos e protegidos na Constituição 

Federal de 1988. 

De encontro aos preceitos apontados pelo ECA (1990) deu-se o trabalho de 

crianças e adolescentes empregados da fábrica de fogos de artifício “Vardo dos 

Fogos”. Conforme o exposto na decisão proferida pela Corte IDH, o trabalho infantil 

tinha início, para algumas das crianças, desde os seis anos de idade, as quais 

cumpriam jornadas de trabalho de seis horas diárias ou até mesmo de dias inteiros. 

“Além disso, havia várias crianças trabalhando na fábrica, inclusive desde os seis 

anos de idade. As crianças trabalhavam seis horas diárias durante o período letivo e 

o dia inteiro nas férias, nos fins de semana e nas datas festivas.”.25 

Evidencia-se a partir do trecho acima exposto que, embora seja dever do poder 

público, da família e também da sociedade a proteção e o zelo pela efetivação dos 

direitos inerentes às crianças e aos adolescentes 26 , verifica-se o descaso e a 

omissão daqueles em relação a estes. Segundo Norberto Bobbio,27 o problema não 

está em conceder um direito fundamental a alguém, o verdadeiro óbice encontra-se 

na proteção deste direito dado, ou seja, a existência de um determinado direito não 

se concretiza pela falta de ação na sua efetivação, o que ocorre também na sua não 

proteção. 

 

                                                      
25 Corte IDH. Ibidem, p. 23 
26 Estatuto da Criança e Adolescente, Lei n. 8.069 de 1990. 
27 Bobbio, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: LTC, 2020. 
p. 23. 
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Quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido com relativa facilidade, 

independentemente do maior ou menor poder de convicção de seu fundamento 

absoluto; quando se trata de passar à ação, ainda que o fundamento seja 

inquestionável, começam as reservas e as oposições. O problema fundamental 

em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de 

protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.28  

 

A omissão do Estado se fez evidente na não fiscalização na fábrica de fogos 

de artifícios quanto a presença de crianças e adolescentes empregados desta, fato 

este que acarretou na morte de 19 meninas e 01 menino. Ressalta-se também, que 

além das crianças e jovens mortas na explosão, 03 crianças sobreviveram ao 

ocorrido, 01 menina e 02 meninos, além da recém-nascida, a época, filha de uma das 

jovens mortas. 

 

177. A Corte constata que várias crianças e adolescentes trabalhavam na fábrica 

de fogos. Das 60 pessoas falecidas, 19 eram meninas e um era um menino, com 

idade a partir dos 11 anos. Por outro lado, entre os sobreviventes havia uma 

menina e dois meninos entre 15 e 17 anos.29  

 

A Constituição Federal de 1998 em seu artigo 6º, inciso XXXIII30 estabeleceu a 

proibição de qualquer tipo de trabalho aos menores de dezesseis anos, 

excepcionando apenas a condição de menor aprendiz a partir dos quatorze anos. 

Corrobora com este preceito legal o reforço feito pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente31 ao reafirmar a vedação ao trabalho infantil aos menores de 14 anos 

no seu artigo 60, possibilitando apenas a condição de aprendiz a partir da referida 

idade. Ademais, a Convenção sobre os Direitos da Criança ratificada pelo Brasil em 

24 de setembro de 1990, promulgada pelo Decreto 99.710 de 1990, reconheceu os 

direitos das crianças e a proteção que os Estados Partes deveriam, em tese, conceder 

a estas em relação a exploração econômica, evidenciando também a proibição do 

trabalho infantil e adoção de medidas que tivessem como  objetivo  maior  assegurar 

                                                      
28 Bobbio. Ibidem, p. 23. 
29 Corte IDH. Ibidem, p. 51. 
30 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
31 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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e proteger tais direitos. 

 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra 

a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa 

ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde 

ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 

2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e 

educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal 

propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de outros 

instrumentos internacionais, os Estados Partes, deverão, em particular: 

a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos; 

b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de 

emprego; 

c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o 

cumprimento efetivo do presente artigo.32 

 

A importância da existência de preceitos legais que visem assegurar os 

direitos fundamentais também pode ser visto como um dever do Estado, o que 

segundo Leal e Maas33 seria uma “decorrência da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, o dever de proteção gera um dever do Estado de criar as condições 

necessárias ao exercício e à fruição dos direitos fundamentais”. Ademais, segundo 

as palavras das supracitadas autoras, a proteção dos direitos fundamentais por 

parte do Estado não pode ser entendida como uma faculdade, pois este tem um 

dever-agir dentro dos limites Constitucionais, os quais estabelecem a ação do 

Estado dentro de um grau de proporcionalidade na proteção destes direitos 

fundamentais.  

 

Assim, tem-se que a realização de uma proteção adequada dos direitos 

fundamentais não é faculdade daquele que atua em nome do Poder Público, 

devendo sua atuação pautar-se pela proporcionalidade, a fim de que ela não se 

dê de modo insuficiente ou excessivo (SARLET et al., 2012, p. 338), aspecto que 

                                                      
32 Decreto n. 99.710 de 21 de novembro de 1990, artigo 32. 
33 Leal; Maas. Ibidem, p. 91. 
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sugere a existência de uma escala de intensidades e de possibilidades de 

intervenção por parte do Estado que não pode ser ultrapassada nem num sentido 

(excesso) e nem noutro (insuficiência), sob pena de ser ferir frontalmente a 

Constituição (GAVARA DE CARA, 2010, p. 54).34 

 

Percebe-se, a partir da análise da decisão proferida pela Corte IDH que o 

Estado foi omisso em relação à proteção e ao devido cumprimento dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores da fábrica de fogos, sendo possível, a partir da 

sentença proferida, elencar os direitos violados e os detentores desses direitos 

fundamentais.  

Dessa forma, em relação aos sobreviventes e aos familiares das vítimas da 

explosão da fábrica 35  “Vardo dos Fogos”, o Estado descumpriu a proteção dos 

direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, assim como foi responsável por 

violar o direito à integridade pessoal, respectivamente. Referindo-se as 60 pessoas 

falecidas e aos 6 sobreviventes, o Estado foi responsabilizado por violar os direitos 

à vida e da criança, os direitos à integridade pessoal e da criança, e pela também 

violação dos direitos da criança, à igual proteção da lei, à proibição de discriminação 

e ao trabalho.36 

No intuito de estabelecer medidas reparativas, a Corte IDH dispôs na referida 

sentença formas que objetivam coibir futuras repetições de desrespeito e de não 

proteção dos direitos fundamentais por parte do Estado, o que se evidencia a partir 

da leitura da medida de inspeção sistemática e periódica a que o Estado deverá 

realizar nos locais de produção de fogos de artifício.37  

Diante da ineficácia das políticas públicas implantadas durante o período 

anterior ao julgamento da Corte IDH destinadas à população vulnerável, incluídos 

nesta os trabalhadores da fábrica de fogos de artifício,38 caberá ao Estado realizar 

consultas com as vítimas e familiares para a elaboração e consequente execução de 

um programa de desenvolvimento socioeconômico, o qual visará “a inserção de 

                                                      
34 Leal; Maas. Ibidem, p. 108. 
35 Corte IDH. Ibidem, p. 87. 
36 Corte IDH. Ibidem, p. 87. 
37 Corte IDH. Ibidem, p. 88. 
38 Corte IDH. Ibidem, p. 80-81. 
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trabalhadoras e trabalhadores dedicados à fabricação de fogos de artifício em outros 

mercados de trabalho e possibilitar a criação de alternativas econômicas”.39  

Ademais, tal medida “deve fazer frente, necessariamente, à falta de 

alternativas de trabalho, especialmente para os jovens maiores de 16 anos e as 

mulheres afrodescendentes que vivem em condição de pobreza.”. 40  Assim, 

objetivando a inserção destas trabalhadoras e trabalhadores em outros ramos de 

trabalho, este programa de desenvolvimento socioeconômico deverá também ser 

uma forma de enfrentamento da evasão escolar, a qual decorre do ingresso precoce 

de crianças e adolescentes no mercado de trabalho, além de ser uma medida que 

vise ao Estado a obrigação de erradicar o trabalho infantil.41  

A partir do reconhecimento da violação do direito à vida e da criança, à 

integridade pessoal e da criança, à igual proteção da lei, à proibição de discriminação 

e ao trabalho, à integridade pessoal, dos direitos às garantias judiciais e à proteção 

judicial e dos direitos da criança 42 , tais medidas estabelecidas pela Corte IDH 

mostram-se como mecanismo de reparação ao descumprimento dos deveres de 

proteção do Estado, principalmente face ao caso de vulnerabilidade interseccionada 

expostos ao longo do estudo.  

Embora o caso da fábrica de fogos de artifício tenha se dado a partir da 

omissão do Estado, é possível visualizar as medidas estabelecidas pela Corte IDH 

como uma maneira de reparação aos familiares das vítimas e aos sobreviventes da 

explosão, assim como pode ser interpretado também como uma oportunidade 

concedida ao Estado de rever as suas falhas e implementar novas políticas públicas 

para que casos de desrespeito e de violação de direitos fundamentais não voltem a 

ocorrer.  

 

Conclusão 

 

Inicialmente, analisou-se o contexto em que se encontravam os trabalhadores 

da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares, averiguando-se 

                                                      
39 Corte IDH. Ibidem, p. 88. 
40 Corte IDH. Ibidem, p. 81. 
41  Corte IDH. Ibidem, p. 81. 
42 Corte IDH. Ibidem, p. 87. 
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também o incidente que acabou vitimando 60 trabalhadores da fábrica de fogos, dos 

quais 40 eram mulheres e 20 eram crianças entre 11 e 17 anos de idade.  Utilizando-

se de dados estatísticos, percebeu-se a constância de questões referentes à 

desigualdade e à vulnerabilidade presentes entre uma parte significativa dos 

moradores da cidade de Santo Antônio de Jesus, dentre os quais muitos eram 

trabalhadores da fábrica de fogos de artifício “Vardo dos Fogos”. 

Sequencialmente, analisou-se a decisão proferida pela Corte IDH, 

destacando-se a presença de mão de obra infantil entre os trabalhadores da referida 

fábrica, a existência da situação de vulnerabilidade interseccionada, assim como 

evidenciou-se também o rompimento do dever de proteção estatal. Percebe-se que 

a omissão do Estado em fornecer meio hábeis para a superação do cenário de 

vulnerabilidade interseccionada que atingia as trabalhadoras – fatores de 

vulnerabilidade tais como o gênero, a origem étnica, a falta de escolaridade e a 

inacessibilidade ao mercado de trabalho –, acabaram sujeitando-as ao trabalho na 

fábrica de fogos de artifício. 

Por fim, respondendo ao problema de pesquisa proposto, o qual questionava 

a respeito de quais os deveres a Corte IDH reconheceu que o Brasil violou e quais as 

medidas estabelecidas pela decisão em relação à vulnerabilidade interseccionada, 

percebeu-se que o Estado violou o direito à vida e da criança, à integridade pessoal 

e da criança, à igual proteção da lei, à proibição de discriminação e ao trabalho, à 

integridade pessoal, dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial e dos 

direitos da criança. Ademais, evidencia-se que diante de tais violações, a Corte IDH 

estabeleceu o dever do Estado em traçar medidas de cunho reparatório e corretivo, 

no intuito de coibir a repetição do desrespeito a dignidade humana e a não proteção 

dos direitos fundamentais, assim como estabeleceu formas que visam a erradicação 

do trabalho infantil e que buscam a inclusão igualitária das mulheres no ambiente 

laboral.  
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Resumo 
 
O presente trabalho discorre sobre os valores introduzidos pela Constituição Federal 
de 1988, sobretudo os princípios da dignidade da pessoa humana, pluralismo e 
vedação à discriminação, como expedientes necessários para a cessação de 
preconceitos e a inclusão das pessoas com deficiência. Discorre sobre os direitos e 
garantias fundamentais, especialmente os relacionados ao tratamento igualitário e 
à educação inclusiva desses indivíduos, em atenção à Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, da Organização das 
Nações Unidas, e a Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Trata da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 
5.357/DF, que reconheceu a constitucionalidade do §1º do art. 28 e do art. 30, caput, 
da Lei nº 13.146/2015, que acabou por determinar às escolas públicas e privadas à 
adoção da educação inclusiva, vedando às unidades de ensino particulares à 
cobrança de valores adicionais da pessoa com deficiência. O objeto do presente 
trabalho é o de analisar a orientação dos Tribunais estaduais após o julgamento da 
ADI nº 5.357/DF acerca da educação inclusiva, assim como a questão relativa aos 
custos para a prática dessas medidas. Por meio do método dedutivo concluiu-se 
pela vedação da recusa de matrícula de pessoas com deficiência nas escolas 
particulares. No tocante aos custos necessários para a implementação da educação 
inclusiva, tem-se entendido que eles devem integrar a planilha de despesas da escola 
privada, responsável pelo fornecimento da estrutura aos alunos. 
Palavras-chaves: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dignidade 
da pessoa humana. Pluralismo. Educação inclusiva. Pessoa com deficiência.  
 
Abstract 
 
The present paper discusses the values introduced by the Federal Constitution of 
1988,especially the principles of the dignity of the human person, pluralism and the 
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sealing of discrimination, as necessary expedients for the cessation of prejudices and 
the inclusion of people with disabilities. It discusses the fundamental rights and 
guarantees, especially those related to the equal treatment and inclusive education 
of these individuals, in attention to the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and its Optional Protocol, of the United Nations, and Law No. 
13,146/2015, which established the Statute of persons with disabilities. It deals with 
the decision given by the Supreme Court in ADI No. 5,357/DF, which recognized the 
constitutionality of paragraph1 of Art. 28 and Art. 30, caput, of the Law No. 
13.146/2015, which just determined that public and private schools should be given 
the use of inclusive education, preventing private education units from charging 
additional amounts from the disabled person. The object of this work is to analyze 
the guidance of the state courts after the judgment of ADI No. 5,357/DF on inclusive 
education, as well as the question of the costs for the practice of such measures. By 
means of the deductive method, it was concluded by preventing the refusal of 
enrolment of people with disabilities in private schools. Regarding the costs 
necessary for the implementation of inclusive education, it has been understood that 
they must integrate the private school's expense worksheet, responsible for providing 
the structure to students. 
Keywords: Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988. Dignity of the 
human person. Pluralism. Inclusive education. Disabled person. 
 

1 Introdução 

 

 A Ministra Cármen Lúcia narra em sua antecipação de voto ao Referendo na 

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.357/DF, do Supremo 

Tribunal Federal, que uma criança residente em Belo Horizonte entre os anos de 1940 

a 1960, não estava sendo aceita nas escolas sob o argumento de ser deficiente.  

 Relata, ainda, que até o início de 1980 não se admitia pessoas com deficiência 

nos concursos da Magistratura em nosso país, por se entender que, como o início da 

carreira aconteceria no interior, a deficiência seria um obstáculo à obtenção de 

respeitabilidade pela sociedade. 

 Esses são alguns dos exemplos do forte preconceito estrutural sobre a pessoa 

com deficiência, do qual se evidencia sua manifesta vulnerabilidade 

 A Constituição Federal de 1988 adotou diversos expedientes para a cessação 

dessa prática, dentre os quais se destaca a adoção dos princípios da dignidade da 

pessoa humana, do pluralismo político e da construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária, sem qualquer possibilidade de discriminação. Além disso, tem-se a 
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instituição dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo dos direitos à igualdade 

e da educação. 

 A Organização das Nações Unidas, por sua vez, visando o término das 

desigualdades existentes sobre os deficientes, promulgou a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Referida 

Convenção acabou sendo introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com status 

de emenda constitucional pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgada pelo 

Decreto nº 6.949/2009. Na sequência entrou em vigência a Lei nº 13.146/2015, que 

instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 

 Aludida legislação reconhece a vulnerabilidade das pessoas com deficiência 

e estabelece uma série de obrigações para que elas sejam acolhidas e inseridas na 

vida em sociedade, especialmente às escolas particulares, que devem realizar tais 

encargos sem qualquer possibilidade de cobrança adicional de valores dos 

deficientes. 

 Diante disso, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

(CONFENEN) ingressou com a ação (ADI) nº 5.357/DF objetivando fosse declarada a 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 28 e do art. 30, caput, da Lei nº 13.146/2015, 

especialmente da expressão “privadas” nele existentes. 

 O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, rejeitou os pedidos 

formulados na ação e manteve os dispositivos impugnados, sobretudo o que 

impossibilita a cobrança de valores adicionais das pessoas com deficiência pelas 

instituições de ensino particulares. 

 Nesse contexto, busca-se responder aos seguintes problemas: qual tem sido 

a orientação dos Tribunais estaduais após o julgamento da ADI nº 5.357/DF no 

tocante à educação inclusiva? Além disso, de que forma vem sendo tratada a questão 

relativa aos custos necessários para o acolhimento e a inserção das pessoas com 

deficiência nas escolas privadas? A pesquisa analisa o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial sobre o tema, atenta à realidade econômica, social e aos preceitos 

constitucionais e à Convenção da Organização das Nações Unidas sobre as Pessoas 

com Deficiência. Adotou-se o método dedutivo de pesquisa, cujo plano de trabalho 

será dividido em três tópicos: (a) a Constituição da República, a educação e a defesa 
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do deficiente; (b) o julgamento da ADI nº 5.357/DF pelo STF; (c) o entendimento dos 

Tribunais estaduais após ADI nº 5.357/DF e a responsabilidade pelos custos. 

 

2 A Constituição da República, a educação e a defesa do deficiente 

 

 A Constituição Federal de 1988 determina que a República Federativa do Brasil 

tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

 Estabelece, ainda, que seus objetivos fundamentais consistem na construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, na garantia do desenvolvimento nacional, 

erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais. Por fim, assegura a necessidade de se promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

 No tocante à dignidade da pessoa humana, sua noção essencial “na ordem 

jurídica brasileira abrange quatro componentes: valor intrínseco da pessoa, 

autonomia, mínimo existencial e reconhecimento.”2  

 A Constituição Federal de 1988 protege os indivíduos da ação estatal e busca 

justificar a vida em sociedade, da qual faz parte o direito estatal e o não estatal.3 Daí 

é que se extrai a abertura da Constituição para dentro, para sua sociedade pluralista, 

em atenção aos grupos que a integram.4 Sua abertura faz com que seu conteúdo e 

processo interpretativo considerem os elementos, as peculiaridades advindas da 

sociedade, sem, contudo, perder sua característica de norma constitucional.5 

 Nesse contexto, denota-se que a Constituição Federal de 1988, a fim de 

atender aos fundamentos previstos em seu art. 1º, especialmente a dignidade da 

                                                      
2 Sarmento, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 327. 
3 Maliska, Marcos Augusto. “Democracia e jurisdição constitucionais em sociedades plurais”. Revista 
da Academia Brasileira de Direito Constitucional, vol. 2, nº 10, 2006, Curitiba/PR, Academia Brasileira 
de Direito Constitucional, p. 372. 
4 Maliska, Marcos Augusto. Fundamentos da constituição: abertura, cooperação, integração. Curitiba: 
Juruá, 2013, p. 36. 
5 Coelho, Inocêncio Martires. “O novo constitucionalismo e a interpretação constitucional”, Revista 
Direito Público, vol. 3, nº 12, 2006, Brasília/DF, Instituto Brasiliense de Direito Público, p. 51-52. 
Disponível em: https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico. Acesso em: 17 dez 2020. 
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pessoa humana, acaba instituindo amplo rol de direitos e garantias fundamentais.  

Tanto  é  assim   que  Paulo   Ricardo  Schier  defende   que   a  compreensão  de uma 

Constituição deve ser feita “a partir dos direitos fundamentais”6. 

 Os direitos fundamentais são posições jurídicas relacionadas às pessoas e 

que foram inseridas na Constituição, sem que o legislador ordinário possa alterá-

las.7 Também se notabilizam por serem irrenunciáveis e inalienáveis, vedando-se 

qualquer tentativa de modificação ou retirada (art. 60, § 4º, IV, da Constituição 

Federal de 1998). 

 Dentre os direitos fundamentais, destaca-se para o estudo ora proposto a 

igualdade e a educação (arts. 5º e 6º da CRFB). Sobre o primeiro, Pietro Perlingieri 

assevera existirem orientações vinculando-o à paridade de tratamento, a qual, não 

deve ser aplicada nas situações de condições econômicas e sociais distintas. 

Prossegue dizendo que a igualdade se baseia na justiça retributiva e na “par conditio, 

enquanto a igualdade constitucional tende a realizar a igual dignidade social, 

removendo os obstáculos que limitam a liberdade dos cidadãos, de maneira a 

realizar a justiça social e distributiva.”8 Logo, veda-se tratamentos discriminatórios, 

ante à necessidade de respeito à diversidade numa sociedade plural. Some-se a 

esses argumentos a busca de se repelir a “discriminação injusta, em especial 

práticas e regimes de subordinação contra indivíduos e grupos histórica e 

socialmente injustiçados e vítimas de preconceito”9, dentre os quais se enquadram 

os portadores de deficiência, que representam, no Brasil, de acordo com o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),  45  milhões  de  habitantes.  Ou  seja, 

                                                      
6 Schier, Paulo Ricardo. “Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime 
jurídico dos direitos fundamentais”, in Sarmento, Daniel (Org.): Interesses públicos versus interesses 
privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro, Editora 
Lumen Juris, 2007, p. 222. 
7 Lutzky, Daniela Courtes. A reparação dos danos imateriais como direito fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 25-26. 
8 Perlingieri, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional; tradução: Maria Cristina De Cicco. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008, p. 479-480. 
9 Rios, Roger Raup; Leivas, Paulo Gilberto Cogo; Schäfer, Gilberto. “Direito da antidiscriminação e 
direito das minorias: perspectivas e modelos de proteção individual e coletivo”. Revista Direitos 
Fundamentais & Democracia, vol. 22, nº 1, 2017, Curitiba/PR, Centro Universitário Autônomo do Brasil-
UniBrasil, p. 129. Disponível em: https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/. 
Acesso em: 17 dez 2020. 
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aproximadamente 24% da população brasileira.10  

 A Constituição Federal de 1988 demonstrou significativa preocupação com as 

pessoas com deficiência, por serem manifestamente vulneráveis. Dentre os 

dispositivos existentes para a tutela de seus interesses, tem-se o que determina 

competir ao Estado assegurar o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III, 

da CRFB). 

 A educação, por sua vez, foi reconhecida como um direito fundamental social 

(art. 6º da CRFB), consistindo num direito de todos e dever do Estado e da família, 

que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (art. 205 da CRFB). Em síntese, a educação caracteriza-

se como processo passível de acarretar significativas alterações nos indivíduos, 

proporcionando novos caminhos e desenvolvimento da personalidade, sendo 

manifesta sua utilização como um instrumento de emancipação das pessoas, 

especialmente dos vulneráveis e vítimas de discriminação negativa.11 

 Nesse contexto, visando reduzir as desigualdades até então existentes aos 

portadores de deficiência, a Organização das Nações Unidas promulgou a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo. Seu art. 1º conceitua esses indivíduos como os que possuem 

“impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 

 Aludida Convenção ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por 

intermédio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional 

                                                      
10  Pinheiro, Rosalice Fidalgo; Both, Laura Garbini. “A complexidade do reconhecimento da 
(in)capacidade da pessoa com deficiência no direito brasileiro: da codificação à jurisprudência”. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia, vol. 22, nº 2, 2017, Curitiba/PR, Centro Universitário 
Autônomo do Brasil-UniBrasil, p. 226. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/. Acesso em: 17 dez 2020. 
11  Sarlet, Ingo Wolfgang; Sarlet, Gabriele Bezerra Sales. “As ações afirmativas, pessoas com 
deficiência e acesso ao ensino superior no Brasil – contexto, marco normativo, efetividade e desafios”. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia, vol. 24, nº 2, 2019, Curitiba/PR, Centro Universitário 
Autônomo do Brasil-UniBrasil, p. 340. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/. Acesso em: 17 dez 2020. 
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e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009. Posteriormente, pela Lei nº 13.146/2015 

foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência).  

 Rosalice   Fidalgo   Pinheiro   e   Laura   Garbini   Both   defendem   que a Lei nº 

13.146/2015 assegurou à pessoa com deficiência o “exercício de sua capacidade 

legal em igualdade de condições com as demais pessoas (...) amparado na 

ressignificação de uma estratégia atualizada de identidade.”12  

 Ingo Wolfgang Sarlet e Gabriele Bezerra Sales Sarlet, por sua vez, afirmam que 

se adotou o denominado modelo social, que se fundamenta na “inclusão e pela 

adaptação do cotidiano às necessidades de todos, especialmente dos deficientes”.13 

Esse modelo resulta na busca da efetiva “equalização de igualdade e dignidade para 

todos, indistintamente, promovendo, no que for necessário, as ações afirmativas 

adequadas para a substituição do contexto discriminatório (...) por um padrão 

solidário e inclusivo”.14 

 Foi certamente com base nessas considerações que a Lei nº 13.146/2015, 

consignou incumbir ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida (art. 28, I). Em seu § 

1º determinou competir às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 

ensino, observarem os incisos do caput do art. 28, “sendo vedada a cobrança de 

valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e 

matrículas no cumprimento dessas obrigações”. 

                                                      
12  Pinheiro, Rosalice Fidalgo; Both, Laura Garbini. “A complexidade do reconhecimento da 
(in)capacidade da pessoa com deficiência no direito brasileiro: da codificação à jurisprudência”. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia, vol. 22, nº 2, 2017, Curitiba/PR, Centro Universitário 
Autônomo do Brasil-UniBrasil, p. 226. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/. Acesso em 17 dez 2020. 
13  Sarlet, Ingo Wolfgang; Sarlet, Gabriele Bezerra Sales. “As ações afirmativas, pessoas com 
deficiência e acesso ao ensino superior no Brasil – contexto, marco normativo, efetividade e desafios”. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia, vol. 24, nº 2, 2019, Curitiba/PR, Centro Universitário 
Autônomo do Brasil-UniBrasil, p. 346. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/. Acesso em 17 dez 2020. 
14  Sarlet, Ingo Wolfgang; Sarlet, Gabriele Bezerra Sales. “As ações afirmativas, pessoas com 
deficiência e acesso ao ensino superior no Brasil – contexto, marco normativo, efetividade e desafios”. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia, vol. 24, nº 2, 2019, Curitiba/PR, Centro Universitário 
Autônomo do Brasil-UniBrasil, p. 347. Disponível em: 
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/. Acesso em 17 dez 2020. 
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 Em síntese, evidencia-se que se esteja diante de legislação inclusiva, atenta à 

sociedade aberta e plural, destinada a assegurar o atendimento dos direitos 

fundamentais, sobretudo o da igualdade, e, em última análise, da dignidade da 

pessoa humana aos vulneráveis.  

 

3 O JULGAMENTO DA ADI Nº 5.357/DF PELO STF 

 

 A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) 

ajuizou a ADI nº 5.357/DF objetivando fosse reconhecida a inconstitucionalidade do 

§ 1º 15  do art. 28 e do art. 30 16 , caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

especialmente da expressão “privadas” neles existentes. 

 O relator da ADI nº 5.357/DF, Min. Edson Fachin, mencionou em seu relatório 

que se estava diante de questionamento acerca da compulsoriedade de uma 

instituição de ensino privada “oferecer atendimento adequado e inclusivo às pessoas 

com deficiência”17.  

 A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) 

sustentou que os dispositivos impugnados acabaram por violar diversos artigos da 

Constituição da República, ao transferir indevidamente às instituições de ensino 

privadas as despesas decorrentes da implementação das medidas neles 

consignados.  

 A liminar pleiteada para suspender a eficácia desses dispositivos foi rejeitada 

pelo Min. Edson Fachin. Posteriormente, no julgamento do referendo em Plenário, o 

Ministro relator afirmou que a ação estatal visando a inclusão das pessoas com 

deficiência é uma via de mão dupla, que não se restringe apenas à inserção dos 

deficientes. Trata-se, na verdade, do “direito de todos os demais cidadãos ao acesso 

                                                      
15 Art. 28.  
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o 
disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, 
sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, 
anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. 
16  Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem 
ser adotadas as seguintes medidas: 
17 Supremo Tribunal Federal, Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
5.5357/DF. Sessão Plenária. Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 09/06/2016. Disponível em: 
www.stf.jus.br. Acesso em: 21 dez 2020. 
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a uma arena democrática plural” 18, observando-se que a “Pluralidade e igualdade 

são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito 

ao princípio da igualdade”19. 

  Ainda foi citada à Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, da Organização das Nações 

Unidas, que assegura, dentre outros pontos, um sistema educacional inclusivo, que 

foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro com o status de emenda 

constitucional. Também foi mencionada a Lei nº 13.146/2015, que instituiu o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, para determinar que incumbe às escolas 

privadas “promoverem a inserção das pessoas com deficiência no ensino regular e 

prover todas as medidas de adaptação necessárias sem que o ônus financeiro seja 

repassado às mensalidades, anuidades e matrículas”.20 

 Ao final, o Ministro Edson Fachin suscitou dois fundamentos extremamente 

relevantes para a rejeição da ADI nº 5.357/DF. O primeiro consistente no 

entendimento de que todos, integrantes da maioria ou das minorias, têm o direito de 

viver com a diferença. O segundo, por sua vez, busca afastar o argumento econômico 

dizendo que se faz necessário apresentá-los com “sério e prévio levantamento a dar-

lhes sustentáculo” 21, sob pena de se sujeitar as escolas privadas “ensino odioso do 

qual não se podem furtar os demais agentes econômicos. Privilégio odioso porque 

oficializa a discriminação.”22 

 Na sequência foi determinada a convolação da cautelar em julgamento da 

ação direta, tendo a Ministra Rosa Weber afirmado que acolher o pedido da 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) resultaria na 

renúncia do dever assumido pelo Brasil, quando incorporou a Convenção da 

Organização das Nações Unidas sobre as pessoas com deficiência. Ao tratar da 

questão relacionada aos custos, a Ministra Rosa Weber afirmou que a vida em 

sociedade “pressupõe a diluição dos gastos necessários à concretização do bem 

                                                      
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Supremo Tribunal Federal, Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
5.5357/DF. Sessão Plenária. Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 09/06/2016. Disponível em: 
www.stf.jus.br. Acesso em: 21 dez 2020. 
22 Ibid. 
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comum” 23. Logo, de acordo com seu entendimento, as despesas para tais finalidades 

devem ser adicionadas ao gasto total das escolas pelos alunos. 

 A Ministra Carmem Lucia tratou igualmente da questão econômica, relatando 

ter concluído, no voto apresentado no julgamento da ADI 2.649-DF, que “o princípio 

da solidariedade justifica a possibilidade de se exigir da sociedade, incluindo-se os 

prestadores de serviços públicos, esforços para assegurar a máxima efetividade da 

Constituição.”24 

 Por fim, o Ministro Marco Aurélio votou pelo parcial acolhimento da ação, no 

sentido de ser “inconstitucional – daí a interpretação conforme à Carta da República 

sem redução do texto – a que leve a ter-se como obrigatórias as múltiplas 

providências (...) previstas nos artigos 28 e 30 da Lei em comento.”25 Além disso, 

conclui-se pela constitucionalidade dos dispositivos “no que encerram ao 

planejamento quanto à iniciativa privada”.26 

 Dentre os argumentos apresentados, tem-se o de que o Estado não pode exigir 

do mercado àquilo que ele acaba não realizando, assim como que a interferência, em 

tais relações, deve ser minimalista e subsidiária. Além disso, ponderou que a 

Convenção da Organização das Nações Unidas sobre Pessoas com Deficiência e seu 

protocolo facultativo, a despeito de ter sido introduzida com status de emenda 

constitucional, não tem o condão de atuar sobre a autonomia privada. Seu artigo 24, 

que trata da educação, estabelece exigências ao ente público e não à iniciativa 

privada. 

 A despeito do entendimento do Ministro Marco Aurélio, prevaleceu a 

orientação da maioria, no sentido da constitucionalidade dos artigos 28 e 30 da Lei 

nº 13.146/2015. Logo, pode-se dizer que a educação inclusiva é o “principal meio e 

mais   eficaz   para   combater   atitudes   discriminatórias,  construindo,  assim,  uma 

sociedade inclusiva com educação para todos”.27 

                                                      
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27Razaboni Junior, Ricardo Bispo; Leão Junior, Teófilo Marcelo de Arêa; Sanches, Raquel Cristina 
Ferraroni. “A educação inclusiva para pessoas com deficiência e o papel da UNESCO”, Revista da 
Faculdade de Direito da UFRGS, nº 38, 2018, Porto Alegre/RS, Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, p. 147. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/revfacdir. Acesso em: 21 dez 
2020. 
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4 O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS APÓS A ADI Nº 5.357/DF E A 

RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS 

 

 Com efeito, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as instituições de ensino 

privadas devem prestar educação inclusiva, sem qualquer possibilidade de repasse 

dos custos aos portadores de deficiência. Daí a constatação de que se está diante 

de significativa preocupação com os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana, pluralismo e solidariedade, a fim de se proteger indivíduos 

manifestamente vulneráveis. 

 Tem-se ainda o reconhecimento de que a educação pode também ser 

prestada pela iniciativa privada; todavia, de forma limitada. Tanto isso é assim que o 

art. 209 da Constituição da República preconiza competir às escolas privadas 

cumprirem as normas gerais da educação nacional, assim como a necessidade de 

obtenção de autorização e sujeição a avaliação pelo Poder Público.  

 Assim, é que se tem questionado acerca de quem seria o responsável por 

suportar os custos decorrentes da implantação dessas medidas inclusivas, 

sobretudo porque as instituições de ensino privadas, de um modo geral, sobrevivem 

das receitas advindas das mensalidades escolares. 

 Liliane Gonçalves Matos e Natércia Sampaio Siqueira, ao tratarem desse tema, 

apresentam duas possibilidades. A primeira delas consiste em se “condicionar a 

iniciativa privada, de maneira a compatibilizar o seu exercício entre os diversos 

atores, bem como com os demais princípios e interesses da Constituição Federal”28. 

Ou seja, conforme assevera Aletya Dahana Rollwagen “os custos adicionais devem 

integrar o orçamento geral da instituição, que é obrigada a fornecer a estrutura 

adequada a todos os alunos.” 29  A segunda possibilidade apontada por Liliane 

                                                      
28Matos, Liliane Gonçalves; Siqueira, Natércia Sampaio. “Direitos e responsabilidade pelo seu custeio: 
proposta para se analisar os custos de inserção no âmbito de uma sociedade democrática solidária”, 
Pensar – Revista de Ciências Jurídicas, vol. 23, nº 4, 2018, Fortaleza, Universidade de Fortaleza, p. 11. 
Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen. Acesso em: 23 dez 2020. 
29 Rollwagen, Aletya Dahana. “Educação inclusiva: a acessibilidade da pessoa com deficiência no 
ambiente educacional”. Dissertação (Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia). Centro 
Universitário Autônomo do Brasil, Curitiba: 2020, p. 132. Disponível em: www.unibrasil.com.br. Acesso 
em: 23 fev 2020. 
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Gonçalves Matos e Natércia Sampaio Siqueira refere-se as “atuações diretas do 

Estado, a serem custeadas, preferencialmente, por tributos de caráter contributivo”.30 

 Ao final Liliane Gonçalves Matos e Natércia Sampaio Siqueira apontam a 

necessidade de se acolher a segunda proposta, na medida em que, com a adoção da 

primeira, correr-se-ia o risco de penalizar alguns indivíduos, já que os custos seriam 

rateados de forma igualitária para todos, sem se preocupar com a capacidade de 

cada um, gerando, de um lado, “o risco de que a atribuição de custos tenha efeitos 

confiscatórios e, de outro, que ela fomente a acumulação perversa de renda e 

riqueza” 31 . Em síntese estar-se-ia diante de situação que pudesse acarretar 

“privilégio para aquelas poucas pessoas cujos ônus dessa forma de custeio não 

afeta a situação patrimonial presente” 32. 

 Não obstante tais argumentos, tem-se observado que os Tribunais estaduais, 

até mesmo em atendimento ao parágrafo único do art. 2833 da Lei nº 9.868/1999, 

vêm reconhecendo o direito à educação inclusiva das pessoas com deficiência, nos 

moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.357/DF. 

 Com efeito, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação nº 

1016037-91.2014.8.26.010034 concluiu que a Lei nº 13.146/2015 “estabelece que a 

                                                      
30Matos, Liliane Gonçalves; Siqueira, Natércia Sampaio. “Direitos e responsabilidade pelo seu custeio: 
proposta para se analisar os custos de inserção no âmbito de uma sociedade democrática solidária”, 
Pensar – Revista de Ciências Jurídicas, vol. 23, nº 4, 2018, Fortaleza, Universidade de Fortaleza, p. 11. 
Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen. Acesso em: 23 dez 2020. 
31Ibid. 
32 Ibid. 
33 Art. 28. (...) 
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução 
de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública federal, estadual e municipal. 
34 APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUSA NA MATRÍCULA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES 
ESPECIAS – NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR SALA – DANOS MORAIS VERIFICADOS - O Estatuto 
da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) estabelece que a matrícula de pessoas com deficiência é 
obrigatória pelas escolas particulares e não limita o número de alunos nessas condições por sala de 
aula; - As provas dos autos denotam que havia vaga na turma de interesse da autora, mas não para 
uma criança especial, pois já teriam atingido o número máximo de 2 alunos por turma; - Em que pese 
a discricionariedade administrativa que a escola tem para pautar os seus trabalhos, a recusa em 
matricular a criança especial na sua turma não pode se pautar por um critério que não está previsto 
legalmente. A Constituição Federal e as leis de proteção à pessoa com deficiência são claras no 
sentido de inclusão para garantir o direito básico de todos, a educação; - Não há na lei em vigor 
qualquer limitação do número de crianças com deficiência por sala de aula, a Escola ré sequer 
comprovou nos autos que na turma de interesse da autora havia outras duas crianças com deficiência 
– e também o grau e tipo de deficiência – já matriculadas, - Dano moral configurado – R$20.000,00. 
RECURSO PROVIDO. (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível 1016037-91.2014.8.26.0100, 
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matrícula de pessoas com deficiência é obrigatória pelas escolas particulares e não 

limita o número de alunos nessas condições por sala de aula”.35 

 Do acórdão verifica-se o entendimento de que a recusa da matrícula de 

pessoa com deficiência caracteriza ato discriminatório, notadamente por inexistir 

previsão legal estabelecendo número de alunos com deficiência por sala da aula. 

 Em outro julgamento, realizado na apelação criminal nº 0005632-

28.2016.8.26.042836, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a existência de 

ilícito penal na conduta de preposto de instituição de ensino privada que condicionou 

a matrícula de aluno com deficiência ao pagamento de valor adicional, mediante 

“subscrição de ‘termo de aditamento ao contrato de prestação de serviços 

educacionais’ que, entre outras obrigações, exigia a contratação e o custeio de 

tutor/cuidador/mediador/acompanhante.” 37 

 De igual forma, o Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  no  julgamento  da 

apelação cível 0015618-20.2018.8.19.0025 38 , concluiu pela necessidade de 

contratação de profissional que deve exercer atividade na forma do inciso XIII, do 

                                                      

Relator(a) Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, Julgamento 08/11/2017. Disponível 
em: www.tjsp.jus.br. Acesso em: 23 dez 2020). 
35 Ibid. 
36 APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE MATRÍCULA E COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS PARA A 
INSCRIÇÃO DE ALUNO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO, EM RAZÃO DE SUA DEFICIÊNCIA (ART. 8º, 
I, DA LEI Nº 7.853/89) – Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta 
por ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente 
demonstradas pela prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavras da representante 
legal da vítima e demais testemunhas as quais se confere relevante valor probante – Acusado que, na 
condição de diretor do estabelecimento de ensino e com autonomia para decidir sobre as matrículas 
dos alunos, deliberadamente recusou inscrição de aluno portador de deficiência intelectual, 
condicionando-a à aceitação de termo aditivo do contrato de prestação de serviços, repassando 
eventuais despesas extras aos genitores do adolescente – Condição do menor (portador de paralisia 
cerebral permanente e irreversível) que era de conhecimento prévio do acusado, o que torna 
prescindível a apresentação de relatórios médicos atualizados para a efetivação da matrícula – Dolo 
extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Inocorrência de mero descumprimento 
contratual – Ilícito penal configurado – Condenação mantida – Pena e regime que não comportam 
alteração – Alteração das penas restritivas de direitos – Descabimento – Sanções substitutivas que 
se revelaram adequada à reprovação do crime e à ressocialização do agente. Recurso desprovido. 
(Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal 0005632-28.2016.8.26.0428, Relator(a) Camilo 
Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, julgamento 04/02/2020. Disponível em: www.tjsp.jus.br. Acesso 
em: 23 dez 2020.) 
37 Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal 0005632-28.2016.8.26.0428, Relator(a) Camilo 
Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, julgamento 04/02/2020. Disponível em: www.tjsp.jus.br. Acesso 
em: 23 dez 2020. 
38  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. AUTORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DE ESPECTRO 
AUTISTA. ACESSO À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA PRESTAR ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO À 
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artigo 3º39 da Lei 13.146/2015, a fim de se assegurar educação inclusiva à pessoa 

com deficiência. 

 Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do 

processo nº 1.0686.17.004054-3/000140, rejeitou pedido formulado por sindicato de 

estabelecimento de ensino para que fossem as escolas particulares autorizadas a 

aceitar a matrícula de alunos com deficiência após o prazo de 2 anos de vigência da 

Lei nº 13.146/2015 e mediante a criação, pelo Poder Público, de avaliação decorrente 

da necessidade de laudo biopsicossocial, a ser subscrito por equipe multidisciplinar. 

 O argumento utilizado para o indeferimento do recurso foi o de que o STF 

estabeleceu a compulsoriedade das escolas particulares realizarem a efetiva 

“inserção de pessoas com deficiência no ensino regular e prover as medidas de 

adaptação necessárias sem que o ônus financeiro seja repassado às mensalidades, 

anuidades e matrículas”.41 

                                                      

AUTORA. RESTOU DEMONSTRADO QUE A INSTITUIÇAO DE ENSINO NÃO DISPONIBILIZOU 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 3º DA LEI. 12.764/12. 
PROFISSIONAL QUE DEVE EXERCER A ATIVIDADE DESCRITA NO ARTIGO 3º DO ESTATUTO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ASSEGURAR UM SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO É DEVER DE TODA 
A SOCIEDADE. ARTIGO 27 DA LEI FEDERAL 13.146/2015. DANO MORAL CONFIGURADO. BOA-FÉ DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO TOCANTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL, AINDA QUE 
DIVERSO DO APOIO PREVISTO NA LEI ESPECÍFICA, QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE 
FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), 
CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO AO CARÁTER PUNITIVO 
PEDAGÓGICO DA VERBA REPARATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, Apelação Cível nº 0015618-20.2018.81.9.0205, Relª. JDS. Desª. Isabela Pessanha 
Chagas, 25ª Câmara Cível, julgamento 27/11/2020. Disponível em: www.tjrj.jus.br. Acesso em: 23 dez 
2020). 
39 Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: (...) 
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção 
do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, 
em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as 
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; 
40 Reexame necessário - não conhecimento - apelação cível - ação declaratória - - Lei 13.146 de 2015 
- ADI 5357 - constitucionalidade declarada pelo STF - escolas particulares - obrigatoriedade - 
vedação de repasse dos ônus financeiros - apelação a que se nega provimento. 1 - Somente as 
sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público se sujeitam à remessa necessária. 2 - O STF julgou 
constitucionais as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) que estabelecem 
a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção de pessoas com deficiência no 
ensino regular e prover as medidas de adaptação necessárias sem que ônus financeiro seja 
repassado às mensalidades, anuidades e matrículas. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação 
Cível/Remessa Necessária nº 1.0686.17.004054-3/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, 
julgamento: 07/05/2019. Disponível em: www.tjmg.jus.br. Acesso em: 23 dez 2020). 
41 Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0686.17.004054-
3/001; Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, julgamento 07/05/2019. Disponível em: 
www.tjmg.jus.br. Acesso em: 23 dez 2020. 
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 Por fim, no julgamento da apelação cível nº 1.0148.14.002790-2/004 42 , o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais assegurou o direito à matrícula de aluno com 

deficiência dizendo que a educação inclusiva consiste num dever do Estado e das 

instituições de ensino particular. Ao final afastou a alegação da escola privada de 

que o “acesso do portador de necessidades especiais aumenta os custos das 

mesmas, fazendo com que os mesmos sejam rateados entre os demais integrantes 

de seu corpo discente”43, sobre o argumento de se tratar de matéria estranha aos 

autos. 

 Diante disso, é que se verifica que as questões atinentes à educação devem 

ser analisadas dando-se preferência ao asseguramento de temas existenciais, como 

a melhoria da vida e o alcance da dignidade dos indivíduos, sobretudo dos 

deficientes, manifestamente vulneráveis, sobre as situações patrimoniais, 

destinadas ao lucro. 44  Disso ainda resulta a necessidade de afastamento das 

alegações de que a discriminação seria necessária para o atendimento dos próprios 

                                                      
42  EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ACESSO DE PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DISPOSIÇÕES LEGAIS A RESPEITO - 
OBRIGAÇÃO CONCORRENTE DO ESTADO E DAS ESCOLAS PARTICULARES - EDUCAÇÃO 
SUPLEMENTAR DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - MATRÍCULA DO MESMO EM 
EDUCANDÁRIO PÚBLICO VOCACIONADO AO ENSINO DE DEFEICIENTE VISUAL - DESNECESSIDADE - 
CUSTEIO E RATEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA ADEQUAÇÃO DE ESCOLA PARTICULAR AO 
ACESSO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA - IRRELEVÂNCIA 
PARA O DESLINDE DA CAUSA - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. - A educação inclusiva é um 
dever não só do estado, mas também as escolas particulares, com supedâneo do disposto na Lei nº 
9.394/1996, alterada pela Lei nº 12.796/2013, do Decreto nº 7.611/2011, do Decreto nº 3.956 (que 
validou a Convenção Interamericana assinada pela República Federativa do Brasil, que prevê a 
eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de necessidades 
especiais) e dos artigos 206 e 208/209 da Constituição da República, de 1988. 
- O portador de deficiência visual não está obrigado a se matricular, suplementarmente, em 
educandário público vocacionado ao ensino de portadores de necessidades especiais, quando é 
sabido que a escola particular em que o mesmo estuda está obrigada a lhe garantir o acesso à 
educação inclusiva - A alegação de que a adequação de escola particular ao acesso do portador de 
necessidades especiais aumenta os custos da mesma, fazendo com que os mesmos sejam rateados 
entre os demais integrantes de seu corpo discente é irrelevante e impertinente à matéria debatida nos 
autos". (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Cível/Reexame Necessário nº 
1.0148.14.002790-2/004, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, julgamento 03/03/2016. 
Disponível em: www.tjmg.jus.br. Acesso em: 23 dez 2020). 
43(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Cível/Reexame Necessário nº 1.0148.14.002790-
2/004, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, julgamento 03/03/2016. Disponível em: 
www.tjmg.jus.br. Acesso em: 23 dez 2020). 
44 (...) 5. Os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais, por terem como 
objeto bem de natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade, e, por esse motivo, 
o atributo econômico, presente em qualquer relação negocial, pode e deve sofrer ponderações 
razoáveis em face do valor da vida humana. (Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial 
1.450.134/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento 25/10/2016. Disponível em: 
www.stj.jus.br. Acesso em: 23 dez 2020). 
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interesses dos deficientes, já que a educação inclusiva “demanda um trabalho 

interpretativo para a busca de novas soluções”.45 

 

CONCLUSÃO 

 

 Buscou-se, neste estudo, demonstrar a forma como os Tribunais estaduais 

vêm aplicando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

ADI nº 5.357/DF, especialmente no tocante à educação inclusiva. Da mesma forma 

buscou-se analisar a questão relacionada aos custos decorrentes das medidas 

necessárias para o acolhimento e inserção das pessoas com deficiência no sistema 

educacional privado. 

 A relevância do tema é acentuada, na medida em que a Constituição Federal 

de 1988 estabelece a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, 

do pluralismo político e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem 

qualquer possibilidade de discriminação. Além disso, tem-se a instituição dos 

direitos e garantias fundamentais, dentre os quais se destacam a igualdade e à 

educação inclusiva, que foram sendo paulatinamente aplicados nas relações 

jurídicas, sobretudo nas privadas. 

 Conclui-se, portanto, que os Tribunais estaduais, até mesmo em atendimento 

ao parágrafo único do art. 2846 da Lei nº 9.868/1999, vêm reconhecendo o direito à 

educação inclusiva das pessoas com deficiência, nos moldes estabelecidos pelo 

Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.357/DF. Em relação aos custos, tem-se 

entendido que eles devem integrar a planilha de despesas da escola privada, 

responsável pelo fornecimento da estrutura aos alunos. Logo, a educação inclusiva 

das pessoas com deficiência é uma realidade, que deve ser cada vez mais 

reconhecida  e  inserida  no  dia  a  dia da  sociedade, a fim de se atingir os princípios  

                                                      
45 ROLLWAGEN, Aletya Dahana. Educação inclusiva: a acessibilidade da pessoa com deficiência no 
ambiente educacional. Dissertação (Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia). Centro 
Universitário Autônomo do Brasil: Curitiba: 2020, p. 128. 
46 Art. 28. (...) 
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução 
de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública federal, estadual e municipal. 
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fundamentais da República, dispostos na Constituição Federal de 1988. 
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RESUMO  
O direito da pessoa com deficiência à acessibilidade e não discriminação 
reconhecido por força constitucional mediante a incorporação do microssistema de 
proteção, instituído com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência da ONU (CDPD) e a concepção da Lei Brasileira de Inclusão nº 
13.146/2015 (LBI), faz resplandecer os deveres adstritos em âmbito nacional para 
implementação de uma sociedade inclusiva. Assim, responder se existe em âmbito 
nacional o cumprimento da obrigação objetiva de acessibilidade virtual da pessoa 
com deficiência, em observância ao modelo social determinado na CDPD, é o que 
problematiza esse trabalho. Nessa proposição, o presente estudo abordará as 
diretrizes existentes para implementação da acessibilidade no ambiente da web 
constando ao final, mediante análise de pesquisas científicas, que em âmbito 
nacional a acessibilidade virtual da pessoa com deficiência revela cenário 
prevalentemente segregacionista cuja discriminação indireta é a que se sobrepõem 
às pessoas com deficiência sob a inobservância do cumprimento ao princípio da 
igualdade em sua acepção substancial. O presente estudo se desenvolverá em 
observância ao método dedutivo de abordagem, realizando pesquisa bibliográfica 
em referências nacionais e estrangeiras. 
Palavras Chave: Pessoa com Deficiência; Acessibilidade Virtual; Discriminação.  
 
ABSTRACT 
 
The right of persons with disabilities to accessibility and non-discrimination 
recognized by constitutional force through the incorporation of the protection 
microsystem, established with the ratification of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD) and the conception of the Brazilian Inclusion Law 
No. 13.146/2015 (LBI), highlights the duties assigned at the national level for the 
implementation of an inclusive society. Thus, answering whether there is, at the 
national level, the fulfillment of the objective obligation of virtual accessibility for 
people with disabilities, in compliance with the social model determined in the CRPD, 
is what problematizes this work. In this proposition, the present study will address 
the existing guidelines for the implementation of accessibility in the web 
environment, and at the end, through the analysis of scientific research, that at the 
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national level, the virtual accessibility of people with disabilities reveals a 
predominantly segregationist scenario whose indirect discrimination is the 
supersede people with disabilities in the absence of compliance with the principle of 
equality in its substantive meaning. The present study will be developed in 
compliance with the deductive method of approach, performing bibliographical 
research in national and foreign references. 
Keywords: Person with Disabilities; Virtual Accessibility; Discrimination. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Lee é pessoa com daltonismo sobre as cores verde e vermelha. Relata que tem 

obstado o seu direito de escolha sempre que o site acessado para compras online 

não oferece legenda descritiva das cores correspondentes aos produtos 

selecionados. A barreira que nasce para Lee, pela ausência desse formato de 

informação, é que ambas as cores serão compreendidas como sendo uma só, a cor 

marrom. Preety também é consumidor online e pessoa com deficiência com 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com dislexia. Para sua forma de 

vida, demonstra que se vê impossibilitado em navegar na web frente a conteúdos de 

páginas com cookies, imagens com repetição de movimentos ou áudios que não 

admitam supressão1. Fabrícia Eges que é pessoa com deficiência visual, relatou que 

esteve impossibilitada de inscrever-se no Enem 2019, porque o site governamental 

“logo no início, para começar a inscrição pede uma imagem de captcha que os 

leitores de tela não conseguem descrever, por isso se torna impossível prosseguir 

com a inscrição”2. 

Inúmeras questões que embora incapazes de serem relacionadas 

exaustivamente (frente a todas as possíveis deficiências e barreiras artificialmente 

sobrepostas), refletem o mesmo cenário de inacessibilidade digital das pessoas  com  

                                                      
1 Estas são histórias de usuários da web retratadas em W3C, Acessibilidade na Web: estratégias, 
padrões, recursos para tornar a web acessível a pessoas com deficiência.  W3C. Acessibilidade na 
web Iniciativa WAI. In: Diversas Habilidades e Barreiras em Como as pessoas com deficiência usam a 
web. Inglês. [S. l.], 15 mai. 2017. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/people-use-web/abilities-
barriers/#cognitive. Acesso em: 14 set 2021. 
2 FABRÍCIA, EDGES. Banco de experiências. In: WEB PARA TODOS. Barreiras ao se inscrever no Enem 
2019. [S. l.], 2019. Disponível em: https://mwpt.com.br/experiencias/barreira-ao-se-inscrever-no-
enem-2019/. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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deficiência presente 99% dos sites brasileiros no ano de 2019/2020 3.   

Essa realidade destoa da vontade e empenho na busca por conteúdo online 

pelas pessoas com deficiência. Em pesquisa realizada pelo Centro Cultural Banco do 

Brasil (CCBB) no ano de 2021, apurou-se que 88,3% das pessoas com deficiência 

buscam acessar conteúdos culturais virtuais, predominantemente, via smartphone 

(Android). Porém, ao serem questionados se acessariam mais conteúdos culturais 

se a navegação fosse mais fácil, a maioria absoluta em 85,9% respondeu que sim. 

Dentre os sites mais acessíveis e fáceis de navegar, assumiu a prevalência os sites 

de notícia com 51,2%, em detrimento das lojas virtuais com 12,1%, sites de bancos 

com 6,3%, sites governamentais com 5,5% e sites de serviços de saúde com 0,8%4.  

Paralela à percepção social de exclusão das pessoas com deficiência ao 

ambiente virtual da Web, resplandece em âmbito nacional o direito constitucional de 

acessibilidade instituído no âmago do modelo social de deficiência a partir do 

microssistema de proteção a pessoa com deficiência incorporado com a ratificação 

da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU (CDPD) e 

concepção da Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência – LBI).  

Referenciável pela superação da compreensão da deficiência enquanto 

questão de ordem restritivamente patológica, o modelo social traduz em seu cerne o 

dever de remoção de todas barreiras presentes no entorno habitável que sejam 

responsabilizadoras pela formação da deficiência, leia-se, resultantes da criação de 

ambientes não igualitários, inacessíveis ou discriminatórios às pessoas com 

deficiência. Nesta obrigatoriedade, o dever de implementação de ambientes 

acessíveis à pessoa com deficiência se faz extensível à todas as esferas (públicas 

ou privadas) e às situações que permeiem a vida desses indivíduos, incluindo-se a 

possibilidade de acesso a novos sistemas, tecnologias da informação e 

comunicação, inclusive à internet.  

                                                      
3 MWPT. Movimento web para todos. Estudo de acessibilidade.  Disponível 
em:https://mwpt.com.br/2o-estudo-de-acessibilidade-do-movimento-web-para-todos-nos-sites-
brasileiros/. Acesso em 11 out 2021 
4 BRASIL. Estudo CCBB Sobre Acesso a Arte e Cultura por Pessoas com Deficiência. Produção: Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB). [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EbhCzkdJnaQ. Acesso em: 10 out. 2021.. 
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Mediante o respectivo dever constitucional de promoção da acessibilidade 

também no meio virtual, questiona-se: existe em âmbito nacional o cumprimento da 

obrigação objetiva de acessibilidade virtual da pessoa com deficiência em 

observância ao modelo social determinado na CDPD?  

Compreender se este cenário se aplica satisfatoriamente ao grupo social das 

pessoas com deficiência, ou, a contrário sensu, pode o mesmo ser referenciado sob 

seu aspecto discriminatório ao desenvolvimento desses indivíduos, é o objetivo 

desse estudo. Para isso, a parte inicial será destinada à compreensão do direito de 

acessibilidade como decorrência do modelo social de deficiência instituído em 

âmbito nacional a partir da ratificação da CDPD.  

No segundo tópico a implementação da acessibilidade no ambiente da Web 

será desenvolvida mediante a apresentação das fontes direcionadoras para 

cumprimento da inclusão digital das pessoas com deficiência. Ao final, o terceiro 

tópico será responsável pela apresentação do resultado mediante a contraposição 

desse cenário com a apreciação dos princípios constitucionais da não discriminação 

e igualdade da pessoa com deficiência.  

A presente pesquisa foi desenvolvida em observância ao método dedutivo de 

abordagem, realizando pesquisa bibliográfica em referências nacionais e 

estrangeiras.  

 

1. O DIREITO DE ACESSIBILIDADE DECORRENTE DO MODELO SOCIAL DA 

DEFICIÊNCIA 

  

No âmago do microssistema de proteção a pessoa com deficiência, a palavra 

de ordem resplandecente em todas as esferas dos direitos adstritos a esse grupo 

social é inclusão. Distante de ser um aconselhamento ou uma faculdade, a 

obrigatoriedade de estruturação (ou readequação) do meio socialmente habitável a 

serviço de todos é medida de ordem constitucional5. 

                                                      
5 Denota-se a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pelo Brasil no 
ano de 2008, mediante processo de incorporação previsto no artigo 5º, § 3º da Constituição Federal 
determinante que: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 



 

 

 
 

Marco Antonio Lima Berberi; Flávia Balduíno Brazzale | 171 

 

 

Justificada na preocupação sobre a qual “as pessoas com deficiência 

continuam a enfrentar barreiras contra sua participação como membros iguais da 

sociedade”, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) 

instrumentalizou a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão – LBI) para prever 

a acessibilidade como direito subjetivo das pessoas com deficiência.  

Conceituada enquanto direito que deve garantir a pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida de viver de forma independente sua cidadania e 

participação social, a acessibilidade deve ser concebida e implementada em diversos 

meios, como o físico, de transporte, informação, comunicação e inclusive nos 

projetos que tratem dos sistemas e tecnologias, sejam esses em esferas públicas ou 

privadas6.  

O objetivo central permeado com a implementação de ambientes e 

mecanismos que sejam acessíveis para todas as pessoas, é relacionado por Heloisa 

Helena Barboza e Vitor Almeida com a observância da efetiva “inclusão social por 

meio de condições materiais” as quais, ao removerem as barreiras impeditivas para 

igualitária participação em sociedade dos indivíduos, concretizam o modelo social 

da deficiência atualmente recepcionado7.   

 Referida instituição do modelo social da deficiência, oportunamente 

referenciado por Nelson Rosenvald enquanto “Modelo Social de Direitos Humanos”8, 

denota o rompimento sobre a compreensão da deficiência como atributo 

pessoalíssimo e condicionante para significação de menos valia desses indivíduos 

(frente a injustificados padrões majoritariamente impostos) que preteritamente 

redundaram no modelo da prescindência, e, subsequentemente, no modelo médico 

                                                      

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 
6 Artigo 3º, 53 e 55. BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de jullho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm> . Acesso 10 out. 2021. 
7  BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Pessoa com (d)eficiência e inteligência artificial: 
primeiras reflexões. In: SILVA, Rodrigo da Guia; TEPEDINO, Gustavo (Coords.). O direito civil na era da 
inteligência artificial. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p.87. 
8 ROSENVALD, Nelson. O modelo social de direitos humanos e a Convenção sobre os direitos da 
pessoa com deficiência – o fundamento primordial da Lei nº 13.146.2015. p.91-110. In: Direito das 
pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas- Convenção sobre os direitos 
da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. MENEZES, Joyceane Bezerra de. (org.) Rio de 
Janeiro: Processo, 2016. p. 100. 
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ou reabilitador pautado em resumida proteção assistencialista para possível 

“normalização” das pessoas com deficiência9.   

O referenciado modelo social responsabilizou-se pela formação de nova 

identidade atribuível às pessoas com deficiência. Consoante o reconhecimento de 

que a deficiência é um “conceito em evolução”10, Manoel Valente Figueiredo observa 

que a identidade detida pelos indivíduos sempre poderá sofrer variações. À medida 

que esta percepção “está intrínseca à elaboração contextual que cada sociedade, ao 

longo de seu percurso histórico, elabora como normas sociais, como formas de 

controle social e com forma de relações de poder e com o modo como cada pessoa 

se conhece e se reconhece” 11, é que se constrói a identidade social dos sujeitos 

implementando-se os fatores de inclusão ou exclusão12. 

No contexto contemporâneo, a pessoa com deficiência está identificada como 

aquela que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas 13. Na conceituação posta, surge uma nova identidade para a pessoa com 

deficiência e, a partir dessa preceituação, serão as condições do entorno no qual 

habita pluralidade de sujeitos detentores das mais variáveis características 

funcionais, que se farão decisivas para identificação ou não da deficiência. 

                                                      
9 A concepção sobre a pessoa com deficiência pode ser compreendida a partir de três específicos 
marcos. Durante a antiguidade clássica até a idade média, há que se falar sobre o modelo da 
prescindência. Esse modelo relegava a total desconsideração da pessoa com deficiência a qual 
deveria suportar o pecado pela qual estava acometida. A partir das Guerras Mundiais e propriamente 
pelas drásticas consequências que dela decorrem com os sujeitos multilados de guerra, consolidou-
se o modelo médico ou reabilitador da deficiência. Adstritos a classificações médicas, o tratamento 
da pessoa com deficiência tinha por fim buscar a reabilitação ou normalização daquele indivíduo 
para sua possível integração ao meio social. Propriamente como modelo de resposta ao clamor deste 
grupo social, é que surge dentre as décadas de 60 e 70, o denominado modelo social (incorporado 
com a Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência em 13 de dezembro de 2006).   
10  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Disponível em:< https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-
rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html>. 
Acesso em 12 ago 2020.  
11 FIGUEIREDO NETO, Manoel Valente. Identidades e direitos da pessoa com transtorno mental. 1.ed. 
Curitiba: CRV, 2013. p. 18-19.  
12 FIGUEIREDO NETO, Manoel Valente. Identidades e direitos da pessoa com transtorno mental, p.19. 
13 Art. 2º. BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 jul. 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em correspondência ao Art.1º. ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo. 2007. 
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Transmuta-se a antiga percepção da deficiência enquanto problema inerente 

à pessoa ou como questão restritiva de ordem médica. A partir de então, por exemplo, 

determinada característica que singularize um indivíduo pela ausência completa de 

visão, não necessariamente imporá identificação da deficiência se lhe for garantido 

as devidas condições de locomoção como a presença de piso tátil, ferramentas para 

comunicação em braile, comunicações de forma sonora e demais contributos para 

sua condução de vida autônoma e igualitária.  

Ao que Débora Diniz justifica a supressão da denominação “pessoa portadora 

de deficiência ou pessoa com deficiência” para simples adoção do termo 

“deficiente”14 . Em seu esclarecimento, atualmente com o modelo social deve-se 

entender que deficiência e lesão possuem diferentes significados. Enquanto a 

deficiência deve ser entendida em um conceito amplo e relacional de “toda e qualquer 

forma de desvantagem resultante da relação do corpo com lesões e a sociedade”15, 

a lesão “engloba doenças crônicas, desvios ou traumas que, na relação com o meio 

ambiente, implica em restrições de habilidades consideradas comuns às pessoas 

com mesma idade e sexo em cada sociedade”16. 

Em que pese o modelo social da deficiência não estar imune a críticas, a 

correlação apresentada com a percepção sobre as desvantagens que o meio 

ambiente pode impor a qualquer pessoa com impedimento de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, faz evidenciar quais são as barreiras presentes no 

contexto social e a consequente responsabilização sobre suas remoções, que a 

todos, se faz indelegável. 

Mencionadas barreiras estão nomeadas na classificação tripartida proposta 

por Joyceane Bezerra de Menezes et. al, como barreiras de atitude, do meio e 

institucionais 17 . As barreiras atitudinais estão representadas nos julgamentos 

preconceituosos ou discriminatórios que inferem na pessoa com deficiência 

condição de sua incapacidade para exercício de direitos, expressão de vontade, 

                                                      
14 DINIZ, Debora. Modelo social da deficiência: a crítica feminista. Série Anis, Brasília, v. 28, p. 1-10, 
2003. Disponível em: <http://www.anis.org.br/serie/artigos/sa28(diniz)deficienciafeminismo.pdf>. 
Acesso em:23 fev 2021. p.1.  
15 DINIZ, Debora. Modelo social da deficiência: a crítica feminista. p.1.  
16 DINIZ, Debora. Modelo social da deficiência: a crítica feminista. p.1.   
17 Menezes, J. B. de, Menezes, H. J. B. de, & Menezes, A. B. de. (2016). A abordagem da deficiência em 
face da expansão dos direitos humanos. Revista De Direitos E Garantias Fundamentais, 17(2), p.564. 
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condução de vida independente, entre demais apreciações capacitistas 18 . As 

barreiras do meio correspondem aos entraves constituídos por inacessibilidades de 

ordem física ou estrutural, dentre a qual também integram as urbanísticas, 

arquitetônicas e as de comunicação e informação. Sobre as barreiras institucionais, 

essas são reconhecidas dentre aquelas impostas por preceitos legais, mas, que 

ensejam a supressão de direitos às pessoas com deficiência, cite-se como exemplo 

a condição de incapacidade absoluta albergada na codificação civilista 

anteriormente a Lei n. 13. 146/2015. 

Dentre as barreiras elencadas, a semelhança que se conclui diz respeito a 

condição de serem todas essas “causas artificiais”19 da deficiência. Ao contrário das 

causas naturais que não podem ser evitadas e resultam em determinada 

característica do indivíduo (exemplo, pessoa com baixa visão), as causas artificiais 

são assim consideradas porque são aquelas que podem ser impedidas em sua 

formação ou ainda, posteriormente, desconstituídas20.  

Nesse ensejo, onde a deficiência se aufere por entraves ou situações 

desvantajosas (que por serem artificialmente constituídas retiram das pessoas com 

deficiência a chance de convivência em igualdade de condições com as demais 

pessoas), o direito de acessibilidade pode ser traduzido enquanto direito 

condicionante para o fim almejado com o modelo social que é a concretização de 

uma sociedade inclusiva.  

Apreciada pelo Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência 21 , a acessibilidade é assim reconhecida enquanto um dos princípios 

fundamentais da CDPD e uma condição prévia e essencial para participação em 

sociedade, a qual, por tal razão, deve abranger todas as esferas do entorno em 

                                                      
18 Como define Fiona Kumari Campbell, o ponto fundamental do capacitismo é a “creencia de que el 
impedimento o la discapacidad (sin importar de qué “tipo”) es inherentemente negativo y deberia, en 
caso de surgir la posibilidad, ser mejorado, curado, o incluso eliminado”. CAMPBELL, Fiona Kumari. 
Contra la idea de Capacidad: Uma conversación preliminar sobre el capacitismo. Disponível em:< 
https://bit.ly/32RuXxX>. Acesso em 06 ago 2020. p.2.   
19  ASÍS, Rafael de; et all. La accesibilidad universal en el marco constitucional español. Revista 
Derechos y Libertades, n.16, ano II, p.57-82, enero 2007. p.62. 
20 ASÍS, Rafael de; et all. La accesibilidad universal en el marco constitucional español.  p.63.   
21ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
Eleventh session, 31 March–11 April 2014, General comment No. 1 (2014), Article 12: Equal recognition 
before the law, disponível, na versão inglesa, em https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120. pdf?OpenElement. 
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promoção da igualdade de condições e respeito da dignidade da pessoa com 

deficiência. Ao que se infere:  

 

“La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incluye la 

accesibilidad como uno de sus principios fundamentales, una condición previa 

esencial para que las personas con discapacidad disfruten de manera efectiva y 

en condiciones de igualdad de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. (...) Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su 

complejidad, incluyendo el entorno físico, el transporte, la información y la 

comunicación, y los servicios”22.  

 

Nesse sentido, também integra em observância ao modelo social e ao 

desenvolvimento dos sujeitos com deficiência, a implementação da acessibilidade 

em diferentes campos do contexto contemporâneo, tais como: acessibilidade 

tecnológica, digital e virtual.  Embora complementares, estes modos de 

acessibilidade podem ser individualizados em suas destinações.  

Enquanto a acessibilidade tecnológica (na qual integra-se a denominada 

tecnologia assistiva) refere a possibilidade do uso da tecnologia em “produtos, 

recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços” 23  contributivas à 

autonomia, mobilidade e qualidade de vida das pessoas com deficiência, a 

acessibilidade digital restringe-se para Romeu Kazumi Sassaki “à consecução das 

possibilidades de acesso no contexto dos recursos se informática”24.   

Por fim, ao que se refere à possibilidade de livre obtenção ao amplo conteúdo 

predisposto no âmbito da internet, a denominada acessibilidade virtual ou 

acessibilidade Web “significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais 

especificamente, (...) significa que pessoas com deficiência podem perceber, 

                                                      
22 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
Eleventh session, 31 March–11 April 2014, General comment No. 1 (2014), Article 12: Equal recognition 
before the law, p.5. 
23 Artigo 74. BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 jul. 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
24 SASSAKI, Romeu Kazumi. Um panorama dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. In: 
Acessibilidade e Tecnologias [livro eletrônico] um panorama sobre acesso e uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação por pessoas com deficiência no Brasil e na América Latina/ [editor] Núcleo 
de Informação e Coordenação do Ponto BR]. 1. ed. São Paulo : Comitê Gestor da Internet no Brasil, 
2020. p.81 
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entender, navegar, interagir e contribuir para a web” 25. Sob esse contexto, restringe-

se a problemática desse artigo.  

 

2. IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE DA WEB PARA A PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA.    

 

Correspondente ao dever convencionado na CDPD 26  para que os Estados 

partes promovam o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação, inclusive à internet, correlaciona-se a 

obrigatoriedade prevista no artigo 63 da Lei n. 13.146/2015 (LBI) para que nos sítios 

da internet (mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País 

ou por órgão do governo), sejam dispostos observando “as melhores práticas e 

diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente” 27  para acesso das 

pessoas com deficiência às informações.  

O denominado sítio referenciado pelo dispositivo legal, ou, mais 

frequentemente nomeado como site, pode ser conceituado como o “conjunto de 

páginas web interligadas e que possuem o mesmo endereço principal e a mesma 

administração”28, cuja, página inicial de abertura que possibilitará acesso a todas as 

demais páginas integrantes do respectivo sítio é identificada como home page.  

Portanto, é esse complexo de informações previamente ordenadas e 

interligadas que, dispostas para manuseio de qualquer pessoa (detentora de 

dispositivo computacional interligado por uma linha de transmissão de dados a 

provedor  da  rede  de  internet),  que  irá  compor  a  web  também   reconhecida  pela 

nomenclatura de World Wide Web, WWW ou W329.  

                                                      
25  W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. Disponível 
em: http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-
fasciculo-I.pdf; acesso em: 10 out 2021 
26 Artigo 9º, item 2. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 2007. 
27 Art. 63º. BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 jul. 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).  
28  W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. Disponível 
em: http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-
fasciculo-I.pdf; acesso em: 10 out 2021 
29  W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. Disponível 
em: http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-
fasciculo-I.pdf; acesso em: 10 out 2021 
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Porém, pela infindável amplitude de conteúdos que a web integra, sua 

percepção deixa de ser compreendida enquanto “um repositório de documentos 

estáticos, para se tornar um veículo hiperdinâmico de comunicação” 30  em 

atendimento aos mais variados interesses pessoais: educação, compras, cultura, 

informação, lazer, trabalho e tantas outras opções que se abrem em recursos 

instantâneos de acesso. É nesse sentido, sobre um ambiente que pode se prestar a 

realização de contatos, negócios e desenvolvimento pessoal livre de barreiras que o 

meio físico pode vir a impossibilitar ou dificultar, que se elege o questionamento 

entorno da acessibilidade à web para pessoa com deficiência.  

O reconhecimento de ser um ambiente virtualmente acessível, que atenda as 

diferentes características individualizadoras das pessoas com deficiência (incluindo 

as relativas a audição, cognição, neurológicas, física, de fala ou visual)31, implica no 

cumprimento de condições permissivas para que estas pessoas de forma autônoma, 

segura e igualitária32, usufruam com total compreensão do conteúdo que possa ser 

de seu interesse através do referido recurso tecnológico que também lhe deve ser 

ofertado.  

Para tanto, diretrizes técnicas de âmbito internacional e nacional constituem 

os principais preceitos para incorporação de acessibilidade na web direcionado aos 

seus usuários, dentre eles programadores, desenvolvedores, designers, gestores, 

educadores, formuladores de Políticas governamentais em prol das pessoas com 

deficiência. No campo internacional, as referenciadas WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines - Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web) 

apresentam os parâmetros objetivos para implementação e apresentação de sites 

com acessibilidade na web, em três versões: WCAG 1.0 (criada em 1999),  WCAG  2.0  

(criada em 2008) e WCAG 2.1 (criada em 2018)33. 

                                                      

30  W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. Disponível 
em: http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-
fasciculo-I.pdf; acesso em: 10 out 2021. p.18 
31 https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/ 
32 W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. p.21 
33  W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. Disponível 
em: http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-
fasciculo-I.pdf; acesso em: 10 out 2021 
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Tais diretrizes foram instituídas pelo grupo de trabalho denominado Iniciativa 

de Acessibilidade na Web (WAI – Web Accessibility Initiative) criada pelo W3C (World 

Wide Web Consortium) o qual constitui “um consórcio internacional em que 

organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos 

para desenvolver padrões para a web” 34  , buscando conferir recomendações e 

instruções para constituição de web mais acessível para pessoas com deficiência35.   

Em cumprimento ao dever de observância das recomendações internacionais 

instituído pela Lei n. 13.146/2015 (LBI), para concretização do acesso à informação, 

infere-se que o conteúdo ofertado na web deve estar adstrito a quatro princípios: 

perceptível, operável, compreensível e robusto36. Isso implica que a informação deve 

ser visível para os diferentes sentidos do usuário com deficiência, serem passíveis 

interação mediante teor claro e inequívoco que promovam segurança de 

interpretação ainda que ocorra o emprego e aprimoramento das tecnologias 

assistivas 37 . Todos estes princípios também estão na recomendação WCAG 2.1 

pormenorizados em diretrizes que especificam a forma de sua aplicação e os 

critérios de sucesso que deverão ser alcançados. Exemplificando-se: no contexto de 

ser determinado conteúdo como “operável” (evidencia-se o princípio), uma das 

recomendações previstas é para que não se “elabore conteúdo de maneira que possa 

causar convulsões ou reações físicas” (esta é uma possível diretriz), isto por sua vez, 

implicará na observância de que as páginas da web não contenham nada que pisque 

mais de três vezes em um segundo (verifica-se o critério de sucesso)38.   

Todas essas recomendações e seus detalhamentos estão disponíveis e 

amplamente divulgados para instrução e implementação de um ambiente da web 

devidamente inclusivo.                 

No âmbito nacional, o Brasil realizou a constituição do Modelo de 

Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG). Desenvolvido no ano de 2004 e tendo 

por base as orientações internacionais (WCAG 2.0), o eMAG institucionalizou-se com 

                                                      
34 W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. p.7 
35 W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Introdução: Fascículo I. p.1 
36 WAI. WEB ACCESSIBILITY INICIATIVE. Disponível em: https://bit.ly/3DninWA. Acesso em 10 out 
2021. 
37 WAI. WEB ACCESSIBILITY INICIATIVE. Disponível em: https://bit.ly/3DninWA. Acesso em 10 out 
2021. 
38 https://www.w3.org/TR/WCAG21/#page-titled 
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a Portaria n. 03/2007, chegando à versão eMAG 3.1 no ano de 2014. A constituição 

do eMAG direciona-se ao planejamento, implantação, desenvolvimento ou 

atualização da acessibilidade digital nos portais e sítios eletrônicos de âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Aos órgãos e 

entidades das administrações públicas estaduais, municipais e distrital e às pessoas 

jurídicas de direito privado que mantenham relacionamento por meio eletrônico com 

o Governo Federal, caberá sua adesão voluntária a tais recomendações39.  

O eMAG constitui a apresentação do processo de desenvolvimento de sítio 

acessível pautado em três passos principais (padrões web; recomendações e 

avaliação de acessibilidade), elege a padronização de elementos, forma de 

manutenção, recursos e práticas desaconselhadas para desenvolvimento da 

acessibilidade 40 , tudo em prol de objetivar o reconhecimento contido em sua 

apresentação sobre a qual uma das  principais atribuições do Governo Federal está 

em promover a inclusão social já que “a inacessibilidade de sítios eletrônicos exclui 

uma parcela significativa da população brasileira às informações veiculadas na 

internet”41.   

Devidamente postas e reconhecidas em sua importância, as diretrizes 

constituídas para transposição das barreiras de comunicação das pessoas com 

deficiência no âmbito da web revelam parâmetros básicos42 e indefensáveis para que 

de fato houvesse mudança do cenário de exclusão ainda persistente tanto nos sítios 

privados como públicos.  

Porém, em pesquisa realizada para avaliação da acessibilidade digital na  web 

                                                      
39  DGE. DEPARTAMENTO DE GOVERNO ELETRÔNICO, 2014, eMAG - Disponível em: 
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/portaria3_eMAG.pdf. Acesso em: 10 OUT.2021 
40 DGE. DEPARTAMENTO DE GOVERNO ELETRÔNICO, 2014, eMAG - Modelo de Acessibilidade em 
Governo Eletrônico. Disponível em: http://emag.governoeletronico.gov.br/; acesso em: 10 OUT.2021 
41 DGE. DEPARTAMENTO DE GOVERNO ELETRÔNICO, 2014, eMAG - Modelo de Acessibilidade em 
Governo Eletrônico. Disponível em: http://emag.governoeletronico.gov.br/; acesso em: 10 OUT.2021 
42  No âmbito da pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), observa-se que os 
pesquisadores Ednaldo Brigante Pizzolato e Talita Cristina Pagani Britto propõem diante das 
especificidades inerente a esses usuários, o projeto Guia de Acessibilidade de Interfaces Web com 
foco em aspectos do Autismo (GAIA). BRITTO, Talita; PIZZOLATO, Ednaldo Brigante. GAIA: uma 
proposta de um guia de recomendações de acessibilidade de interfaces Web com foco em aspectos 
do Autismo. Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na 
Educação - SBIE), [S.l.], p. 816, nov. 2016. ISSN 2316-6533. Disponível em: <https://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/6767>. Acesso em: 15 jul. 2021.  
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brasileira, com participação da BigData Corp43  e do Movimento Web para Todos 

(MWPT)44 no ano de 2019/2020, constatou-se que dentre 14,65 milhões de sites 

considerados ativos no Brasil 45 , não chega a 1% aqueles que possam ser 

considerados acessíveis.  

Este levantamento elegeu para verificação três principais barreiras que se 

demonstram impeditivas ao acesso à web pelas pessoas com deficiência: 

acessibilidade em formulários, imagens, links e verificação de conformidade com 

padrão HTML do W3C46.  Dentre as confirmações obtidas, verificou-se que a maioria 

dos formulários dispostos nos sites não estão codificados de forma a permitir sua 

identificação e transposição pelas tecnologias assistivas; as imagens são 

desprovidas de algum texto alternativo necessário para percepção e reprodução do 

que está sendo representado; os links utilizados para acionamento de páginas na 

web frequentemente realizam a abertura de novas janelas sem aviso ao usuário e, de 

forma maciça, ocorreu a inobservância das diretrizes validadoras da acessibilidade.  

Em confronto a essas constatações, o resultado foi negativo e precisamente 

somente em 0,74% dos sites brasileiros confirmou-se o cumprimento do dever de 

acesso as informações mediante a garantia de recursos tecnológicos promotores da 

igualdade  de  condições  entre  as todas as pessoas e suas diferentes características 

da deficiência47.  

Nesse   insatisfatório   percentual  de   desfavorecimento   das   pessoas   com  

                                                      
43  Em descrição, a BigData Corp refere-se a empresa de tecnologia para obtenção de dados. 
Disponível em:< https://bigdatacorp.com.br/>  
44 Em descrição o Movimento Web para Todos “foi idealizado em 2017 pela empreendedora Simone 
Freire, fundadora da Espiral Interativa, agência especializada em causas sociais, em parceria com 
o W3C Brasil,  consórcio internacional que desenvolve padrões para a Web em todo o mundo (...)”, com 
o objetivo de garantir a implementação e transformação social por meio da acessibilidade digital. 
Disponível em:<https://mwpt.com.br/movimento/> 
45 Na condição de sites ativos a pesquisa desconsiderou aqueles que se encontravam indisponíveis 
ou que durante oito semanas seguintes não demonstraram mudança de conteúdo. Na determinação 
de se tratar de um site brasileiro, verificou-se o domínio “.br”; língua portuguesa em toda a web; 
endereço da empresa e número de telefone do Brasil e o registro no nome de uma pessoa ou empresa 
do Brasil. Disponível em:<https://mwpt.com.br/2o-estudo-de-acessibilidade-do-movimento-web-
para-todos-nos-sites-brasileiros/> 
46 MWPT. Movimento web para todos. Metodologia utilizada no estudo de acessibilidade em sites 
ativos (Brasil 2020). Disponível em:< https://mwpt.com.br/2o-estudo-de-acessibilidade-do-
movimento-web-para-todos-nos-sites-brasileiros/>. Acesso em: 10 out. 2021  
47 MWPT. Movimento web para todos. Número de sites que falham nos testes do Web para todos cai, 
mas ainda preocupa. Disponível em: https://mwpt.com.br/numero-de-sites-que-falham-nos-testes-
do-web-para-todos-cai-mas-ainda-preocupa/. Acesso em: 10 out. 2021 
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deficiência, os sites governamentais (“.gov.br”) também foram confrontados a 

análise  demonstrando o resultado sobre o qual 96,71% não cumprem com os 

critérios de acessibilidade verificados48. Isso por sua vez contradiz o reconhecimento 

referenciado na constituição do e-MAC sobre o qual o governo estaria exercendo sua 

atribuição de “inclusão digital como caminho para a inclusão social”49.   

A ausência de acessibilidade imposta em sites governamentais transmuta em 

não atendimento ao cidadão com deficiência, como afirma Reinaldo Ferraz et.al. é 

como estar diante de “um prédio onde funcionam serviços de emissão de 

documentos e o acesso seja somente por escadas, sem alternativas de acesso por 

elevadores, o que dificultaria e impediria que pessoa cadeirante chegasse ao balcão 

de solicitações”50. Nesse âmbito, trata-se do retrocesso ao modelo da sociedade 

integradora, que ao compreender a deficiência como questão de ordem médica e 

pessoal, estaria eximida sobre qualquer obrigatoriedade de adequação do entorno 

habitável.          

A extração desses dados resplandece que o modelo social da deficiência em 

âmbito nacional tem sido notoriamente inobservado ao que tange à remoção das 

barreiras do ambiente virtual para às pessoas com deficiência. Isso traduz 

severamente o descumprimento das obrigações objetivas assumidas pelo Estado 

brasileiro para promoção de autonomia e igualdade de condições em todos os 

seguimentos que perpassem a vida desses indivíduos, nos termos da Convenção.  

Enquanto o cumprimento da acessibilidade virtual denota um favorecimento 

coletivo na utilização da web para todas as pessoas (inclusive aquelas sem 

deficiência), para às pessoas com deficiência sua observância vai muito além sobre 

                                                      
48 MWPT. Movimento web para todos. Metodologia utilizada no estudo de acessibilidade em sites 
ativos (Brasil 2020). Disponível em:< https://mwpt.com.br/2o-estudo-de-acessibilidade-do-
movimento-web-para-todos-nos-sites-brasileiros/>. Acesso em: 10 out. 2021 
49 http://emag.governoeletronico.gov.br/ 
50  FERRAZ, Reinaldo., DINIZ, Vagner. Web para todos: uma visão sobre a acessibilidade Web no 
governo, na educação e no comércio eletrônico. In: Acessibilidade e Tecnologias [livro eletrônico] um 
panorama sobre acesso e uso de Tecnologias de Informação e Comunicação por pessoas com 
deficiência no Brasil e na América Latina/ [editor] Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR]. 
1. ed. São Paulo : Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2020. p.101 
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a própria condição de possibilidade para sua utilização e, consequencialmente, não 

exclusão ao recurso tecnológico51.    

 

3. A INACESSIBILIDADE VIRTUAL COMO DISCRIMINAÇÃO E NÃO IGUALDADE ÀS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

O enfrentamento a qualquer forma de diferenciação, exclusão ou restrição 

baseado na deficiência e imposto pelo entorno social “com o propósito ou efeito de 

impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas”52, traduz em âmbito nacional o direito 

constitucional de não discriminação das pessoas com deficiência e seu dever de 

proteção disposto em Convenção. 

Nesse fundamento, “todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro”53 que sejam 

tolhidos dos sujeitos com deficiência pelo não cumprimento do dever vinculativo de 

acessibilidade deverá ser considerado, conforme dispõe o Comitê sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência da ONU, “un acto discriminatorio, independientemente 

de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada”54. 

Dentre as principais formas de discriminação que podem se sobrepor às 

pessoas com deficiência, a CDPD alberga diante da prática internacional de direitos 

humanos, quatro ocorrências primordiais que poderão incidir no cotidiano desses 

indivíduos de modo isolado ou cumulativo. São essas: discriminação direta; 

                                                      
51 W3C BRASIL. Cartilha Acessibilidade na Web – Benefícios, Legislação e Diretrizes de Acessibilidade 
na Web: Fascículo II. Disponível em: http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-
w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-II.pdf; acesso em 10 out.2021. p.13  
52 Artigo 2º. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. 
53 Artigo 2º. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. 
54  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Comité sobre los Derechos de las Personas  
con Discapacidad, 30 marzo a 11 abril 2014, (2014), Articulo 9: acessibilidade. Disponível em:< 
https://bit.ly/3oPxrIM>. Acesso em 10 out 2021 
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discriminação indireta; negação de acomodação razoável 55  e assédio 56 . Pela 

pertinência temática, elege-se para esse trabalho a análise da prática discriminatória 

direta e indireta.    

A discriminação direta, prevista na Diretiva da União Europeia 2004/113/ CE 

(artigo 2), é aquela que reconhece nas características ou particularidades 

diferenciadoras de determinada pessoa, razão para dolosamente sujeitá-la a 

“tratamento menos favorável do que aquele que é, tenha sido ou possa vir a ser dado 

a outra pessoa em situação comparável”57. Infere-se desse modo discriminatório a 

característica intencional de sua prática cuja incidência exterioriza para Silvio 

Almeida “o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos”58.  

A manifestação da discriminação direta pode ser revelada para Roger Raupp 

Rios sobre atuações explícitas que sejam segregacionistas (a exemplo de 

determinada escola que expressamente não receba estudantes com deficiência em 

sua unidade); quando da forma de aplicação do direito mais gravosa para 

determinado grupo (a exemplo de empregadores que submetam trabalhadores com 

deficiência à avaliações de desempenho desarrazoadas para com suas funções ou 

demais trabalhadores) ou ainda, quando na própria concepção do direito 

implementarem-se condições injustificáveis para não inclusão de determinado 

                                                      
55 Nos termos exarados pelo Comité, a negação de acomodação razoável consiste na negação de 
modificações e adaptações necessárias e adequadas (que não imponham um “ónus desproporcional 
ou indevido”) quando sejam obrigadas a garantir o gozo ou exercício, em igualdade de condições, dos 
direitos humanos ou das liberdades fundamentais às pessoas com deficiência. ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS (ONU). Comité sobre los Derechos de las Personas  
con Discapacidad, 26 abril 2018, (2018), Articulo 5: sobre la igualdad y la no discriminación. Disponível 
em:< https://bit.ly/3mLVUMy>. Acesso em 10 out. 2021.  
56 Nos termos exarados pelo Comité, “Assédio” é uma forma de discriminação quando existe um 
comportamento indesejado relacionado à deficiência ou outro motivo proibido cujo objetivo ou 
consequência seja violar a dignidade da pessoa e criar um ambiente intimidante, hostil, degradante, 
humilhante ou ofensivo. Pode ocorrer por meio de atos ou palavras que tenham o efeito de perpetuar 
a diferença e a opressão das pessoas com deficiência”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). 
Comité sobre los Derechos de las Personas  
con Discapacidad, 26 abril 2018, (2018), Articulo 5: sobre la igualdad y la no discriminación. Disponível 
em:< https://bit.ly/3mLVUMy>. Acesso em 10 out. 2021.  
57 DIRECTIVA 2004/113/CE DO CONSELHO de 13 de Dezembro de 2004. Joarnal Oficial da união 
Europeia . Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=PT. Acesso em 10 out. 2021 
58 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020. p.32. 
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grupo social (a exemplo da aceitação para vaga de trabalho somente de candidatos 

com boa mobilidade de locomoção pessoal)59.    

Já a discriminação indireta, embora carregue consigo a condição de sua não 

intencionalidade (ao menos de forma não explícita)60, também marca o processo da 

indiferença sobre os grupos minoritários. Esse modo discriminatório constitui para 

Silvio Almeida a implementação ou manutenção de medidas “sem que se leve em 

conta a existência de diferenças sociais significativas”61.  

As ocorrências da discriminação indireta para Roger Raupp Rios podem ser 

inferidas de forma institucional, por invisibilidade do privilegio ou negligência. 

Enquanto a discriminação indireta institucional demonstra a responsabilidade do 

contexto social e organizacional em promover a “normalidade da discriminação” por 

meio da atuação de suas próprias instituições62 , a discriminação por “invisibilidade 

do privilégio” ocorre diante da perpetuação de estereótipos julgados como sendo o 

padrão de normalidade para àquela sociedade. Nesse campo, aqueles que 

preencherem de forma adequada os moldes precocemente elegíveis por dita maioria 

assume sua posição de neutralidade ou naturalidade social, ao passo que, as graves 

consequências serão sobrepostas “para tudo e todos que destoem desse 

parâmetro”63.    

 Já a última forma de discriminação indireta revelada por Roger Raupp Rios, 

ocorre pela negligência que se faz percebida pelo “descuido e desatenção” quando 

“indivíduos e grupos em posições hegemônicas perpetuam práticas com efeito 

prejudicial desproporcional em face de outros grupos, aumentando as  desvantagens 

                                                      
59 RIOS, Roger Raupp. Discriminação orçamentária interseccional: raça, gênero e pobreza em tempos 
de austeridade. In: CARLEIAL, Liana Maria da Frota., NOISEUX, Yanick. (orgs.). Políticas de Austeridade 
e Direitos Sociais. Curitiba: Kayangue Ltda, 2019. p.  67-68. 
60 BRAGATO, Fernanda Frizzo., ADAMATTI, Bianka. Igualdade, não discriminação e Direitos Humanos: 
são legítimos os tratamentos diferenciados?.  Revista de informação legislativa, v. 51, n. 204, p. 91-
108, out./dez. 2014. Disponível em:< https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/509929. Acesso em 
10 out. 2021. p.9.  
61 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020. p.33  
62 Na compreensão de instituições, esclarece o autor como sendo “conceito que abarca desde as 
normas formais e as práticas informais das organizações burocráticas e dos sistemas regulatórios 
modernos, até as pré-compreensões mais amplas e difusas, presentes na cultura e não sujeitas a 
uma discussão prévia e sistemática”.  
63 RIOS, Roger Raupp. Discriminação orçamentária interseccional: raça, gênero e pobreza em tempos 
de austeridade. p.68. 
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e violações em prejuízo de terceiros”64.  

O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, reconhece a 

incidência da discriminação indireta às pessoas com deficiência sempre que uma 

oportunidade, ainda que aparentemente acessível, vier a excluir esses indivíduos 

porque a condição de sua disponibilização não permite que sujeitos com deficiência 

se beneficiem dela 65 , a exemplo das ocorrências por sites com inacessibilidade 

virtual. Ainda que a pessoa com deficiência possa ser detentora de recursos 

tecnológicos com acesso a rede de internet, ao se deparar-se com sites não 

acessíveis para todos os tipos de deficiência, permanecerá em sua situação de 

desigualdade diante da presença de impedimentos para percepção ou compreensão 

do conteúdo exposto.  

Face à amplitude do serviço fornecido com a internet, compreende-se nesse 

trabalho que a discriminação indireta das pessoas com deficiência seja a 

preponderante no ambiente virtual. Entretanto, a consequência de ambas as práticas 

discriminatórias repercute em fim idêntico apontado por Silvio Almeida como sendo 

a perpetuação da desigualdade representada com a “estratificação social”66 . De 

forma afeta, o grupo social das pessoas com deficiência ao se ver tolhido do respeito 

e consideração de suas características na observância da acessibilidade para 

navegação virtual, tem impactado suas “chances de ascensão social, de 

reconhecimento e de sustento material”67 , que poderiam ser impulsionados pela 

obtenção do conhecimento e utilização dos recursos predispostos na rede.      

A consequência que se implementa com a inacessibilidade virtual das 

pessoas com deficiência apontada por Reinaldo Ferraz e Vagner Diniz, impõe 

sobretudo prática não igualitária e discriminatória pela afetação de direitos 

fundamentais diante da impossibilidade de acesso à informação, à educação e a 

bens e serviços68. Nessa consideração, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com 

                                                      
64 RIOS, Roger Raupp. Discriminação orçamentária interseccional: raça, gênero e pobreza em tempos 
de austeridade. p.69. 
65  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Comité sobre los Derechos de las Personas  
con Discapacidad, 26 abril 2018, (2018), Articulo 5: sobre la igualdad y la no discriminación. p.4 
66 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020. p.33 
67 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020. p.33 
68  FERRAZ, Reinaldo., DINIZ, Vagner. Web para todos: uma visão sobre a acessibilidade Web no 
governo, na educação e no comércio eletrônico. p.100 
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Deficiência da ONU, intitula como “cerne” ou “pedra angular”69 da proteção disposta 

na Convenção, a observância de dois princípios: igualdade e não discriminação.  

O modelo de igualdade albergado pela CDPD (em permanente processo de 

concretização pelo enfrentamento de práticas discriminatórias), é o da inclusão. Tão 

logo, tratar de promover acessibilidade virtual para todas às pessoas e tipos de 

deficiência, importa que ninguém seja deixado para trás com a ocorrência da 

privação de oportunidades permissivas ao desenvolvimento coletivo. 

Assim, ainda no campo do direito à acessibilidade virtual das pessoas com 

deficiência, o caminho para norteada inclusão se faz presente com a implementação 

da igualdade substantiva por estar adstrita ao tratamento dos efeitos da 

discriminação indireta. A visão substantiva enseja transformações sociais ao admitir 

que o "dilema da diferença" seja reconhecido e tutelado70 mediante a implementação 

de medidas específicas e condizentes às necessidades apresentadas. Na acepção 

substantiva, sociedade e Estado assumem posição ativa e responsabilizadora de 

adequação de suas práticas “a fim de diminuir ou eliminar as condições que causam 

ou contribuem para perpetuar a discriminação, mesmo que isso resulte em perdas 

imediatas para os grupos dominantes historicamente favorecidos”71.   

Esta avaliação busca superar a prevalência sobre o princípio da igualdade 

“formal” às pessoas com deficiência, o qual, no mais nas vezes, acaba por resultar 

no que Fernanda Frizzo Bragato denomina como um “direito à indiferença” 72 . O 

problema adstrito à visão formal da igualdade limita sua percepção sob o modo da 

discriminação direta e, como consequência, o preceito entorno da “igualdade entre 

iguais”, não permite enxergar no âmbito de proteção das diferenças a “necessidade 

de medidas específicas”73  que sejam promotoras dos deveres de transformação 

social em atendimento da pluralidade existente.    

                                                      
69  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Comité sobre los Derechos de las Personas  
con Discapacidad, 26 abril 2018, (2018), Articulo 5: sobre la igualdad y la no discriminación. p.4 
70 RIOS, Roger Raupp. O direito da antidiscriminação e a tensão entre o direito à diferença e o direito 
geral de igualdade. Revista Direitos fundamentais & justiça, Ano 6, nº 18, p. 169-177, jan./mar. 2012 
Disponível em:< https://bit.ly/3BtLuqM>. Acesso em 10 out. 2021. p.175 
71 BRAGATO, Fernanda Frizzo., ADAMATTI, Bianka. Igualdade, não discriminação e Direitos Humanos: 
são legítimos os tratamentos diferenciados?. p.104.  
72 BRAGATO, Fernanda Frizzo., ADAMATTI, Bianka. Igualdade, não discriminação e Direitos Humanos: 
são legítimos os tratamentos diferenciados?. p.103. 
73 BRAGATO, Fernanda Frizzo., ADAMATTI, Bianka. Igualdade, não discriminação e Direitos Humanos: 
são legítimos os tratamentos diferenciados?. p.103. 
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Nesta razão, a mudança do cenário de exclusão condizente com a atual 

inacessibilidade virtual das pessoas com deficiência, faz-se mediante a observância 

do princípio da não discriminação associado a leitura do princípio da igualdade em 

sua acepção substantiva.   

Mediante referida fundamentação e em prol do resultado proposto para esse 

trabalho, ressalta-se a relevância na imposição de medidas hábeis a quebra desse 

ciclo de normalidade presente aos modos de discriminação indireta das pessoas 

com deficiência. Para tanto, a aplicação de ações afirmativas e imposição de 

sanções civis que possibilitem (por exemplo; mediante a aplicação de multas) atingir 

os responsáveis daquele ambiente virtual pela inobservância das diretrizes de 

acessibilidade fornecidas por representatividades da classe como a W3C Brasil e 

Movimento Web para Todos, pode revelar-se uma justa medida por exigência do 

pluralismo.      

 

CONCLUSÃO  

 

A realidade da inacessibilidade virtual vivenciada pelo grupo social das 

pessoas com deficiência é contraposta diuturnamente com os ideários de 

implementação universal proposto com a utilização da Web. Na projeção de amplo 

acesso a informação, cultura, educação, trabalho e toda gama de facilitações e 

oportunidades proporcionadas com a emprego da Web, ainda se sobrepõem em 

maior medida as barreiras de acesso artificialmente constituídas em face dos 

usuários e usuárias com deficiência.  

O modelo social de deficiência constitucionalmente acolhido em âmbito 

nacional institui deveres indelegáveis que se direcionam ao âmbito público e privado 

para formação de uma sociedade inclusiva. Nesse contexto, constata-se no campo 

da acessibilidade virtual o descumprimento do dever objetivo assumido pelo Brasil 

na condição de Estado convenente à CDPD.   

  Assim, evidenciar a discriminação ainda sobreposta ao grupo social das 

pessoas com deficiência em ambiente destacável pelo amplo acesso e recursos que 

a todos deve ser ofertado, como o virtual, mostra-se um contrassenso não passível 

de normalização.  Isto evidencia que a implementação do propósito disposto na 
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Convenção para o exercício pleno e equitativo de todas as liberdades fundamentais 

das pessoas com deficiência, somente se fará concretizável mediante permanente 

exigibilidade dos direitos arduamente conquistados.  
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9.  APATRIDIA E DIREITOS HUMANOS NO PENSAMENTO POLÍTICO DE HANNAH 

ARENDT  

 

STATELESSNESS AND HUMAN RIGHTS IN HANNAH ARENDT'S POLITICAL 

THINKING 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110468-09  

Marina Andrade Cartaxo1 

RESUMO 
 
O objetivo do presente trabalho é apresentar um panorama do pensamento político 
de Hannah Arendt sobre a condição jurídica do apátrida e da sua crítica ao sistema 
de proteção de direitos humanos. Na obra Origens do totalitarismo, ela examina as 
principais questões políticas e jurídicas entorno do surgimento da apatridia, no 
começo do século XX, com o final da Primeira Guerra Mundial. No centro dessa crítica 
está o paradoxo revelado pela precária condição do apátrida. Ela aponta como a 
sistemática utilizada pela doutrina dos Direitos do Homem não conseguia 
reconhecer direitos a esse grupo extremamente vulnerável de seres humanos, que 
não se restringe somente a pessoas sem nacionalidade, mas também aos imigrantes 
ilegais, refugiados e solicitantes de asilo. A metodologia da pesquisa é pura, 
qualitativa, exploratória, descritiva e bibliográfica, elaborada a partir de material já 
publicado, constituído principalmente de livros, incluindo a doutrina da própria 
pensadora, e de outros como Costa Douzinas, Giorgio Agamben e Seyla Benhabib. 
Conclui-se que o pensamento de Hannah Arendt continua pertinente para os 
propósitos de confrontar essa situação contemporânea e compreender a 
persistência desconcertante da falta de direito numa era de direitos. 
Palavras-chave: Direitos humanos. Apatridia. Migrantes. Hannah Arendt. 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to present an overview of Hannah Arendt's political thought 
on the legal status of the stateless person and her critique of the human rights 
protection system. In Origins of Totalitarianism, she examines the main political and 
legal issues surrounding the emergence of statelessness at the beginning of the 20th 
century, with the end of the First World War. At the heart of this criticism is the paradox 
revealed by the precarious condition of the stateless person. She points out how the 
system used by the doctrine of Right of the man failed to recognize the rights of an 
extramanent vulnerable group of human beings, which is not restricted to people 
without nationality, but also to illegal immigrants, refugees and asylum seekers. The 
research methodology is pure, qualitative, exploratory, descriptive and bibliographical, 
drawn from material already published, consisting mainly of books, including the 
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thinker's own doctrine, and others such as Costa Douzinas, Giorgio Agamben and 
Seyla Benhabib. It is concluded that Hannah Arendt's thought remains relevant for 
the purposes of confronting this contemporary situation and understanding the 
perplexing persistence of the lack of rights in an era of rights. 
Key-words: Human Rights. Stateless person. Migrants. Hannah Aremdt. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Na obra Origens do totalitarismo, Hannah Arendt 2  examinou os desafios 

impostos pelo surgimento da apatridia, em grande escala, desde o final da Primeira 

Guerra Mundial. Ela usou o termo “apátrida” para se referir não apenas àqueles que 

formalmente perderam sua nacionalidade, mas também àqueles que não podiam 

mais se beneficiar de seus direitos de cidadania: refugiados, requerentes de asilo, 

migrantes econômicos e até cidadãos naturalizados que enfrentavam a ameaça de 

desnaturalização em tempos de emergência. O que reuniu estas pessoas, que 

possuíam diferentes tipos de status jurídico, foi o fato de que elas eram todas 

ejetadas da “antiga trindade do estado-povo-território”, e Arendt argumentou que 

essa exclusão as deixava em uma condição de rightlessness (sem direitos).  

Os apátridas eram pessoas destituídas, ou seja, privadas da personalidade 

jurídica, bem como do direito à ação e ao discurso. A expulsão de suas comunidades 

políticas acarretou uma expulsão da humanidade, pois perderam não apenas seus 

direitos de cidadania, mas também seus direitos humanos.  

Recusando-se a ver o problema da falta de direito como uma anomalia, Arendt 

embarca em uma crítica que visa aos princípios de ordenação do sistema 

internacional, incluindo a nacionalidade, a soberania e, surpreendentemente, os 

direitos humanos. No centro dessa crítica está o paradoxo revelado pela precária 

condição do apátrida: exatamente quando se aparece como nada além de humano, 

despojado de todos os atributos sociais e políticos, é muito difícil reivindicar e 

exercer os direitos a que se tem direito, em virtude de nascer humano. A análise de 

Hannah Arendt sobre a apatridia toma esse paradoxo como um sintoma das 

“perplexidades dos direitos do homem” e oferece uma das  mais  poderosas  críticas 

                                                      
2 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. Antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução Roberto 
Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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aos direitos humanos.  

 

1 ESBOÇOS DE UMA CRÍTICA ARENDTIANA DE DIREITOS HUMANOS  

 

Os direitos humanos foram submetidos a inúmeras críticas desde suas 

origens primárias nos Direitos do Homem. Uma das críticas mais memoráveis vem 

de Jeremy Bentham3 , que descartou os direitos naturais e imprescritíveis como 

“absurdos sobre pernas de pau” - confusões e ilusões retóricas, sem qualquer 

significado específico inscrito nas leis existentes. Outra crítica de renome foi 

oferecida por Edmund Burke4, que denunciou essa doutrina abstrata de igualdade e 

defendeu, em vez disso, uma noção de direitos como uma herança implicada pelos 

ancestrais e destinada a ser passada para a posteridade.   

Como o discurso dos direitos humanos alcançou uma ascendência política e 

normativa sem precedentes nas últimas duas décadas, essas críticas se 

intensificaram ainda mais. Se esta transformação foi bem acolhida por alguns como 

o prenúncio de uma era cada vez mais pós-nacional ou cosmopolita, vários outros 

reconheceram nela um desenvolvimento insidioso, dando origem a novas formas de 

sujeição, violência e dominação. Alguns críticos veem o discurso dos direitos 

humanos, especialmente como é utilizado na nova prática da intervenção 

humanitária internacional, como um tipo distinto de neoimperialismo 5 . Alguns 

outros6 destacam formas mais sutis de poder político em ação nesse discurso e 

sugerem que os direitos humanos nos sujeitam ao próprio poder de estado do qual 

prometem nos proteger. O que é mais preocupante, eles afirmam, é que esse discurso 

hegemônico tem uma influência tão forte na imaginação política que se tornou quase 

                                                      
3 BENTHAM, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation. Londres: W. Pickering, 
1823, v.1. 
4 BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução na França. Tradução José Miguel Nanni Soares. São 
Paulo: EDIPRO, 2014. 
5  ANDERSON, P. “Force and consent”. New Left Review. n.17, setembro-outubro, 2002, p. 5–30. 
DOUZINAS, C. Human rights and empire: the political philosophy of cosmopolitanism. Nova York: 
Routledge-Cavendish, 2007. GUILHOT, N. The democracy makers: human rights and international 
order. Nova York: Columbia University Press, 2005. MUTUA, M. Human rights: a political and cultural 
critique. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002. 
6  AGAMBEN, G. Homo sacer: Sovereign power and bare life. Translated by Daniel Heller-Roazen. 
Stanford, CA: University of Stanford Press, 1998.  
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impossível inventar formas alternativas de política que possam trazer à luz diferentes 

entendimentos de igualdade, liberdade, justiça e emancipação.  

Como os direitos humanos podem ser, e foram, criticados de várias 

perspectivas diferentes e para diferentes propósitos, é crucial delinear os contornos 

distintivos da crítica de Hannah Arendt. Para entender por que os apátridas se 

encontram em uma condição de falta de direitos, ela examina as perplexidades que 

permeiam as suposições subjacentes aos direitos humanos. Ao contrário de várias 

críticas clássicas e contemporâneas, sua crítica não leva a uma denúncia completa 

desses direitos como pretensões hipócritas, ilusões ineficazes ou artifícios de poder. 

De fato, Arendt encerra sua crítica com uma proposta para repensar os direitos 

humanos como um direito a ter direitos - uma proposta que afirma o direito de todos 

à cidadania e à humanidade.  

O que torna a investigação crítica de Arendt dos direitos humanos distinta, e 

poderosa, é sua tentativa de entender essas perplexidades em termos políticos e 

históricos. A sua posição sobre o tema não é uma afirmação abstrata e formalista 

que demonstra a impossibilidade lógica dos direitos humanos; em vez disso, ela 

oferece uma análise historicamente e politicamente informada, orientada pela 

desafiadora tarefa de entender a crise da apatridia. O relato de Arendt aponta para a 

necessidade de uma investigação crítica que examine cuidadosamente as 

perplexidades existentes nas instituições de direitos humanos, leis, normas e 

práticas para entender os problemas e as lutas contemporâneas dos requerentes de 

asilo, refugiados e imigrantes indocumentados. 

Questionando a ideia de que os direitos humanos são direitos naturais 

inerentes à dignidade humana, sua crítica destaca como as garantias efetivas destes 

dependem da participação em uma comunidade política organizada. Aqueles que 

são privados de tal comunidade dificilmente podem ser reconhecidos como seres 

humanos com direito a direitos iguais. Eles podem receber comida e abrigo como 

vítimas que merecem compaixão. Ou pior, sua alienação pode ser tomada como um 

sinal de barbaridade que deve ser banida da comunidade humana. Os “sem-Estado” 

encontram-se em uma condição de inocência,  argumenta Arendt, porque eles são 

desprovidos de personalidade jurídica, estão fora de uma comunidade política, que 

poderia tornar suas ações e discurso relevantes, e afastados da companhia de outros 
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seres humanos.  

A tentativa de Arendt de ler esse paradoxo - falta de direitos daqueles que 

aparecem em sua humanidade nua - como um sinal que manifesta as perplexidades 

dos direitos humanos, tornou-se ainda mais pertinente, dado que o problema da 

“inutilidade” dessa massa de seres humanos que continua assombrando o presente 

de muitas maneiras diferentes. Níveis sem precedentes de migração criaram o que 

Alison Brysk e Gershon Shafir7 descrevem como a “lacuna de cidadania”, deixando 

milhões de pessoas sem o manto protetor dos direitos de cidadania. Especialmente 

importante a este respeito são os problemas desafiadores que os solicitantes de 

refúgio, refugiados e imigrantes indocumentados, enfrentam ao reivindicar e exercer 

direitos. Embora esses grupos possuam diferentes status jurídicos que envolvem 

diferentes conjuntos de direitos, o que os une é sua condição perigosa na atual 

ordem internacional.  

Houve desenvolvimentos importantes em relação aos direitos humanos desde 

o tempo em que Arendt completou sua análise da apatridia. Apesar desses 

desenvolvimentos, a condição de estrangeiros não documentados, bem como de 

refugiados e requerentes de asilo, permanece nesse domínio obscuro entre 

legalidade e ilegalidade, como observa Seyla Benhabib8. Esses grupos podem ser 

caracterizados como “sem-Estado” no sentido revisitado ao que Arendt deu ao 

termo, à medida que se encontram fora da estrutura do Estado-nação, com uma 

precária posição legal, política e humana. O termo “migrante” parece estar distante 

da desapropriação implícita na noção de “apátrida” de Arendt, talvez porque 

transmita uma sensação enganosa de mobilidade fácil e desimpedida através das 

fronteiras. Para resistir a essa ideia de livre fluxo, vale lembrar que os migrantes 

estão sujeitos à deportação, expulsão e extradição.  

 

                                                      
7 BRYSK, A.; SHAFIR, G. “Introduction: globalization and the citizenship gap.” In: BRYSK, A.; SHAFIR, G. 
(ed.). People out of place: globalization, human rights, and the citizenship gap. Nova York: Routledge, 
2004. p. 3-9.  
8 BENHABIB, S. The rights of others. Aliens, residents and citizens. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004.  
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As manifestações contemporâneas sobre rightlessness exigem uma 

investigação crítica da teoria arendtiana que lide com as perplexidades dos direitos 

humanos. É importante notar que Arendt não é a única pensadora a denunciar essas 

perplexidades. Elas são bastante conhecidas há algum tempo: como um quadro 

universalista baseado na ideia de que cada ser humano nasce com direitos 

inalienáveis, os direitos humanos são considerados direitos morais que derivam de 

atributos humanos inerentes, como razão, autonomia e dignidade. Entendido nesses 

termos, espera-se que eles transcendam as contingências de contextos políticos 

particulares. No entanto, os direitos humanos devem ser politicamente promulgados, 

reconhecidos e afirmados em instituições, ordens e comunidades específicas, se 

quiserem encontrar garantias relativamente estáveis.  

O discurso dos direitos humanos gera hesitações, precisamente porque se 

esforça para articular relações entre termos convencionalmente considerados 

opostos (por exemplo, universal e particular, natureza e história, humano e cidadão). 

Na medida em que esses termos são constitutivos desse discurso no sentido de que 

não se poderia ter direitos humanos sem eles, as perplexidades desses direitos não 

podem ser resolvidas ou eliminadas.  

 O atual quadro internacional de direitos humanos se afastou da linguagem 

equivocada de "homem e cidadão" na Declaração de 1789, que foi o foco da crítica 

arendtiana, e introduziu a “pessoa humana” como uma categoria abrangente. No 

entanto, as garantias formais dos direitos humanos em nível nacional e internacional 

continuam a criar divisões e estratificações dentro da humanidade, deixando várias 

categorias de migrantes com direitos bastante inseguros a um conjunto muito mais 

restrito de direitos.  

Isso significa que os direitos humanos estão fadados ao fracasso devido a 

suas perplexidades? O arcabouço arendtiano se recusa a ver essas perplexidades 

como becos sem saída que não levam a lugar nenhum, além da ausência de direitos. 

Em vez disso, propõe-se a desafiar dilemas políticos e éticos que podem ser 

navegados de maneira diferente, inclusive de formas que trazem à luz novas 

compreensões das relações entre direitos, cidadania e humanidade.  
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A estrutura institucional existente de direitos humanos representa uma 

maneira própria de articular a relação entre universal e particular, natureza e história, 

humana e cidadã, e embora seja hegemônica, não é de modo algum incontestável. 

As divisões que este quadro introduz no “humano” dos direitos humanos - entre 

cidadãos e não cidadãos, requerentes de asilo e refugiados, residentes legais e 

imigrantes indocumentados, para dar alguns exemplos - não estão de forma alguma 

resolvidas, e estão agora a ser desafiados em várias lutas que reinventam o 

significado dos direitos humanos. Essas lutas representam, de muitas formas, 

demandas contenciosas de “direito a ter direitos”, usando a frase que Arendt propôs 

em seus esforços para repensar os direitos humanos em termos do direito à 

cidadania e à humanidade.  

Hannah Arendt começou a escrever Origens do totalitarismo em 1945 e 

terminou em 1949. O livro pinta um retrato sombrio da defesa dos direitos humanos 

à época, argumentando que as tentativas de protegê-los e institucionalizá-los eram 

patrocinadas por figuras marginais - por alguns poucos juristas sem experiência 

política ou filantropos profissionais apoiados pelos sentimentos incertos dos 

idealistas profissionais. Ela afirma que o conceito de direitos humanos foi tratado 

como uma espécie de enteado pelo pensamento político do século XIX e não foi 

adotado por nenhum grande político. Aludindo aos esforços internacionais para 

redigir uma declaração universal, ela sugere que essas tentativas humanitárias bem-

intencionadas ainda permanecem dentro dos limites de uma lei internacional 

centrada no Estado e não fornecem garantias para o direito a ter direitos. Em um 

ensaio publicado em 1949, antes da publicação de Origens do Totalitarismo, ela se 

refere à declaração adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e lamenta 

sua “falta de realidade”.  

Como essas observações destacam, Arendt escreveu sua análise da apatridia 

à beira de grandes desenvolvimentos em direitos humanos em nível internacional. 

Ela testemunhou a primeira fase desses desenvolvimentos, e estes foram 

principalmente centrados na ONU. Em 1948, a Organização adotou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). À época, a declaração era principalmente 

ambiciosa, pois tinha como objetivo aumentar a conscientização sobre os direitos 

humanos sem fornecer quaisquer mecanismos institucionais de fiscalização - daí o 
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comentário desaprovador de Arendt sobre sua “falta de realidade”. No entanto, mais 

tarde serviu de base para dois pactos internacionais obrigatórios - o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais - adotado pela ONU em 1966 e que entrou em vigor 

em 1976. Essas convenções, que constituem os pilares dos direitos humanos 

internacionais, são estruturas monitoradas por mecanismos institucionais que 

possuem capacidades de promoção e investigação muito mais fortes em 

comparação com aquelas poucas sociedades filantrópicas do tempo de Arendt. Mas, 

como muitos notaram, a aplicação formal permaneceu fraca no nível internacional, 

com exceção da estrutura regional na Europa, onde a Corte Europeia de Direitos 

Humanos operava como um mecanismo de aplicação supranacional.  

As consequências desse problema de fiscalização foram de certa forma 

mitigadas como resultado dos desenvolvimentos ocorridos em meados da década 

de 1970. Com o advento da Guerra Fria, as preocupações com os direitos humanos 

começaram a ocupar um lugar de destaque nas agendas das organizações não-

governamentais. As redes de advocacia transnacionais criadas por essas 

organizações foram cruciais no fornecimento de mecanismos informais de 

fiscalização e pressão sobre os governos para mudar as políticas que violam os 

direitos humanos. Além disso, em meados da década de 1970, os Estados também 

começaram a incorporar os direitos humanos em sua política externa, o que 

significava que poderiam usar várias formas de sanções contra aqueles estados que 

se recusassem a cumprir as normas de direitos humanos - uma situação 

extraordinariamente diferente daquela do “enteado” que nenhum partido político 

importante quis filiar. Desde a década de 1990, com o fim da Guerra Fria, a 

institucionalização dos direitos humanos ocorreu em um ritmo muito mais rápido, e 

seu poder normativo aumentou significativamente. Como muitos estudiosos 

observaram, os direitos humanos tornaram-se agora “questões de interesse 

internacional”, fornecendo motivos para várias formas de ação internacional, 

incluindo a intervenção humanitária militar, no caso de violações sistemáticas.  

Esta breve visão histórica ressalta que houve uma mudança radical na 

compreensão dos direitos humanos desde o tempo em que Hannah Arendt 
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completou sua análise da apatridia. Para usar a expressão de Norberto Bobbio9, o 

momento atual é “a era dos direitos”. Como resultado dos desenvolvimentos 

esboçados acima, os direitos humanos se tornaram “o principal artigo de fé de uma 

cultura secular que teme não acreditar em mais nada”, como Michael Ignatieff10 

defende, e talvez, até mesmo “a língua franca do pensamento moral global”. As 

perplexidades que surgem do fato de que os Estados continuam a ser os principais 

garantidores, e violadores, dos direitos humanos, estão longe de ser resolvidas, mas 

o que é digno de nota é transformação que o conceito de soberania sofreu como 

resultado desses desenvolvimentos internacionais.  

A soberania tradicionalmente denotava a autoridade exclusiva de um Estado 

sobre seus cidadãos dentro de sua jurisdição. Como Louis Henkin 11  observa, 

historicamente, a lei internacional fez apenas uma exceção à soberania territorial ao 

reconhecer que o tratamento dos nacionais de um Estado em outro Estado é sua 

“preocupação apropriada”. Nesse contexto, se a pessoa sujeita a maus-tratos era 

apátrida, não havia solução. O arcabouço institucional e normativo dos direitos 

humanos introduziu uma nova noção de um Estado legítimo baseado na proteção 

dos direitos individuais; consequentemente, como os seres humanos são tratados 

em qualquer lugar do mundo tornou-se uma preocupação legítima da comunidade 

internacional.  

Diante desses desenvolvimentos, é bastante tentador pensar que os 

problemas examinados na análise de Arendt sobre a apatridia foram resolvidos pela 

institucionalização e expansão global das normas de direitos humanos desde o final 

da Segunda Guerra Mundial. Uma das principais transformações tem sido a 

codificação do direito de asilo. Arendt descreve este direito como o único direito que 

já figurou como um símbolo dos Direitos do Homem na esfera das relações 

internacionais. Ela observa que uma consequência drástica das escalas massivas de 

apatridia no século XX foi a abolição do direito de asilo. Os Estados foram capazes 

de abandonar este direito em parte devido à sua falta de codificação nas 

constituições domésticas ou no direito internacional. Arendt viu no destino histórico 

                                                      
9 BOBBIO, N. A era dos direitos. 9 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  
10 IGNATIEFF, Michael. Human rights as politics and idolatry. Princeton: Princeton University Press, 
2001.  
11 HENKIN, L. The age of rights. Nova York: Columbia University Press, 1990.  
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do direito de asilo o destino dos Direitos do Homem, que carecia de proteção legal e 

sempre tinha uma existência um tanto sombria como um apelo em casos 

excepcionais individuais para os quais as instituições jurídicas normais não 

bastavam.  

Os desenvolvimentos internacionais desde o final da Segunda Guerra Mundial 

resultaram em codificações do direito de asilo, juntamente com outros direitos 

humanos, e indiscutivelmente os removeram dessa “existência sombria”. O Artigo 14 

da DUDH reconhece o direito de pedir asilo e a Convenção de 1951. A Convenção de 

Genebra Relativa ao Estatuto dos Refugiados e seu Protocolo, de 1967, enumeram 

vários outros direitos para solicitantes de asilo e refugiados. O problema das 

desnacionalizações em massa e desnaturalizações que estavam no centro da 

análise de Arendt da apatridia foi abordado pelo Artigo 15 da DUDH, que estabelece 

um direito à nacionalidade e proíbe os Estados de privar arbitrariamente seus 

cidadãos de nacionalidade e negar-lhes o direito de mudar de nacionalidade. Além 

disso, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) exige que os 

Estados concedam a todos os indivíduos residentes em seu território, e sujeitos à 

sua jurisdição, um conjunto de direitos “sem distinção de qualquer espécie, como 

raça, cor, sexo e idioma, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, 

propriedade, nascimento ou outro status”. Vários comentaristas passaram a 

interpretar essa formulação em termos de um princípio de não-discriminação para 

sugerir que as distinções entre cidadãos e não-cidadãos não justificável dentro de 

uma estrutura de direitos humanos, exceto em casos relacionados a direitos políticos 

e liberdade de movimento. 

Ao olhar para esses desenvolvimentos, vários estudiosos12 sugeriram que a 

ascendência institucional e normativa da estrutura de direitos humanos reconfigura 

a relação entre cidadania, direitos e soberania, à medida que transfere a base do 

direito a ter direitos da nacionalidade para a personalidade universal. A cidadania é 

conhecida como um instrumento de fechamento, um pré-requisito para o gozo de 

certos direitos desde a Revolução Francesa. A proliferação global de normas de 

                                                      
12 COHEN, J. L. Globalization and sovereignty: rethinking legality, legitimacy, and constitutionalism. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2012. SASSEN, S. Guests and aliens. Nova York: The New 
Press, 1999. SOYSAL, Y. N. Limits of citizenship: migrants and postnational membership in Europe. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1994.  
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direitos humanos, argumentam esses estudiosos, fornece aos migrantes um 

vocabulário universalista que pode ser invocado para contestar os privilégios ligados 

à cidadania. Como resultado, os migrantes podem reivindicar muitos dos direitos que 

antes eram associados à cidadania, incluindo direitos civis, sociais, econômicos e 

culturais. Mesmo aqueles que são indocumentados podem comparecer perante os 

tribunais como pessoas iguais e exigir direitos como o acesso à educação pública - 

um desenvolvimento que é tomado como uma prova das distinções obscuras entre 

cidadãos e estrangeiros. Essa indefinição é lamentada por alguns como “a 

desvalorização da cidadania” e acolhida por outros como o prenúncio de uma 

“associação pós-nacional”. Essas conclusões podem soar um pouco infladas, mas 

mesmo estudiosos que discordam delas destacam que a cidadania foi sendo 

“desnacionalizada” com o surgimento de uma estrutura de direitos humanos e seus 

vários componentes - cidadania entendida como filiação política, identidade coletiva, 

base do direito a ter direitos - foram parcialmente desagregados.  

O déficit de implementação pode explicar os problemas encontrados pelos 

migrantes, mas apenas até certo ponto. Os problemas generalizados enfrentados por 

requerentes de asilo, refugiados e imigrantes indocumentados não podem ser 

simplesmente entendidos em termos da incapacidade de aplicar as normas de 

direitos humanos existentes devido a alguns fatores externos. De fato, esses 

problemas trazem à luz os limites dessas normas. Esses grupos existem nos limites 

de todos os regimes de direitos e revelam o ponto cego no ordenamento jurídico 

nacional: o estado da exceção e o perigo sempre presente. Precisamente por causa 

da sua expansão global, tornou-se ainda mais difícil entender como certos direitos 

humanos podem ser negados pelos Estados, mesmo aqueles que deveriam ser mais 

garantidos. Por ser um “ponto cego”, denota uma área que escapa à compreensão.  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho de Arendt torna-se particularmente pertinente para os propósitos 

de confrontar essa situação contemporânea e compreender a persistência 

desconcertante da falta de direito numa era de direitos. Embora o atual panorama 

político tenha mudado significativamente, a razão pela qual esse paradoxo 
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permanece além da compreensão pode não ser totalmente diferente da que Arendt 

apontou quando escreveu sua análise. Naquela época, era a solidão enganosa do 

sistema de Estado-nação que tornava uma anomalia a condição dos apátridas: foi 

precisamente a aparente estabilidade do mundo circundante que fez com que cada 

grupo fosse forçado a sair de suas fronteiras protetoras parecendo um infeliz; 

exceção a uma regra de outra forma sensata e normal.  

A premissa prevalecente era a de que todos tinham filiação política em um 

Estado-nação territorialmente definido, e o sofrimento daqueles que não tinham essa 

filiação era considerado uma condição indesejada e anômala. Como outsiders, os 

apátridas não precisaram levantar nenhuma questão sobre os princípios de 

ordenação do próprio sistema internacional. Tratar seus casos como fenômenos 

excepcionais era “tentador” porque deixava o próprio sistema “intocado”. Hoje, é a 

ascendência sem precedentes do arcabouço dos direitos humanos que corre o risco 

de transformar os problemas enfrentados por requerentes de asilo, refugiados e 

imigrantes indocumentados em “infelizes exceções”.  
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Resumo 
 
O presente artigo tem como tema a interrupção voluntária da gravidez na América 
Latina, e, como objetivo, analisar, de forma comparativa, a situação dessa prática no 
Brasil, Uruguai e Argentina, relacionando o direito à interrupção da gravidez ao livre 
planejamento familiar. Apesar de ser considerado crime no Brasil há várias décadas, 
o aborto ainda é frequentemente praticado de maneira insegura, ocasionando 
milhares de mortes todos os anos. Entretanto, a tendência internacional, inclusive na 
América Latina, é a legalização da interrupção da gravidez, com destaque para 
Uruguai e Argentina, apesar de possuírem similar resistência histórica, social e 
religiosa à verificada no Brasil. Foi utilizada uma pesquisa qualitativa, exploratória, 
bibliográfica e documental, com destaque para obras de Piovesan (2002), Correa e 
Pecheny (2020), e Romero e Moisés (2020). Foi possível apontar que, nos demais 
países a legalização ocorreu por meio de lei apesar de repetidas resistências, 
acompanhado de queda na mortalidade, enquanto no Brasil não se verifica um 
ambiente legislativo favorável à essa discussão, de maneira que grande parte das 
tentativas ocorrem pela via judiciária. Considera-se então que que a criminalização 
não apresenta resultados compatíveis com a retórica de proteção da vida que a 
fundamenta. 
Palavras-chave: Aborto; direitos das mulheres; direitos humanos; planejamento 
familiar. 
 
Abstract 
 
The present article has as its theme the voluntary interruption of pregnancy in Latin 
America, and its objective is to analyze, in a comparative way, the situation of this 
practice in Brazil, Uruguay and Argentina, relating the right to the interruption of 
pregnancy to free family planning. Despite being considered a crime in Brazil for 
several decades, abortion is still often practiced in an unsafe manner, causing 
thousands of deaths every year. However, the international trend, including in Latin 
America, is the legalization of pregnancy termination, especially in Uruguay and 
Argentina, despite having similar historical, social and religious resistance to that 
seen in Brazil. A qualitative, exploratory, bibliographical and documentary research 
was used, with emphasis on works by Piovesan (2002), Correa and Pecheny (2020), 

                                                      
1 Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Pós-graduada em Direito Penal 
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and Romero and Moisés (2020). It was possible to point out that, in other countries, 
legalization occurred through law despite repeated resistance, accompanied by a 
drop in mortality, while in Brazil there is no legislative environment favorable to this 
discussion, so that most attempts occur through judiciary. It is considered, then, that 
criminalization does not present results compatible with the life protection rhetoric 
that underlies it. 
Keywords: Abortion; women’s rights; human rights; family planning. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O aborto, também conhecido como interrupção voluntária da gravidez, é um 

dos procedimentos médicos que mais suscitaram controvérsias no meio jurídico nas 

últimas décadas. Apesar de serem encontradas evidências de sua prática nas mais 

diversas comunidades, a sua aceitação social variou profundamente ao longo da 

história, passando de assunto privado a matéria criminal, especialmente a partir do 

século XIX, quando a Igreja Católica começou a criticar ativamente a prática do 

aborto. 

No Brasil, assim como em grande parte do mundo, o debate sobre a 

legalização da interrupção da gravidez segue acirrado. Apesar de não figurar entre as 

legislações mais restritivas, o Código Penal (CP) brasileiro, ao dispor sobre o aborto 

em seus artigos 124 a 128, apresenta apenas duas excludentes de ilicitude em seu 

texto. De acordo com esta legislação, a interrupção voluntária da gravidez somente 

é permitida quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou caso a gravidez 

seja resultante de estupro A estas duas excludentes acrescenta-se a possibilidade 

de interrupção da gestação em caso de comprovada anencefalia do feto, já pacificada 

pela jurisprudência.  

Entretanto, nas últimas décadas, diversos países têm decidido por relaxar 

legislações criminais relativas a esta prática, levando em consideração, 

especialmente, o elevado nível de mortalidade materna causado por abortos 

inseguros. Entre eles, destacam-se Uruguai, que tornou legal o aborto voluntário até 

a 12ª semana de gestação ainda em 2012, e a Argentina, que aprovou no final de 2020 

lei permitindo a prática voluntária até a 14ª semana, num cenário fortemente dividido. 

Logo, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar, de forma 

comparativa, a situação jurídica do aborto no Brasil e em outros países, relacionando 
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o direito à interrupção da gravidez ao livre planejamento familiar. Buscaremos 

inicialmente relacionar o direito ao aborto com os direitos humanos e ao 

planejamento familiar presentes neste dispositivo constitucional, para em seguida 

conhecer de que maneira o aborto se apresenta na legislação latino-americana, 

destacando-se o Uruguai e a Argentina, para, em seguida, analisar a forma como a 

legislação pátria trata o aborto, bem como as tentativas de descriminalização e de 

enrijecimento das normas ocorridas após a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e, 

por fim, comparar como cada país trata legalmente do assunto.  

A fim de atingir os objetivos estabelecidos, foi escolhida uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, visando buscar a compreensão do fenômeno, de seu papel na 

sociedade. O estudo classifica-se também como exploratório, na tentativa de 

entender de que forma a visão cultural influencia na criação de normas sobre o 

assunto. Como procedimentos de coleta de dados serão utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e documental, por meio do estudo de trabalhos de doutrinadores e 

outras fontes escritas, além da análise de leis. O recorte geográfico utilizado foi 

países da América Latina em diferentes estágios da legalização ou 

descriminalização, pela maior similaridade entre os processos históricos destes e do 

Brasil, incluindo a forte influência católica nos três países. 

 

1 ABORTO E DIREITOS HUMANOS 

 

A relação entre o direito ao aborto, em especial ao aborto seguro, e os direitos 

humanos é debatida a décadas no cenário internacional. Erdman e Cook2 apontam a 

criminalização como uma forma de violência baseada no gênero, que afeta 

desproporcionalmente mulheres que já estejam al uma outra situação de 

vulnerabilidade, seja esta social ou econômica, e as pune por transgressões ao 

estereótipo da maternidade. De forma tímida, a Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, coordenada pelas Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1994, em seu Programa de Ação, foi o primeiro documento internacional a 

tratar sobre o tema, ao pedir por condições de segurança, efetividade e acesso onde 

a prática fosse legal. 

                                                      
2 2020, p. 19. 
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A ONU, na Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre 

a Mulher, realizada em Pequim, no ano de 1995, por sua vez, urgiu os Estados 

participantes a “considerar a possibilidade de rever as leis que preveem medidas 

punitivas contra as mulheres que se tenham submetido a abortos ilegais” 3 , por 

reconhecer a ineficácia das medidas criminais. Ainda nesta Conferência, afirma-se 

que “a capacitação das mulheres para controlar sua própria fertilidade constitui uma 

base fundamental para o gozo de outros direitos”4. Caberia então ao Estado apenas 

o papel de informar, educar e fornecer meios seguros para que a mulher faça valer 

suas decisões.  

Neste mesmo sentido, destacam-se duas decisões do Comitê de Direitos 

Humanos da ONU de 2016, uma relativa a um caso na Irlanda5, onde o aborto é 

proibido em todas as hipóteses, e outro no Peru6 , onde a prática é parcialmente 

permitida. Em ambos os casos os fetos exibiam graves deformidades físicas que 

impediam a vida extrauterina, o que, ao menos no Peru, caracterizava uma hipótese 

de aborto legal. No entanto, em ambos os casos as mulheres foram impossibilitadas 

de realizar o procedimento. 

O Comitê julgou que as leis irlandesas submeteram a mulher a tratamento 

discriminatório e degradante, já que esta teve que se deslocar para um país vizinho 

em busca do procedimento. No Peru, apesar de permitido, o aborto foi recusado com 

a justificativa de que não haveria regulamentação suficiente, obrigando a mulher a 

levar sua gestação a termo, apenas para ver o bebê falecer poucos dias depois. Em 

ambos os casos a ONU reconheceu que os impedimentos no acesso ao aborto 

ocasionaram graves violações aos direitos humanos. 

No âmbito da América Latina e Caribe destaca-se o Consenso de Montevidéu, 

publicado em 2013 como resultado da Conferência Regional sobre População e 

Desenvolvimento na América Latina e Caribe. Esse documento confirma que a 

criminalização do aborto leva a maiores taxas de mortalidade sem reduzir a sua 

prevalência, e pede que os Estados considerem rever suas leis, “a fim de proteger a 

                                                      
3 ONU. Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher. 1995, p. 36.  
4 Ibid. 1995, p. 33. 
5 ONU. Ireland abortion ban subjected woman to suffering and discrimination. United Nation – Human 
Rights, Genebra, 9 jun 2016.  
6 ONU. Peru compensates woman in historic UN Human Rights abortion case. United Nation – Human 
Rights, Genebra, 18 jan 2016. 
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vida e saúde de mulheres e meninas adolescentes, melhorar sua qualidade de vida 

[...]”7. 

No Brasil, ainda há uma grande relutância em diversos setores da sociedade 

em associar o aborto com os direitos reprodutivos e sexuais, defendidos nos tratados 

mencionados, e com o direito ao planejamento familiar, presente na própria CF/88. 

Nas palavras de Piovesan 8 , é “necessário dar maior visibilidade à construção 

conceitual de direitos reprodutivos, que, em sua complexidade, envolvem a 

concepção, o parto, a contracepção e o aborto, como elementos interligados”, em que, 

segundo Ávila9, “a impossibilidade de acesso a qualquer um deles remete a mulher 

para um lugar de submissão”. 

A manutenção do aborto como crime põe em risco toda uma parcela da 

população, que, ao tentar por em prática o seu direito de autodeterminação, liberdade 

sexual e de planejamento familiar, acaba arriscando a própria vida e integridade 

física. O direito à vida em potencial, no caso do feto, não pode se sobrepor 

completamente aos demais direitos da mulher, visto que esta negação do acesso ao 

direito à saúde e à igualdade de tratamento violam, por si só, o princípio da dignidade 

humana. 

No plano prático, o direito à igualdade não é violado apenas nas relações de 

gênero, já que em nenhum momento a lesgislação obriga indivíduos do sexo 

masculino a tamanha perda da “soberania sobre si mesmo” 10 , nas palavras de 

Franco. A igualdade é também ferida no momento em que a parcela mais pobre da 

população acaba por ser a mais penalizada por essa criminalização. O Relatório do 

Grupo de Trabalho da ONU sobre discriminação da mulher na lei, de 2018, aponta que 

em países onde a interrupção voluntária da gravidez é restrita por lei ou de qualquer 

forma indisponível, o aborto seguro é um privilégio dos ricos, enquanto mulheres com 

recursos limitados tem pouca escolha exceto recorrer a praticantes e métodos 

inseguros (p. 9) 

Segundo dados da segunda edição da Pesquisa Nacional de Aborto (PNA)11, 

realizada em 2016, o índice de mulheres que afirmam ter realizado ao menos um 

                                                      
7 ONU, 2013, p. 20-22. 
8 2002, n.p. 
9 1994. p. 9. 
10 2006, p. 54. 
11 Diniz, Medeiros, Madeiro, 2017, p. 657-658. 
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aborto na vida é maior dentre aquelas com escolaridade mais baixa. Esta pesquisa 

revelou também que mais da metade das mulheres tiveram que receber atendimento 

hospitalar por causa do aborto, revelando que o nível de complicações resultantes de 

abortos inseguros ainda permanece alto. Desta forma, segundo Emmerick, percebe-

se que: 

 

[...]apesar de todos os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro perante 

a ordem internacional e das recomendações internacionais, não há, efetivamente, 

um empenho do governo brasileiro (muito menos do legislativo) em 

descriminalizar/legalizar o aborto. Tal fato faz com que a prática do aborto 

permaneça tipificada como crime na legislação penal, violando os direitos 

humanos das mulheres.12 

 

A classificação do aborto como crime está presente na legislação brasileira a 

quase dois séculos, e, levando em consideração números apontados pelo MS já 

apresentados, não tem causado outro resultado que não a morte de milhões de 

mulheres ao longo dos anos e gerando, nas palavras de Sarmento, uma “lesão 

coletiva ao direito de saúde das mulheres brasileiras em idade fértil”13. 

 

2 ABORTO NA AMÉRICA LATINA 

 

A CF/88 assegura, em seu artigo 226, § 7º, o direito ao livre planejamento 

familiar, conceito baseado primeiramente na dignidade da pessoa humana. Caberia 

ao Estado fornecer meios educativos e científicos a fim de permitir o exercício desse 

direito. Dentre os meios de planejamento familiar, o mais controverso é 

perceptivelmente o aborto.  

Classificada como crime no CP atual, a interrupção voluntária da gravidez é 

alvo de diversas discussões em todo o mundo. Sua aceitação ou rejeição em 

determinado país depende de inúmeros fatores, como o grau de separação entre 

Estado e religião. No Brasil, apesar de restarem garantidos constitucionalmente o 

direito ao planejamento familiar e à paternidade responsável, foram considerados 

                                                      
12 2007. p. 112. 
13 2006. p.151. 
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recepcionados os artigos do CP que, publicados mais de 70 anos atrás, tratam este 

procedimento médico como crime.  

Em contrapartida, diversos países, inclusive na América Latina, como 

Argentina e Uruguai, optaram por legalizar do aborto, especialmente na última 

década. Nestes países, onde foi assegurado o direito à interrupção da gravidez de 

maneira legal, com assistência médica e condições de higiene adequadas, o principal 

resultado deste movimento foi a redução da mortalidade materna, como é o exemplo 

do Uruguai. Desta forma, descriminalização figura como tendência nas legislações 

mais recentes, especialmente em países ocidentais.  

Apesar de ter sido apresentada em diversos projetos de lei desde os anos 

1990, e de ser inclusive recomendada pelo CFM, no Brasil, a descriminalização da 

interrupção voluntária da gravidez ainda levanta muitos debates, sendo as penas 

previstas no CP defendidas por grupos conservadores, que, por vezes, tentam 

endurecer ainda mais a repressão a esta prática. Na América Latina, apenas Guiana, 

Cuba, Uruguai e Argentina permitem o aborto voluntário, além de Porto Rico, como 

território dos Estados Unidos, Guiana Francesa, como território da França, e a Cidade 

do México, no nível municipal, apesar de o país não permitir. Projeto de 

descriminalização por meio de mudança do Código Penal está em trâmite no Chile, 

tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados por apertada maioria 14 , mas 

pendente ainda de outras fases. 

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, publicadas em 2011, ocorrem 

mais de um milhão de abortos inseguros no Brasil anualmente15, figurando, durante 

muitos anos, como uma das principais causas de mortalidade materna. Mesmo 

quando não ocasiona o óbito, as complicações, em geral decorrentes de 

procedimentos feitos em condições perigosas, são uma das cinco mais frequentes 

causas de internação de mulheres no sistema público de saúde.  

A crueldade destas cifras é ainda mais proeminente entre a população de baixa 

renda, que não possui condições financeiras para buscar a interrupção da gravidez 

em clínicas particulares que realizam o procedimento clandestinamente. Para alguns 

doutrinadores, o aborto deveria estar incluído nos procedimentos permitidos 

                                                      
14  Mais detalhes disponíveis em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/camara-do-chile-
aprova-descriminalizacao-do-aborto-ate-14-semanas/ 
15 Ministério da Saúde, 2011, p. 8. 
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legalmente de planejamento familiar, já que a CF/88 assegura este direito a todos os 

homens e mulheres. Nas palavras de Dias: 

 

Mesmo que não se aceite a interrupção da gestação como meio de controlar a 

natalidade, inquestionável é que gestações involuntárias e indesejadas ocorrem 

e, somente se for respeitado o direito ao aborto, a decisão sobre o planejamento 

familiar se tornará efetivamente livre.16 

 

Desta forma, faz-se necessário inicialmente verificar de que forma a 

interrupção da gravidez é tratada na legislação de alguns destes países, e, 

posteriormente, observar quais as principais discussões a respeito da 

descriminalização do aborto no Brasil. 

 

2.1 Uruguai 

 

O Uruguai é um dos únicos países da América Latina em que o aborto é 

permitido a requerimento da gestante, além de ser um dos mais recentes, juntamente 

com a Argentina. Com a promulgação da Lei nº 18.987 de 201217 , a interrupção 

voluntária da gravidez passou a ser permitida livremente nas primeiras 12 semanas, 

até a 14ª semana quando a gestação decorrer de estupro reconhecido judicialmente, 

e após esses prazos em caso de risco à vida e integridade física da mulher ou grave 

deformidade no feto. 

Regulado anteriormente pela Lei nº 9.763 de 1938, a interrupção voluntária da 

gravidez era considerada crime em qualquer hipótese, entretanto, essa legislação era 

pouco aplicada. O dispositivo previa a atenuação ou não aplicação da pena em caso 

de estupro, honra familiar, vulnerabilidade econômica ou risco para a vida da 

gestante, desde que realizado até o terceiro mês18. O caminho legal percorrido entre 

essa lei e o novo posicionamento adotado em 2012 foi marcado por resistência, como 

demonstram quatro projetos de lei prévios não-sucedidos, entre eles um aprovado 

pelo Parlamento, mas vetado pelo presidente Tabaré Vázquez em 2008. 

                                                      
16 2007, n.p.. 
17 Uruguai, 2012. 
18 Correa, Pecheny. 2016, p. 39. 
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A tentativa de reduzir a mortalidade materna causada por abortos inseguros, 

no entanto, não se iniciou no meio legal, e sim como problema de saúde pública, por 

meio nas chamadas Iniciativas Sanitarias, implementadas a partir de 2001 de forma 

extraoficial por diversos profissionais da saúde. Nas palavras de Leonel Briozzo, um 

dos idealizadores do projeto: 

 

O modelo atua na convicção de que mesmo quando profissionais da saúde são 

legalmente proibidos de realizar um aborto, eles têm o dever de fornecer a 

mulheres que querem interromper uma gravidez aconselhamento apropriado e 

cuidados tanto antes como depois do aborto clandestino19. 

 

Com o sucesso do movimento no país, o relaxamento da legislação foi o 

próximo passo. Conforme afirma Henriques20, o modelo adotado no país foi o do 

acompanhamento da gestante que pretende interromper a gravidez. Após a primeira 

manifestação de vontade durante consulta médica, a mulher será encaminhada para 

uma nova consulta, desta vez com uma equipe multidisciplinar, composta por pelo 

menos um médico, um especialista em saúde psicológica e um assistente social, que 

deverão informar a mulher sobre os riscos do aborto e as possibilidades de sua não 

realização. Após esta consulta, a gestante deve aguardar um chamado “período de 

reflexão” de no mínimo 5 dias, após os quais, caso ainda o deseje, estará autorizada 

a realizar o procedimento. 

Segundo pesquisas do Ministério da Saúde uruguaio21, em 2012, após a edição 

desta lei, cerca de 22% das mulheres que receberam o aconselhamento da equipe 

multidisciplinar decidiram continuar a gravidez, e, entre 2013 e 2014, primeiro ano de 

vigência da lei, o número de mortes maternas decorrente de abortos induzidos foi 

igual a zero, fato que, levando em consideração pesquisas anteriores que apontavam 

mais de 30 mil mortes em 2003, foi recebido positivamente pela sociedade22. 

Entretanto, artigos criticados da lei, como as amplas possibilidades de 

escusas de consciência, abriram espaço para a mitigação de objetivos como a 

                                                      
19 Briozzo, 2012. p. 521. Tradução própria. 
20 Petrovich Henriques, 2016, p. 239.. 
21 Uruguai. Ministerio de la Salud Publica. Premio de la OPS-OMS por “Iniciativas Sanitarias”. 2012. 
22 Petrovich Henriques, 2016, p. 240. 
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facilidade do acesso à interrupção da gravidez, por meio de decisões do Tribunal do 

Contencioso Administrativo que suspenderam trechos da lei 23 . A mobilização 

contrária às reformas implementadas pela lei se verifica também em debates de 

reforma do Código Penal, e em iniciativas legislativas. 

 

2.2 Argentina 

 

O Código Penal argentino data originalmente de 1921, tendo sido restaurado 

em 1984 após a redemocratização. Neste texto, não eram punidos abortos realizados 

em caso de risco à saúde e vida da mulher, ou de estupro, mas apenas em caso de 

incapacidade, entretanto, a determinação de punibilidade ou não recaía 

principalmente sobre o julgamento de profissionais de saúde, de maneira que eram 

frequentemente impedidos24. Decisão singular de 1995 permitiu, pela primeira vez, a 

não punibilidade em um caso específico de anencefalia, entretanto, este precedente 

não foi seguido por outros julgadores nos anos seguintes. 

Tentativas de descriminalização haviam ocorrido em 2007, 2011 e 2014, com 

discussões na Comissão de Legislação Penal, mas apenas em 2018 um projeto 

chegou ao pleno da Câmara dos Deputados da Nação. Apesar de aprovado nessa 

Câmara, o projeto foi rejeitado quando chegou ao Senado. Em 2020, novo projeto que 

regulamentando a interrupção voluntária da gravidez foi apresentado, e com o apoio 

da forte mobilização da chamada “onda verde”25, foi aprovado nas duas casas. 

A legislação argentina permite o aborto voluntário até a 14ª semana a pedido 

da mulher ou pessoa gestante, e após esse prazo, a qualquer momento, em caso de 

estupro, perigo à vida ou saúde da pessoa gestante, ou inviabilidade de vida 

extrauterina do feto26 . A lei estabelece como parâmetros mínimos o tratamento 

digno, a privacidade, a confidencialidade, a autonomia da vontade, o acesso à 

informação e a qualidade do atendimento. A idade para consentimento livre é a partir 

de dezesseis anos, e a lei prevê a possibilidade de objeção de consciência, sendo, 

entretanto, assegurada a realização do procedimento  e  obrigatória  a  atenção  pós- 

                                                      
23 Correa, Pecheny, 2016, P. 54. 
24 Cepeda, 2017, p.2. 
25 O uso de lenços verdes com a inscrição “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir.” eram característicos do movimento pela legalização. 
26 Argentina, Ley 27610, 2021.  
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aborto. 

Estatísticas anteriores apresentavam complicações de abortos inseguros 

como causa de 2 entre 10 mortes maternas na Argentina27, sendo contabilizadas 

mais de três mil mortes desde a redemocratização e a volta do Código Penal de 1921. 

Em contraste, segundo declaração da ministra argentina de Mulheres, Gêneros e 

Diversidade, Elizabeth Gómez Alcorta, não foi registrada nenhuma morte nos seis 

primeiros meses de vigência da nova lei 28 .Tentativas pontuais de oposição, 

principalmente pela via judiciária, foram registradas. 

 

2.3 Brasil 

 

Na legislação nacional, o aborto se encontra tipificado nos artigos 124 a 128 

do CP. Tendo sofrido poucas modificações em relação a legislações anteriores, como 

o Código Criminal do Império de 1830 e o Código Penal de 1890, as condutas 

descritas nestes artigos são, na explicação de Costa: 

 

[...]o aborto provocado pela gestante, o provocado por terceiro, com ou sem seu 

consentimento, e sua forma qualificada (resultando morte ou lesões corporais de 

natureza grave), e isenta de punição (exclusão da antijuridicidade da ação) o 

médico, quando praticasse: a) o aborto necessário para salvar a vida da gestante; 

b) ou quando a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante. 29 

 

O aborto é legalmente permitido, então, apenas em dois casos, segundo a 

legislação penal atual. A primeira hipótese, chamada aborto necessário ou 

terapêutico, é possível quando ficar comprovado por exames médicos que a gravidez 

trará riscos futuros à vida da gestante. A segunda excludente, conhecida como 

aborto humanitário, sentimental ou ético, é permitida quando a gravidez decorrer de 

estupro, bastando apenas o consentimento da gestante e comprovação da violência 

                                                      
27 Romero, Moisés, 2020, p. 5. 
28  Mais informações disponíveis em: https://br.noticias.yahoo.com/seis-meses-apos-legalizacao-
nenhuma-mulher-morreu-por-abortar-na-argentina-175004626.html 
29 Mayrink da Costa,. 2010, p. 195-196.  
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sexual mediante o procedimento de justificação previsto na portaria nº 1.145, de 7 de 

julho de 2005, publicada pelo Ministério da Saúde30. 

Inovações no campo jurídico relativas à interrupção voluntária da gravidez 

surgiram somente em 2012, com o julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito fundamental (ADPF) 54 31  pelo STF, que afirmou ser inconstitucional a 

aplicação dos artigos do CP ao caso de comprovada anencefalia do feto, declarando 

ser o fato atípico. No julgamento desta ação, proposta em 2004, foi levado em 

consideração o fato de que a condição em questão causaria ao feto grave deficiência 

neurológica, e que “lhe faltariam não somente os fenômenos da vida psíquica, mas 

também a sensibilidade, a mobilidade, a integração de quase todas as funções 

corpóreas”32. 

O movimento somente ganhou novo fôlego com o julgamento do HC 124.306 

– RJ pelo STF33, em 2016. Apesar de se tratar apenas de uma decisão relativa a um 

caso específico, o voto do ministro Luís Roberto Barroso defende a descriminalização 

do aborto até a 12ª semana de gravidez, com o argumento de que a atual legislação 

penal viola os direitos fundamentais da mulher e o princípio da proporcionalidade. O 

ministro afirma ainda que “praticamente nenhum país democrático e desenvolvido 

do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime”. 

Nessa mesma linha, foi proposta em 2017 a ADPF 442 junto ao STF, pugnando pela 

não recepção dos artigos 124 e 126 do CP, entretanto, em setembro de 2021 o trâmite 

do processo se encontra parado.  

No Legislativo, proliferam propostas voltadas quase que exclusivamente a 

endurecer a previsão já existente, de maneira que apenas em 2021 foram propostos 

oito novos projetos de lei34, incluindo nova versão do chamado Estatuto do Nascituro, 

que busca, entre outras providências, abolir as atuais hipóteses de aborto legal. Em 

contrário, projeto de reforma do Código Penal, proposta em 2012, o PLS 236/2012 

                                                      
30 Ministério da Saúde. Portaria nº 1145 de 07/07/2005.  
31 STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54. Pleno. Min. Marco Aurélio. j. 
12/04/2012. DJe publ. 29/04/2013. 
32 STF. Informativo nº 661.. 
33 STF. Habeas Corpus 124.306 – RJ.. 
34 Dados próprios, compilados através da busca por “aborto” entre os projetos de lei da Câmara dos 
Deputados. Disponível em: https://www.camara.leg.br/busca-
portal?contextoBusca=BuscaProposicoes&pagina=1&order=relevancia&abaEspecifica=true&filtros=
%5B%7B%22ano%22%3A2021%7D,%7B%22descricaoProposicao%22%3A%22Projeto%20de%20Lei%2
2%7D%5D&q=aborto. Acesso em: 15 set. 2021. 
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ainda em trâmite, prevê a expansão das hipóteses legais para englobar a 

possibilidade de aborto voluntário até a 12ª semana, desde que haja comprovação 

médica de que a mulher não disponha de capacidade psicológica de seguir com a 

gravidez. 

 

3 COMPARANDO AS LEGISLAÇÕES 

 

Antes das mudanças legislativas que culminaram com a legalização do aborto, 

todos os países estudados possuíam hipóteses similares de autorização, em 

especial casos de gravidez resultante de estupro e quando a continuidade ponha em 

risco a vida da pessoa gestante. Nos três casos, a legislação que criminaliza o aborto 

data da primeira metade do século XX–a ver 1938 para o Uruguai, 1921 para a 

Argentina, e 1940 para o Brasil. 

As propostas aprovadas no Uruguai e na Argentina tem conteúdos similares, 

divergindo quanto ao limite temporal permitido para a realização da interrupção 

voluntária da gravidez. Enquanto o Uruguai optou pela 12ª semana de gestação, a 

Argentina definiu 14 semanas como máximo permitido nessa hipótese. Nenhum dos 

dois estabelece limites para a realização do procedimento em caso de ameaça à vida 

ou saúde da pessoa gestante, entretanto o Uruguai delimitou 14 semanas como 

limite para realização quando a gravidez decorrer de estupro. 

Segundo a previsão do CP brasileiro, não há data limite para a realização do 

procedimento atualmente nas hipóteses permitidas, aproximando-se do previsto na 

legislação Argentina. Quanto à interrupção voluntária, o voto do ministro Luís Roberto 

Barroso no julgado de 2016 defende a legalização até a 12ª semana, em simetria com 

a legislação uruguaia. A proposta reforma do CP traz disposição similar, posição 

apoiada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em ofício ao Senado. No 

documento, o Conselho enfatiza que a proposta “não irá descriminalizar o aborto”35, 

mas apenas criar nova excludente de ilicitude. 

Enquanto no Uruguai e na Argentina o debate sobre a legalização do aborto 

encontrou força suficiente para ser aprovada no meio legislativo, no Brasil a 

tendência é diferente. As iniciativas de qualquer forma favoráveis à 

                                                      
35 CFM, 2013, p. 2. 
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descriminalização são raras, e, quando propostas, sofrem forte oposição de setores 

conservadores e/ou religiosos, tornando sua aprovação, ou mesmo a discussão mais 

ampla do que aquela realizada em comissões preliminares, inviável. Essa oposição, 

apesar de também presente nos demais países, não impediu a aprovação das 

inovações legislativas, ainda que após repetidas tentativas. No Brasil tem-se 

buscado respostas, então, pelo Judiciário, como a exemplo das ADPF 54 e 442. 

Uruguai e Argentina tiveram ainda em comum a queda nos números de 

mortalidade materna após a legalização. Os dados referentes à Argentina são 

recentes, apresentando um total de zero mortes em decorrências de complicações 

do aborto nos primeiros seis meses, entretanto, tal número se repete no Uruguai ao 

longo do primeiro ano da legalização. Não é possível obter tais cifras com exatidão 

no Brasil devido ao fato de que a maioria dos procedimentos é feita de forma 

clandestina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões acerca da descriminalização e legalização do aborto se 

recobrem de um caráter polêmico qualquer que seja o ângulo de debate adotado. O 

reconhecimento desse procedimento como manifestação dos direitos à liberdade 

sexual, à saúde, ao planejamento familiar e à dignidade humana, em especial por 

organismos internacionais é cada vez mais presente. Essas discussões, que muito 

se baseiam na igualdade de gênero, não podem ainda excluir o recorte 

socioeconômico, em que a criminalização atinge desproporcionalmente mulheres 

pobres, marginalizadas duplamente pela sua condição de mulher e pela 

indisponibilidade financeira. 

A última década viu um crescimento nesses debates na América Latina, 

culminando com legalização no Uruguai e Argentina, apesar da forte resistência de 

setores conservadores. Nesses países a mudança foi alcançada após várias 

tentativas sem resultados, mas com a maior segurança jurídica da alteração 

legislativa. No Brasil, em contramão a essa corrente, não se verifica apoio ou sequer 

interesse legislativo em discutir o tema, senão para restringir ainda mais os direitos 

reprodutivos, e, consequentemente, o aborto.  
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Os resultados positivos obtidos por Uruguai e Argentina após a legalização, 

em especial a queda da mortalidade, demonstram a importância desses projetos para 

assegurar os direitos fundamentais de mulheres e pessoas que gestam, em especial 

o mais básico deles que é a dignidade. Tentar suprir essa lacuna por meio da ação 

do Poder Judiciário, apesar de figurar como um dos únicos recursos possíveis, não 

garante a maior estabilidade e amplitude de acesso conferida pelo amparo legal, seja 

em caso de descriminalização, ou mais ainda, em caso de legalização e criação de 

uma rede especializada de apoio, como ocorreu nos países vizinhos. 

A busca pela proteção da vida não deve jamais se distanciar do princípio da 

dignidade humana, norteador de todas as relações jurídicas. O caminho para a 

solução da situação do aborto não deve passar exclusivamente pelo direito criminal, 

bem como não se pode esquecer que a vida do feto não é a única ameaçada. Novas 

soluções devem ser buscadas, onde devem ser ouvidas aquelas que mais sofrem 

com toda essa situação e postos de lado conceitos e preconceitos de cunho 

exclusivamente moral ou religioso. Conforme visto nos demais países estudados, é 

sim possível dar o poder de escolha à pessoa gestante e proteger a vida ao mesmo 

tempo. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa propõe-se a examinar as consequências jurídicas geradas pela 
Emergência Climática abordada por Michele Carducci no contexto global de 
enfrentamento da crise ambiental no planeta e o reconhecimento internacional da 
forma de vida indígena como protetora do meio ambiente. Com o intuito de verificar 
os motivos que fazem o atual momento do período Antropoceno submergir e 
ameaçar a vida planetária das espécies humanas e não humanas, faz-se crucial a 
observação da condição climática caótica em que se encontra o mundo moderno e 
a ligação que possui com o suposto desenvolvimento econômico e social dos 
Estados. Mesmo diante de institutos diversos de proteção ambiental, nacionais e 
internacionais, a visão holística e ecocêntrica que se deve ter para a proteção das 
presentes e futuras gerações ainda não satisfaz a real necessidade na urgência 
ambiental e corre-se o risco de o homem acabar com a própria espécie. A forma de 
viver indígena pode ser, segundo estudos recentes da ONU, o caminho para amenizar 
os padrões climáticos e ambientais ameaçadores da vida que se enfrenta 
atualmente, por conta da ligação saudável com a terra e a real proteção dos recursos 
naturais. A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com orientação 
epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito 
Constitucional, Ambiental e Internacional com análise documental e de revisão 
bibliográfica, diante do estudo das dificuldades enfrentadas com a visão 
antropocêntrica que prejudica o Princípio da Dignidade Humana e coloca em risco 
todas as formas de vida do planeta.  
Palavras-chave: Proteção da Vida no Planeta. Emergência Climática. Michele 
Carducci. Povos Indígenas. Reflexão Ambiental. 50 p 
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ABSTRACT 
 
This research aims to examine the legal consequences generated by the Climate 
Emergency addressed by Michele Carducci in the global context of facing the 
environmental crisis on the planet and the international recognition of the indigenous 
way of life as a protector of the environment. In order to verify the reasons that make 
the current moment of the Anthropocene period submerge and threaten the planetary 
life of human and non-human species, it is crucial to observe the chaotic climatic 
condition in the modern world and the connection it has with the supposed economic 
and social development of the States. Even in the face of various national and 
international environmental protection institutes, the holistic and ecocentric vision 
that they must have for the protection of present and future generations still does not 
satisfy the real need in the environmental urgency and there is a risk that man ends 
up with the species itself. The indigenous way of living may be, according to recent 
UN studies, the way to alleviate the life-threatening climate and environmental 
patterns that we are currently facing, due to the healthy connection with the land and 
the real protection of natural resources. The methodology involves interdisciplinary 
research, with epistemological orientation in critical theory, bringing together theory 
and praxis in the articulation of Constitutional, Environmental and International Law 
with document analysis and literature review, in view of the study of the difficulties 
faced with the anthropocentric view that undermines the Principle of Human Dignity 
and endangers all life forms on the planet. 
Keywords: Protection of Life on the Planet. Climate Emergency. Michele Carducci. 
Indian people. Environmental Reflection.  
 
RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como objetivo examinar las consecuencias legales 
generadas por la Emergencia Climática abordada por Michele Carducci en el contexto 
global de enfrentamiento de la crisis ambiental en el planeta y el reconocimiento 
internacional del modo de vida indígena como protector del medio ambiente. Para 
verificar las razones que hacen que el momento actual del período Antropoceno se 
sumerja y amenace la vida planetaria de especies humanas y no humanas, es crucial 
observar la condición climática caótica en la que se encuentra el mundo moderno y 
la conexión que tiene con el supuesto desarrollo económico y social de los Estados. 
Incluso frente a diversos institutos nacionales e internacionales de protección 
ambiental, la visión holística y eco-céntrica que se debe tener para la protección de 
las generaciones presentes y futuras aún no satisface la necesidad real en la 
urgencia ambiental y existe el riesgo de que el hombre liquide con la propia especie. 
La forma de vida indígena puede ser, según estudios recientes de la ONU, la forma de 
paliar los patrones climáticos y ambientales amenazadores que enfrentamos 
actualmente, debido a la sana conexión con la tierra y la protección real de los 
recursos naturales. La metodología involucra una investigación interdisciplinaria, 
con orientación epistemológica en teoría crítica, que conjuga teoría y praxis en la 
articulación del Derecho Constitucional, Ambiental e Internacional con el análisis 
documental y revisión de la literatura, en vista del estudio de las dificultades 
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enfrentadas con una mirada antropocéntrica que socava el Principio de Dignidad 
Humana y pone en peligro todas las formas de vida del planeta. 
Palabras clave: Protección de la vida en el planeta. Emergencia climática. Michele 
Carducci. Pueblos Indígenas. Reflexión ambiental.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que o desenvolvimento humano deve relacionar-se com a 

proteção do meio ambiente para que a vida biótica e abiótica possa continuar 

existindo na Terra. O Estado Moderno, desde a década de 70, percebeu o perigo que 

a ambiciosa relação econômica e financeira causa aos recursos naturais e à vida 

humana e tentou, portanto, frear a total destruição ambiental com ideias 

sustentáveis nos empreendimentos e criação de legislações protecionistas. A 

proteção ambiental assume, portanto, um papel fundamental nas relações 

internacionais, com amplo alcance local e global.  

Assim, por meio do presente artigo pretende-se mostrar a urgência do 

pensamento ecocêntrico e o perigo do que está por vir caso a Sociedade Civil, as 

Organizações Internacionais e os Estados não adquiram uma postura de retorno 

diante dos desmandos ambientais causados incessantemente em busca de um 

desenvolvimento que não tem sido sustentável o suficiente para a proteção da 

Humanidade. 

A Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 

trata das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável. A ciência trata do 

que sejam essas mudanças no clima e de sua constante evolução e o Direito deve 

basear-se na ideia de clima como um fenômeno condicionante do caminho evolutivo 

do Planeta Terra no Antropoceno.  

A emergência climática, portanto, depende da ação do homem, com cuidado 

na preservação do meio ambiente e respeito à “Pacha Mama”2. A natureza, com a 

incorporação de uma linguagem etnográfica indígena de forma significativa na 

Constituição do Equador, denota a luta pela liberdade e a não exploração e 

dominação de uso exclusivo e sem limites pelo ser humano, especificamente na 

                                                      
2  http://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/Constitucion-2008.pdf. Acesso em: 
05/10/2021. 



 
226 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

América Latina. A partir do advento do Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

protagonizado, em grande parte, por movimentos indígenas que desejavam 

substituir a ideia colonizadora anti-pluralista e eurocêntrica pelas visões das 

carências locais e condizentes com a realidade dos povos aqui existentes, almeja-

se o tratamento dos sujeitos não humanos como sujeito de direitos.  

O ano de 2030 da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável é o prazo imposto para chegar-se a um desenvolvimento humano global 

compatível com as necessidades climáticas de redução do desgaste causado pelo 

homem. Diferente do que se pensava antes do olhar humano preocupado com a 

descoberta da finitude dos recursos da natureza, percebe-se hoje que o tempo tem 

ditado os acordos climáticos. Quer-se demonstrar, com isso, que cabe a todos 

reverter o incontestável cientificamente e agir de forma coerente com as 

essencialidades da vida.  

Estudos apontam a importância dos povos indígenas nesse cenário caótico e 

degradador da natureza, posto que, por manterem relação de cuidado e proteção com 

todas as formas de vida, elevam a qualidade da terra em que se vivem e fortalecem 

os biomas naturais, gerador de vida e da proteção do clima. Suas ancestralidades e 

culturas fortalecem as florestas e evitam os desmatamentos. 

Segundo conclusões do novo Relatório “Povos indígenas e comunidades 

tradicionais e a governança florestal” da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos 

Indígenas da América Latina e do Caribe (FILAC), os povos indígenas são os melhores 

guardiões das florestas, pois em suas terras as taxas de desmatamento na América 

Latina e no Caribe são significativamente mais baixas. Portanto, entendeu-se que 

melhorar a segurança da posse desses territórios é uma maneira de reduzir as 

emissões de carbono.3 Com dados científicos, o documento elucida que os povos 

indígenas e comunidades tradicionais em geral têm sido melhores protetores de 

suas florestas, porém, está cada vez mais em risco, ao passo que a Amazônia vem 

sofrendo nos últimos anos com impactos ambientais de grande monta, ocasionados 

pela exploração econômica e corrida pelo lucro por parte  de  empresas  nacionais  e 

                                                      
3 http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/indigenas-y-gobernanza/es/ Acesso em 
05.10.2021. 
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internacionais, com exploração de minérios, madeira, dentre outros.  

Como se pode observar, a política pública brasileira tem sido deficitária na 

proteção do nosso bem natural maior que é a Floresta Amazônica, com implicação 

nas mudanças da legislação infraconstitucional que abre portas para relativização 

de zonas de proteção e aumento de exploração das florestas no País, bem como das 

belezas naturais e vegetação nativa4, posto que a revogação do Código Florestal de 

1965, que se deu por meio da Lei No 12.651, de 25 de maio de 2012, declara enorme 

retrocesso ambiental, contrariamente ao que preconiza a Constituição Federal de 

1988 que considera o meio ambiente como direito fundamental, realizador do 

Principio da Dignidade Humana.5 

 

 BREVE HISTÓRICO DO DIREITO AMBIENTAL E A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA SEGUNDO 

MICHELE CARDUCCI  

 

Em meados da década de 1960, a autora e bióloga marinha americana Rachel 

Carson, em seu livro Primavera Silenciosa6, alertou sobre os perigos do uso dos 

dedetizadores químicos (DDT) e seus derivados e o grave problema de saúde pública 

com a indiscriminada exploração dos recursos naturais e a tentativa de manipulação 

das espécies animais.  Em um primeiro momento a rejeição das ideias da bióloga 

foram gerais e ocorreram de forma agressiva, mas o tempo cuidou de confirmar a 

preocupação de Carson, posto que os problemas ambientais cresceram e percebeu-

se a finitude dos recursos naturais.  

O Direito Ambiental teve, portanto, um início tímido e pautado na centralidade 

do homem e sua dominação frente às outras formas de vida no planeta. Após o 

escândalo sobre os perigos à vida humana pelos produtos advindos da Indústria 

                                                      
4 Direitos fundamentais na perspectiva da democracia interamericana 2020/2021. ALVITES, Elena; 
POMPEU, Gina Marcilio; SARLET, Ingo Wolfgang. (Orgs). Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 
2021. 
5 BRASIL, Lei N 12.61, de 25 de maio de 2012, Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 
Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 
1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651compilado.htm. Acesso em 
05.10.2021. 
6 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010, 305p 
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Química, a Convenção de Estocolmo ocorrida na Suécia em 1972, chamada de 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano  (United Nations  

Conference   on   the   Human   Environment)7, trouxe uma serie de princípios que 

tratavam do cuidado que se deveria ter com o meio ambiente para que o homem não 

fosse prejudicado. A conferência abriu, portanto, os debates sobre a questão 

ambiental e foi de extrema importância para a visibilidade desse ramo do direito.  

Assim, com 26 princípios propostos e uma ideia ainda antropocentrista, a 

Conferência de Estocolmo previu o cuidado com os mares, com a educação 

ambiental, a ajuda financeira e científica dos países desenvolvidos para os países 

em desenvolvimento. Segundo Silva e Irigaray, esses princípios “passaram a servir 

de paradigma para a comunidade internacional, com o propósito de orientar a adoção 

das medidas necessárias à proteção internacional do meio ambiente como um 

Direito Humano fundamental”8.  

Contudo, ainda pairava a noção de hegemonia do ocidente e colonização de 

vários povos de forma velada. A distribuição de renda desigual entre o globo favorece 

o problema ambiental e prejudica, ainda mais, aos países de terceiro mundo que não 

têm recursos suficientes para protegê-los. Questões éticas e morais não foram 

discutidas neste período de desenvolvimento da pauta ambiental. 

Igualmente importante no contexto inicial da noção de amparo à natureza, 

veio o Relatório Brundtland em 19879, com a criação do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável. Neste, a junção de economia e meio ambiente sadio e seguro alia-se à 

necessidade de novas práticas protecionistas nos empreendimentos e na sociedade. 

Os países desenvolvidos, juntamente com a ONU e outros países em 

desenvolvimento, associaram-se para ampliar a visão de meio ambiente e 

preservação da natureza, posto que nos anos 70, época de grandes contrastes como 

a Guerra Fria, culminou a percepção da finitude e extinção de certos recursos 

naturais. Assim, a pedido da ONU, Gro Harlem Brundtland, médica, mestre em saúde 

                                                      
7  ONU – Declaração da Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano; Estocolmo, 1972. Em 
www.onu.org.br (acessado em 01.09.2021). 
8 IRIGARAY, Valter Fabrício Simioni Silva1 e Carlos Teodoro J. Hugueney. A tutela do meio ambiente e 
dos povos indígenas no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Revista Direito 
Ambiental e Sociedade, Caxias do Sul, v. 11, n. 2, p. 152-178, 01 ago. 2021. Quadrimestral. 
9 BRUNDTLAND, Gro Harlem (dir.). Report of the World Commission on Environment and Development: 
Our Common Future, Oxford, Oxford University Press, 1987. 
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pública e primeira ministra da Noruega à época, redigiu o Relatório, também 

chamado de “Nosso Futuro Comum”. O meio ambiente emerge aqui com uma visão 

holística e ecocêntrica, afastando-se da visão antropocêntrica e foi um marco 

conceitual por trazer a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é a noção 

de que o crescimento econômico e o meio ambiente poderiam entrar num acordo de 

possibilidades.  

Em destaque, a sustentabilidade tenta fazer jus ao Princípio da 

Responsabilidade Intergeracional Ambiental, como denotam VARGAS, ARANDA e 

RANDOMSKY:  

 

“As questões de desenvolvimento e meio ambiente aparecem intimamente 

relacionadas entre si: alguns modos de desenvolvimento prejudicariam o meio 

ambiente, e isso poderia obstar o próprio desenvolvimento. [...] O Relatório 

conclui que não existe outra solução a não ser a instauração de um 

desenvolvimento sustentado, caracterizado como aquele capaz de garantir as 

necessidades das gerações futuras.”10 

 

Em decorrência de um olhar atento ao novo paradigma ambiental, a ECO 92 ou 

Cúpula da Terra no Rio de Janeiro foi esperada por todos, reuniu diversos países e 

chefes de estado e mais de dez mil pessoas para discutir o futuro do meio ambiente 

e do planeta. O resultado trouxe vários acordos fomentados, tratados internacionais 

e agendas prontas a serem cumpridas na defesa do meio ambiente. 

Na Rio-92, convenções essenciais foram criadas, como a Convenção sobre a 

Biodiversidade e Mudanças Climáticas e documentos como a Declaração do Rio 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre 

Florestas e a Agenda 21, todos norteadores de atuações nacionais e internacionais 

ambientais.  

A Agenda 21, documento de importância ímpar para a sequência de 

conduções internacionais ambientais, ressaltou o papel de uma série de políticas e 

                                                      
10  VARGAS, Felipe; CERPA, Yara Paulina; RADOMSKY, Guilherme Francisco Waterloo. 
Desenvolvimento sustentável: introdução histórica e perspectiva teóricas. In: NIEDERLE, Paulo André; 
RADOMSKY, Guilherme Francisco Waterloo (Org.). Introdução às teorias do desenvolvimento. Porto 
Alegre: UFRGS, 2016. p. 99-107.  
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ações que tinham como primado o compromisso com a responsabilidade ecológica 

e focou, basicamente, nas mudanças necessárias aos padrões de consumo, proteção 

da natureza e o desenvolvimento de tecnologias que alicerçam a gestão dos recursos 

naturais dos países. Merece destaque também o art. 3 da Convenção do Rio que 

previu uma análise de custos e benefícios baseada na precaução das decisões sobre 

o clima. Com isso, observa-se que as ações climáticas e a permissividade de suas 

realizações ligam-se ao crescimento econômico e a melhoria da qualidade e 

proteção da vida de todas as gerações.  

Imprescindível destacar o avanço e preocupação das ideias ambientais e do 

respectivo Direito que as segue desde a percepção humana sobre as possíveis 

consequências de seu desgaste pelo uso desmedido e irresponsável dos recursos 

naturais com base na visão de poder, principalmente pelos países dominantes 

mundialmente. Isso leva ao entendimento do atual momento do risco climático e de 

que, as desigualdades sociais e econômicas, a falta de respeito às multiculturas, a 

decisão pelo lucro e a irracionalidade do homem ainda preponderam mesmo diante 

das ameaças cientificamente comprovadas ao planeta. Mais que isso, percebe-se 

também que o Direito com suas decisões e as leis, de forma isolada, não podem 

conter o mal que se aproxima. Faz-se urgente a união dos atores participantes dos 

poderes estatais, além da própria sociedade civil, na luta para conter os avanços do 

perigo de perecimento.  

O estudo da emergência climática, proposto por Michele Carducci em seus 

textos e discursos, ressalta a problemática: clima e vida na Terra versus 

desenvolvimento econômico e humano. Segundo o autor, o homem só pode 

continuar a desenvolver-se adequadamente observando padrões ditados pela 

ciência, posto que o problema climático alcançou ares catastróficos sem 

precedentes.11 

A modernidade, orientada pelo capitalismo, dá aos povos em geral a falsa ideia 

de crescimento humano relacionado à utilidade e ao consumo. Empreendimento 

ligados ao setor econômico e financeiro devastam diuturnamente o meio ambiente e 

o mundo encontra-se na urgência do acolhimento dos conceitos científicos nas 

                                                      
11Aula Magna do PPGD UNIFOR em 10/08/21 e disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=f-
vDjHI7E8E> Acesso em 05/10/2021.  
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pautas jurídicas. Para o professor italiano, somente se chegará a uma situação de 

segurança climática quando o Direito e o Estado acolherem o fator tempo, ciclo da 

natureza e suas variantes em suas legislações e decisões. 

Como ressalta Ary e Pompeu ao tratar do Efeito Tequila, com base na Teoria 

da Dívida Ecológica de Enrique Leff12, a relação lucro em detrimento da natureza pode 

ser esclarecida como uma forma de embriaguez que confunde os sentidos e leva a 

escolhas confusas, com terríveis consequências: 

“Nessa vertente, a teoria recai para o conceito do Efeito Tequila. Tal conceito 

exibe a embriaguez de ideias que ocasiona a cegueira econo ̂mica. Dotados do único 

e absoluto objetivo de obter lucro e limitados pela urgência de mitigar as 

desigualdades sociais com o fito ulterior de satisfazer as necessidades básicas de 

sobrevivência de suas populações, os Estados são tentados a ignorar as pautas 

ecológicas. Uma vez que os efeitos da degradação ambiental, a despeito de gerar 

consequências nocivas, não são visíveis instantaneamente, há a acepção da ideia 

falaciosa de que o Estado deve ter por primazia alocar recursos para buscar lucro 

incessantemente em qualquer circunsta ̂ncia.”13 

De acordo com esse entendimento, as decisões políticas e jurídicas ainda 

funcionam sem informação apropriada entre a ligação da emergência climática e a 

possibilidade do desenvolvimento humano. A embriaguez das ideias suscitada pelo 

encantamento do progresso e o bem-estar a qualquer custo fazem das 

determinações para combater as mudanças climáticas serem discricionárias e 

incoerentes, além de confusas. Para Michele Carducci, “é precisamente esta 

confusão irracional que justifica o recurso aos tribunais por parte dos vulneráveis: o 

litígio estratégico sobre o clima é uma forma de reação racional, baseada 

principalmente na ciência, à política irracional e mal informada  sobre  a  emergência 

climática”14.  

                                                      
12 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de 
Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
13 Direitos fundamentais na perspectiva da democracia interamericana 2020/2021. ALVITES, Elena; 
POMPEU, Gina Marcilio; SARLET, Ingo Wolfgang. (Orgs). Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 
2021. 
14  Texto da Aula Magna do PPGD UNIFOR em 10/08/21 e disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=f-vDjHI7E8E> Acesso em 05/10/2021. 
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Contudo, como ressalta o teórico do direito, ajustar a questão climática requer 

uma mudança nos potenciais de energia, chamada transição energética e esta não 

tem como observar as desigualdades globais no acesso à energia. Assim, a injustiça 

na luta contra a emergência climática tem sido chamada de “injustiça energética”. 

Desde Brundtlant tenta-se eliminar as diferenças ambientais quanto à distribuição 

de renda mundial e o ajuste para que todos pudessem ter acesso aos meios dignos 

de vida e equilibrada com viés holístico e ecológico. Mas não se pode olvidar que o 

homem ainda não encontrou o caminho adequado para satisfazer igualmente as 

necessidades intergeracionais climáticas sem aumentar a injustiça na distribuição 

de energia planetária.  

Nessa conjectura, o mundo vive uma situação extrema de aquecimento global 

e risco climático. O uso indiscriminado dos recursos naturais em prol do capitalismo 

desenfreado e do crescimento econômico levou a uma devastação do meio 

ambiente. O grito mundial que ecoa é sobre até quando o homem conseguirá não 

destruir a própria espécie com a degradação da natureza. O modelo neoliberal 

utilitarista de conceitos econômicos individuais concentra a riqueza e eleva os níveis 

de pobreza. Para a ciência, 2030 é o tempo previsto para se acabar com a emergência 

climática e a importância dessa previsão coincide com a Agenda da ONU para o 

Desenvolvimento Sustentável e o Desenvolvimento Humano Planetário de 2030 e, 

segundo os cientistas, o prazo não observado levará ao colapso ecossistêmico do 

planeta Terra.  

Carducci explicita que o EVI (Índice de Vulnerabilidade Ambiental desenvolvido 

pelo PNUA/SOPAC) mede a integridade dos ecossistemas e analisa como estes 

podem ser ameaçados por perigos antropogênicos e naturais. Quanto mais os dados 

se tornam acessíveis ou que novas técnicas surgem para identificar problemas de 

vulnerabilidade ambiental, outros índices aparecem para colaborar com os estudos. 

Explicita ainda que: “o Climate Vulnerability Monitor analisa os impactos das 

alterações climáticas a nível nacional na saúde, catástrofes relacionadas com o 

clima, perda de habitat humano e stress econômico. Atribui um nível de 

vulnerabilidade a cada país/região, com base numa escala desenvolvida, de Baixo 
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para Alto15. Índices como os que ligam o clima e as espécies vegetais e animais que 

sofrem com efeitos dos desajustes climáticos, dentre outros que catalogam detalhes 

do perigo ambiental. Porém, o professor os considera limitados e parciais, posto que 

não conseguem relacionar as necessidades humanas e os recursos naturais do 

clima e como organizar melhor a equação de proteção da natureza e 

desenvolvimento do homem. Conclui-se, portanto, que urge entender os limites 

planetários, o fator tempo e as leis naturais a fim de permitir o retorno a níveis 

aceitáveis para a condição de vida.  

Nesse diapasão, Michele Carducci traz à baila o questionamento sobre a 

possibilidade ou não de seguir com o Desenvolvimento Humano ou se isso levará de 

vez ao fim do período mais devastador da terra que é o Antropoceno. Estudiosos do 

direito e doutrinadores têm buscado uma visão holística do meio ambiente, haja vista 

o ecocentrismo ser a via mais plausível para a vida humana e não humana continuar 

habitando à Terra. A jurisprudência nacional e internacional também tem se 

manifestado no sentido de que o socorro ecológico é permitido passos importantes 

para o Direito Ambiental. Infelizmente ainda não alcançamos determinações 

jurídicas e políticas capazes de condicionar a bons níveis a saúde do clima, além de 

parte da comunidade global não assimilar o processo perigoso pela qual todos 

passamos de catástrofe ambiental. 16 

A proposta é que a linguagem científica da emergência climática possa ser 

compreendida por todos, visando uma redução e adaptação da vida com noção 

holística e pegada ecológica e não mais expansão econômica e industrial 

desmedida. A fragilidade atual do clima deve levar a um pensamento agregador a 

nível científico, jurídico e político com o fito de garantir um futuro plausível e justo 

em todas as partes do mundo, no qual realizará o comando insto nos Princípios da 

Dignidade Humana, Responsabilidade Intergeracional, dentre outros. 

 

 

                                                      
15  Texto da Aula Magna do PPGD UNIFOR em 10/08/21 e disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=f-vDjHI7E8E> Acesso em 05/10/2021. 
16  CARDUCCI, Michele. Le premesse di una “ecologia costituzionale”. Veredas do Direito, Belo 
Horizonte, v. 17, n. 37, p. 1-23, jan./abr. 2020. Disponível em: 
http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1494. Acesso em 17 abr. 2021.  
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OS ÍNDIOS COMO PROTETORES DAS FLORESTAS E DA VIDA NO PLANETA 

 

Conforme analisa o representante regional da FAO, Júlio Berdegué: 

 

“Os povos indígenas e comunidades tradicionais, e as florestas em seus 

territórios, desempenham um papel vital na ação climática global e regional e na 

luta contra a pobreza, a fome e a desnutrição. Seus territórios contêm cerca de 

um terço de todo o carbono armazenado nas florestas da América Latina e do 

Caribe e 14% do carbono armazenado nas florestas tropicais do mundo”17 

 

Diante das modernas pautas ambientais, os indígenas têm se mostrado 

harmonizados aos ideais de proteção ecológica. Por sua ancestralidade, culturas e 

hábitos que envolvem a união natural com os seres não humanos, destacam-se 

como protetores natos das diferentes formas de vida. Seus costumes e tradições 

abrangem a proteção ao meio ambiente e contribuem com a melhoria das questões 

no quesito clima. 

Segundo o Relatório da ONU de 2021 para Alimentação e Agricultura (FAO) e 

do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas na América Latina e do 

Caribe (FILAC) sobre Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e a Governança 

Florestal comentado acima, os povos originários mostram o caminho de volta que 

todos devem fazer para conservar a vida no planeta por possuírem uma saudável 

relação com todos os seres. Eles não exploram, mas sim convivem com a natureza 

e são fortalecedores dos recursos naturais. 

Terena e Guajarara, no livro sobre Povos Indígenas e Justiça Climática, 

esclarecem que: 

“Há alguns anos os Munduruku do Tapajós vêm notando: 

a chuva que caía em novembro nas suas terras agora chega em março. As mudanças 

climáticas são mais percebidas pelos povos indígenas, pois mantemos uma  relação 

                                                      
17 _______. Novo relatório da ONU: povos indígenas e comunidades tradicionais são os melhores 
guardiões das florestas da América Latina e do Caribe. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-
br/123183-novo-relatorio-da-onu-povos-indigenas-e-comunidades-tradicionais-sao-os-
melhores-guardioes. Acesso em 31 ago. 2021. 
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íntima com a Mãe Natureza: 

 

dela vem todo o nosso sustento e ela nos dá todas as explicações para os 

fenômenos que afetam nossas vidas. Entedemos a sua língua. Olhar o céu, sentir 

a ttemperature ouvir a temperatura, ouvir a batida da terra são coisas que 

aprendemos desde muito cedo, por meio da educação indígena, que nos prepara 

para o manejo do mundo, nos traz sentido para a vida. Mas por todo lugar que 

passamos temos ouvido percepções pessoais em relação ao desiquilíbrio no 

clima. Até mesmo nos grandes centros urbanos muita gente já percebe seus 

efeitos no cotidiano. As transformações começam a despertar os instintos de 

todos.18 

 

A relação dos povos indígenas com o meio ambiente é, portanto, de 

dependência. A terra é parte deles, a ligação é intrínseca e indissociável. Sem seus 

territórios eles não podem cuidar dos ecossistemas e agir segundo suas essências 

já que sua existência e bem-estar dependem dos seus territórios. Detentores de 

saberes tradicionais, são considerados os guardiões da floresta e oferecem noções 

universais de contribuição e minimização dos efeitos deletérios no clima. Segundo 

orientações internacionais, todo a população precisa entender que se não 

modificarem a forma de viver, de consumir, de degradar as espécies e o ambiente, a 

natureza perecerá e com ela todos os seres humanos e a visão do modo de ser 

indígena pode ajudar nesse caminho de restauração dos desgastes proporcionados 

ao longo do Antropoceno pelo próprio homem.  

Pensar que o caminho do desenvolvimento econômico e ideais neoliberais é o 

único caminho possível é retirar da população marginalizada, dos grupos 

vulneráveis, dos menos favorecidos, como são a populações indígenas, 

especialmente dispostas na América Latina, a oportunidade de fazer parte da divisão 

natural dos recursos do planeta e alcançar a dignidade humana preconizada 

internacionalmente.    

                                                      
18  MIOTO, Fernanda e outors. CLIMA E DIREITOS HUMANOS: VOZES E AÇÕES. 5. ed. São Paulo: 
Conectas Direitos Humanos, 2021. 108 p. 
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Desde a colonização dos povos originários, de maneira eurocêntrica e 

assimilatória, onde lhes foi imposto a mudança de cultura e valores, a violência física 

e psicológica e o afogamento de suas vozes, eles são marginalizados e esquecidos, 

carecedores de políticas públicas e olhares respeitosos, principalmente pela 

substancialidade dos seus conhecimentos para a realização do ecocentrismo. 

Um novo cenário foi proposto para a mãe natureza e para as etnias indígenas 

com o advento do Novo Constitucionalismo Latino-Americano. A mudança de 

entendimento e busca de valores locais, observando o multiculturalismo e a 

tecnicidade regional, aumentou, desde a década de 80, a visibilidade indígena e 

questões plurais foram colocadas na ordem internacional. Contudo, os indígenas 

continuam sendo vítimas da falta de cuidados e da dominação capitalista. Arruda, 

Cunha e Milioli condensam o entendimento e declaram a “necessidade urgente de 

uma superação da lógica do capital, trazendo uma nova práxis da relação sociedade-

natureza. A premissa de encontrar horizontes para a vida, com uma transversalidade 

e interesse em trabalhar interdisciplinarmente novas abordagens científicas”19, une-

se ao afirmado pelos estudos da ONU e ideias do mestre Carducci quanto à junção 

ciência e demais áreas de vida humana.  

Como protagonistas no novo contexto mundial, tanto no que diz respeito às 

mudanças na América Latina e à ingerência que possuem na ONU, além do recente 

olhar dado pela Corte IDH em casos de reconhecimento de território indígena e 

consequente retirada de povos estranhos de suas terras20 como o Tierra Nuestra 

versus Argentina, pode-se elencar a relação dos povos nativos com a terra de 

fundamental importância para que sigamos na tentativa de evitar o pior no âmbito 

climático.  Manuela Carneiro da Cunha já afirmava que o direito de pertencimento às 

suas terras vai além do inteligível pelo homem comum ocidental. O direito originário 

qualifica essa relação e não depende de reconhecimento formal pelos Estados e suas 

soberanias. 21 

                                                      
19 Arruda D.B., Cunha B.P. & Milioli G. (2020) Crise ambiental e sociedade de risco: o paradigma das 
alterações climáticas diante do direito ambiental e da sustentabilidade. Pesquisa e Ensino em 
Ciências Exatas e da Natureza, 4: e1461. http://dx.doi.org/10.29215/pecen.v4i0.1461 
20  ALMEIDA, Raquel Santos de. OPINIÃO CONSULTA OC-23/17 MEIO AMBIENTE E DIREITOS 
HUMANOS. Disponível em: <https://nidh.com.br/oc23> Acessado em: 31 ago. 2021. 
21 CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: História, direitos e cidadania. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2013. 
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Nesse ensejo, a forte ligação dos índios com a “Pacha Mama”, já reconhecida 

em constituições andinas, especialmente na Constituição do Equador, indo além 

como os recentes relatórios da ONU sobre as questões de proteção florestal e povos 

indígenas, deságuam diretamente na emergência climática e nos ensinamentos e 

formas de comportamento desses povos. Precisamos de água, alimentos, energia, 

segurança climática, dentre outros aspectos que fazem parte das gerações humanas 

e não humanas e isso vai ser alcançado com o reavaliar nos modos de vida e como 

implantar de hábitos que considerem a natureza como sujeitos de direitos, como os 

indígenas já fazem desde os primórdios.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A emergência climática e a solução do conflito ambiental na Terra são uma 

questão de justiça. Se os homens não podem conter os desgastes ambientais e 

salvar as próprias vidas, cabe ao direito e às leis tentar ajustar de alguma maneira a 

questão. Ocorre que os atores sociais, os responsáveis estatais e a própria 

comunidade global não atentaram para as consequências desastrosas que estão por 

vir com a crise climática. 

A ciência tem mostrado, por meio de estudos diversos e índices que levam em 

conta muitas variáveis, que o planeta está colapsando. Para Michele Carducci, a 

saída seria unir os dados científicos com outros setores da sociedade. Infelizmente, 

acredita-se que a comunidade jurídica e política ainda não está apta a decidir de 

forma coerente e assertiva acerca da proteção ambiental e vem desferindo 

determinações que promovem ainda mais o desajuste nesta seara. 

As desigualdades históricas entre os diversos cantos do globo nos remetem 

ao pensamento de como o homem vem relacionando-se egoisticamente com seus 

pares e com as outras formas de vida. A visão antropocêntrica claramente assumida 

por muitos países ainda é forte e presente nas legislações. Assim, observa-se um 

retrocesso ambiental em uma quantidade considerável, mesmo com a previsão de 

direitos fundamentais ambientais.  

A expansão econômica na ideia capitalista não pode mais ser uma opção e o 

retorno a uma vida ligada à natureza e ao cuidado com outras formas de vida é 
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imprescindível para a própria vida humana. Com isso, percebe-se a importância dos 

saberes originários dos povos indígenas e como eles podem ensinar ao mundo uma 

maneira justa e correta de tratar o meio ambiente. Eles são os verdadeiros protetores 

das florestas, com seus cuidados desde o cultivo da semente até a observação do 

clima e de como o desgaste ambiental traz implicações no dia a dia das aldeias. 

Precisa-se ter uma visão holística, assim como é passada nessas 

comunidades tradicionais, para se chegar a 2030 com a recuperação climática e a 

possibilidade de vida planetária, como pretendem os cientistas e a própria ONU em 

suas explanações, pareceres e relatórios. Aos juristas cabe a tarefa de implementar 

suas decisões com ideias acolhedoras da natureza como sujeito de direitos. Para as 

políticas públicas e legislações nacionais e internacionais, faz-se lógico a mudança 

de paradigma no conceito de meio ambiente e ampliação para a visão ecocêntrica. 

A pluralidade de pensamento e integração de todas as formas de vida pode 

garantir um futuro para as próximas gerações, mas não se pode esquecer que as 

presentes gerações estão correndo riscos de não ver o futuro acontecer.  Ou se priva 

o desenvolvimento humano e degradador na medida cabível, ou a vida vai ser privada 

de existência neste planeta. Observemos, portanto, o que a cultura indígena tem para 

ensinar. Sua forma simples e amorosa de acolher o outro, seja humano ou não 

humano, diz muito sobre como os homens distanciaram-se do olhar fenomenológico 

integrador de todas as espécies na Terra. 
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12. O DIREITO FUNDAMENTAL À CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

E A PROPORCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO PELA CURATELA1 

 
THE FUNDAMENTAL RIGHT TO CIVIL CAPACITY OF THE PERSON WITH 

DISABILITIES AND THE PROPORTIONALITY OF THE RESTRICTION BY 

TRUSTEESHIP 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110468-12  

 

     Paulo Klein Junior2 
Resumo 
 
O artigo tem como objetivo analisar a jusfundamentalidade do direito à capacidade 
civil da pessoa com deficiência, e avaliar, sob o crivo da regra da proporcionalidade, 
a possibilidade e as condições de restrição legítima deste direito por meio da 
curatela. O método de pesquisa empregado para tanto é o dedutivo, partindo da 
análise do atual paradigma de deficiência e capacidade, para, na sequência, 
justificar a fundamentalidade formal e material do direito à capacidade civil, e, por 
fim, avaliar se e em que medida a restrição a este direito imposta pela via da curatela 
encontra fundamentação constitucional. O procedimento de pesquisa é 
bibliográfico, com análise de doutrina, normas nacionais e internacionais, e 
jurisprudência. À luz das teorias externas acerca dos limites aos direitos 
fundamentais, demonstra-se que a curatela, em sua nova conformação, pode gerar 
restrições ao direito à capacidade. Nesse aspecto, a medida restritiva somente será 
legítima quando, diante das circunstâncias do caso concreto, mostrar-se 
necessária, adequada, e for aplicada de maneira proporcional, em termos de 
extensão e de duração, além de respeitar, sempre, as preferências, as vontades e a 
biografia do curatelado, sendo vedado o retorno ao modelo substitutivo de vontade.   
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Pessoa com deficiência. Capacidade civil. 
Curatela. Proporcionalidade. 
 
Abstract 
 
The article aims to analyze the fundamentality of the right to civil capacity of the 
person with disability, and assess, under the test of proportionality, the possibility, 
and the conditions for the legitimate restriction of this right by the trusteeship. The 
research method used for this purpose is deductive, starting from the analysis of the 
current paradigm of disability and capacity, to then justify the formal and material 
fundamentality of the right to civil capacity and, finally, assess whether and to what 
extent the restriction to this right imposed by the trusteeship has constitutional 
grounds. The research procedure is bibliographical, with analysis of doctrine, national 
                                                      
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 UFSC. 
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and international norms, and jurisprudence. Based on external theories of the limits 
to fundamental rights, it is shown that trusteeship, in its new conformation, can 
generate restrictions to the right to capacity. In this aspect, the restrictive measure 
will only be legitimate when, in face of the circumstances of the concrete case, it 
proves to be necessary, adequate, and applied in a proportional manner, in terms of 
extension and duration, in addition to always respecting the preferences, the wills, 
and the biography of the person in trusteeship, being forbidden to return to the 
substitutive model of will. 
Keywords: Fundamental rights. Person with disabilities. Civil capacity. Trusteeship. 
Proportionality. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

consagra, no artigo 12, que estas gozam de capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Ao lado desta 

previsão, impõe aos Estados Partes o dever de estabelecer em seu âmbito interno 

sistemas de apoio ao exercício da capacidade.  

A regulamentação da Convenção no Brasil foi feita por meio do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, que reafirma a capacidade legal nos artigos 6º e 84. Parte-

se da premissa de que a capacidade legal equivale à capacidade civil plena (de direito 

e de fato) sediada nos códigos. Doravante, as expressões capacidade legal e 

capacidade civil serão empregadas como sinônimas no presente estudo.  

A estruturação de um sistema de apoio ao exercício da capacidade é comando 

totalmente novo, alheio à tradicional dogmática civilista calcada no método 

subsuntivo e no imperativo de proteção materializado pela substituição de vontade. 

Não se sabia, ao certo, que apoio seria esse e quais as suas implicações. O legislador, 

então, inseriu a tomada de decisão apoiada, e ao seu lado, apostou na reformulação 

da curatela.  

Entretanto, dar ao “velho” instituto da curatela uma “nova roupagem” gerou 

dúvidas e questionamentos, dentre eles o de se a decretação da curatela afetaria ou 

não a plena capacidade civil do curatelado. Tem sido comum encontrar nas decisões 

judiciais a afirmação de que, em nenhum caso, a pessoa com deficiência sob curatela 

poderá ser considerada absolutamente incapaz. Porém, tem se admitido a 

incapacidade relativa, como, inclusive, manifestou a Terceira Turma do STJ em 
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recente julgado (Recurso Especial nº 1.927.423-SP).  

Todavia, não se olvida que a matriz do direito à capacidade civil da pessoa 

com deficiência é a CDPD, tratado com status constitucional em virtude do art. 5º, 

§3º da CF/88. Tal circunstância jurídica permite assegurar a fundamentalidade 

formal e material do direito sob análise, e enseja a problemática que impulsiona o 

presente estudo, qual seja, a possibilidade ou não da sua restrição constitucional 

pela curatela.  Diante disso, objetiva-se, sob o marco das teorias externas dos limites 

aos direitos fundamentais, investigar a viabilidade e as condições de restrição 

legítima ao referido direito por meio da decretação judicial da curatela.  

Desenvolvido por meio do método dedutivo e do procedimento bibliográfico 

de pesquisa, o estudo encontra-se estruturado em três tópicos. No primeiro, 

apresenta-se um panorama geral acerca do novo paradigma de capacidade 

inaugurado pela CDPD e recepcionado pelo EPD, com aporte nos diversos princípios 

norteadores, em especial os da dignidade inerente, do respeito à autonomia, da 

igualdade de oportunidades e não discriminação, e da inclusão. O segundo tópico 

contempla os fundamentos jurídicos que asseguram a jusfundamentalidade do 

direito da pessoa com deficiência à capacidade civil plena. Por fim, uma vez 

reconhecido que o direito à capacidade é formal e materialmente fundamental, o 

terceiro tópico tratará das condições de legitimidade de restrição a esse direito pela 

via da curatela.  

Em síntese conclusiva, apontar-se-á que a legitimidade da restrição sempre 

dependerá de uma análise casuística, devendo ser operada pelo magistrado sob os 

parâmetros da regra da proporcionalidade.  

 

2. O NOVO PARADIGMA DA CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

A teoria das incapacidades, tal como tradicionalmente concebida, pode ser 

compreendida como reflexo da racionalidade moderna no Direito Civil. A 

modernidade foi responsável pela inserção do valor liberal-democrático da igualdade 

formal, mediante a abstração do sujeito de direito e sua indistinta submissão a um 

mesmo tratamento legislativo. Não obstante, optou-se por não conceder capacidade 

civil de exercício àqueles indivíduos que não pudessem conduzir-se adequadamente 
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nas relações patrimoniais, em benefício da segurança jurídica e do sujeito 

proprietário.3 

Por longo período, vários ordenamentos jurídicos, inclusive o brasileiro, 

empregaram a deficiência como um dos critérios balizadores da incapacidade civil.4 

No Código Civil de 1916, a partir do critério do status, qualquer pessoa diagnosticada 

como enferma ou doente mental estaria sujeita à condição de absolutamente 

incapaz, diante da hipótese legal do art. 5º, inciso II: os “loucos de todo o gênero”.  

Já no Código Civil de 2002 (redação original), o enfoque do discernimento 

passou a orientar a classificação de pessoas com deficiência como relativa ou 

absolutamente incapazes: pessoas com enfermidade ou deficiência mental sem o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil eram consideradas 

absolutamente incapazes (art. 3º, inciso II), ao passo que pessoas com deficiência 

mental com discernimento reduzido e os excepcionais sem desenvolvimento mental 

completo eram considerados relativamente incapazes (art. 4º, incisos II e III).5 

Nesse sentido, afirma-se que no ordenamento jurídico brasileiro o regime das 

incapacidades esteve calcado em um padrão abstrato e binário, sendo que a 

classificação atinente à capacidade se dava a partir de um juízo exclusivamente 

médico de aferição do discernimento da pessoa para a prática dos atos da vida civil.6 

Há muito já se criticava a forma como o regime das incapacidades havia sido 

previsto nas codificações civis, em especial em relação às questões de natureza 

existencial, que ganharam notoriedade em razão da expansão dos direitos humanos 

no plano internacional e dos direitos fundamentais nos ordenamentos nacionais.7 

                                                      
3 ROSENVALD, Nelson. “Curatela”. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Tratado de Direito das 
Famílias. 3. ed. Belo Horizonte: Ibdfam, 2019. p. 811-812. 
4 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. “A 
capacidade jurídica da pessoa com deficiência após a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência: análise das soluções propostas no Brasil, em Portugal e no Peru”. Revista Direito e Práxis, 
v. 12, n. 1, jan. 2021, Rio de Janeiro, p. 296-322. Disponível em: https://url.gratis/6ItknZ. Acesso em: 
03 ago. 2021. p. 301.  
5 Ibidem, p. 301-302.  
6  ARAUJO, Luiz Alberto David; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. “A perícia multidisciplinar no 
processo de curatela e o aparente conflito entre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o código de 
processo civil: reflexões metodológicas à luz da teoria geral do direito”. Revista de Direitos e Garantias 
Fundamentais, v. 18, n. 1, jan./ abr. 2017, Vitória, p. 227-256. Disponível em: https://url.gratis/f9GufO. 
Acesso em: 02 ago. 2021. p. 234. 
7 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 300.  
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No âmbito interno, a Constituição Federal de 1988 despertou na doutrina 

civilista mais atenta o questionamento acerca da incompatibilidade da associação 

da deficiência à incapacidade, a partir da sua principiologia, em especial a cláusula 

geral da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). A dignidade é o eixo 

personalista da ordem constitucional e, a partir dela, aduz-se a insuficiência da 

noção clássica de proteção do indivíduo, a qual deve somar-se uma tutela 

promocional que permita o pleno desenvolvimento da pessoa, em consonância com 

o princípio da autonomia.8  

De acordo com lições de Luís Roberto Barroso, a dignidade deve ser 

compreendida em seus três elementos essenciais: ontológico, ético e social. O 

elemento ontológico consiste no fato de ser a dignidade inerente a todos os seres 

humanos, independentemente de suas circunstâncias pessoais, sendo a igualdade 

corolário desta inerência. A igualdade deve ser compreendida tanto como não-

discriminação na ou perante a lei, quanto como respeito à identidade e à 

diversidade.9 

O elemento ético da dignidade é a autonomia, que reflete “a capacidade de 

autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida e 

desenvolver livremente sua personalidade”. 10  Contudo, a autonomia pressupõe a 

existência de condições para a autodeterminação, isto é, possibilidades efetivas de 

decisão e escolha, intrinsecamente relacionadas ao direito à igualdade material.11 

 O terceiro e último elemento é o social - dignidade como valor comunitário -, 

que se trata de uma espécie de limitação externa à liberdade de cada indivíduo, 

considerando as responsabilidades e deveres associados às escolhas individuais. 

Todavia, o viés protetivo presente no elemento social não deve servir de justificativa 

para tradicionais políticas excessivamente paternalistas.12 

De modo geral, pode-se afirmar que a dignidade da pessoa humana 

compreende, dentre outras posições jurídicas, a garantia da isonomia, vedados 

                                                      
8 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 815.  
9 BARROSO, Luís Roberto. “A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 
natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação”. Versão provisória para debate público. 
Dez. 2010.  Disponível em: https://url.gratis/wJMLrS. Acesso em: 25 ago. 2021. p. 21-23.   
10 Ibidem, p. 24.   
11 Idem.  
12 Ibidem, p. 27-28.   



 
248 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

tratamentos discriminatórios e arbitrários, e todo o mais necessário ao livre 

desenvolvimento da personalidade e exercício do direito de autodeterminação. 

Intervenções somente serão aceitas se decorrentes de lei e se proporcionais.13  

Apesar do quadro constitucional possibilitar a construção interpretativa 

anterior a partir da dignidade da pessoa humana, bem como estabelecer verdadeiro 

“estatuto privilegiado de sujeito de direito às pessoas com deficiência”, o 

Constituinte não definiu expressamente a pessoa com deficiência. Com isso, na 

seara infraconstitucional houve o acolhimento do paradigma médico de deficiência 

e a adoção de critérios objetivos que, embora estigmatizantes, conferiam segurança 

jurídica ao operador do direito.14 

A mudança substancial nesse cenário decorre de um marco jurídico firmado 

em âmbito internacional. Em 2006, países membros da ONU acordaram, em Nova 

York, o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e 

seu Protocolo Facultativo. O Brasil os ratificou, aprovando-os por meio do Decreto 

Legislativo nº 186/2008, seguindo o procedimento previsto no artigo 5º, §3º da 

CF/88. Sua vigência no plano interno se iniciou com a promulgação do Decreto nº 

6.949/2009.  

A CDPD institui um novo conceito de pessoa com deficiência, alinhado ao 

modelo social de abordagem, em que se reconhece a deficiência como um fenômeno 

complexo, que não se resume a questões de ordem médica e científica. Afirma-se 

que a deficiência não se trata de mera condição pessoal, mas sim resultado da 

interação entre fatores médicos e fatores ambientais (barreiras) presentes no 

contexto social.15  

Resultado de um intenso processo de mobilização de organizações da 

sociedade civil “de e para” pessoas com deficiência, a CDPD inova no tratamento da 

igualdade em relação a estas pessoas, pois ultrapassa a noção da igualdade como 

                                                      
13  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed. rev., atual. e ampl. Livraria do Advogado: Porto 
Alegre, 2015. p. 104-105.  
14 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; BOTH, Laura Jane Ribeiro Garbini. “A complexidade do reconhecimento 
da (in) capacidade da pessoa com deficiência no direito brasileiro: da codificação à 
jurisprudência”. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 22, n. 2, maio/ago. 2017, Curitiba, p. 
225-254. Disponível em: https://url.gratis/ugEBhZ. Acesso em: 31 ago. 2021. p. 227-228.  
15 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 817. 
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direito geral, e passa a estabelecer uma “cláusula especial de igualdade”, 

especificando vedações de discriminação à pessoa com deficiência.16 

Ademais, o texto da CDPD estrutura-se sobre renovada concepção da tutela à 

pessoa com deficiência, focada na dupla dimensão da dignidade. A primeira é a 

dimensão negativa, pautada no dever de proteção à pessoa com deficiência por parte 

do Estado, da Sociedade e da Família. Nesse ponto, salienta-se a inviabilidade da 

proteção calcada na heteronomia, de modo que não se admite que a vulnerabilidade 

do sujeito autorize/justifique sua instrumentalização a interesses alheios. A outra 

face é a dimensão positiva, relacionada ao reconhecimento da autonomia e 

independência da pessoa com deficiência, que a permite fazer suas próprias 

escolhas de vida.17 

À luz dos princípios convencionais, especialmente o da dignidade da pessoa 

humana, a autonomia não mais se reduz à competência para tomar decisões de 

acordo com padrões sociais vigentes. É uma autonomia orientada ao livre 

desenvolvimento da personalidade, isto é, que valoriza o aspecto existencial e 

permite que a pessoa exerça sua subjetividade e protagonize sua própria história. 

Esta renovada concepção de autonomia impõe a dissociação entre deficiência e 

incapacidade civil.18 Nesse sentido, preceitua o Artigo 12, item 2, CDPD: “Os Estados 

Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida”.  

A “capacidade legal” prevista na CDPD trata-se de um conceito conglobante 

de capacidade.19 Segundo definição constante na Observação Geral Número 1 do 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, “la capacidad jurídica 

significa dos cosas: que tienes derechos y obligaciones, y que puedes ejercer tus 

derechos y tus obligaciones por ti mismo”.20  

                                                      
16 Ibidem, p. 815-816.   
17 Ibidem, p. 816-817.  
18 SARLET, Ingo Wolfgang; SARLET, Gabrielle Bezerra Sales. “As ações afirmativas, pessoas com 
deficiência e o acesso ao ensino superior no brasil – contexto, marco normativo, efetividade e 
desafios”. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 24, n. 2, maio/ago. 2019, Curitiba, p. 338-
363. Disponível em: https://url.gratis/v4vFHv. Acesso em: 02 ago. 2021. p. 350.  
19 ARAUJO, Luiz Alberto David; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Op. cit., p. 236-237.  
20  Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Observação Geral número 1. 
Disponível em: https://inclusion-international.org/wp-
content/uploads/2016/06/Observaci%C3%B3n-general-N%C2%BA-1-2014_Igualdad-ante-la-
ley_LF.pdf. Acesso em: 06 set. 2021.  
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Como Estado Parte da CDPD, o Brasil tem a obrigação de adotar todas as 

medidas legislativas, administrativas e de outras naturezas, necessárias à realização 

dos direitos reconhecidos na Convenção. Deve promover todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, sem qualquer forma de 

discriminação em razão da deficiência (artigo 4), incluindo o direito à capacidade. 

Em 2015, foi aprovada no Brasil a Lei nº 13.146, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (EPD), cuja função precípua é dar cumprimento à CDPD, conferindo a 

adequada tutela a esse grupo de pessoas.21 O legislador estatutário reafirmou, no art. 

2º, o conceito de deficiência informado pela CDPD, bem como enunciou nos artigos 

6º e 84 que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa.  

Em conformidade com o novo paradigma constitucional de capacidade, o 

Estatuto reestruturou dois artigos centrais do Código Civil de 2002 em relação ao 

tema. Tratam-se dos artigos 3º e 4º, CC/02, que contém, respectivamente, as 

hipóteses gerais de incapacidade absoluta e relativa. Todos os incisos do art. 3º 

foram revogados, sendo a única hipótese subsistente de incapacidade absoluta a do 

menor de 16 (dezesseis) anos. A redação do art. 4º, por sua vez, foi alterada nos 

incisos II e III, de tal modo que, a partir de então, são considerados relativamente 

capazes: os menores púberes; os ébrios habituais e viciados em tóxicos; os que por 

causa transitória ou permanente não possam exprimir a sua vontade; e os pródigos. 

Deixam de existir previsões de incapacidade civil associadas à deficiência.  

 

3. A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO À CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

O Artigo 12 consagra a disposição mais inovadora e, ao mesmo tempo, 

desafiadora da Convenção. Luiz Alberto David Araujo e Carlos Eduardo Pianovski 

afirmam sua jusfundamentalidade.22 Sob semelhante viés, Ana Cláudia Mendes de 

Figueiredo faz referência ao “direito humano ao exercício da capacidade jurídica por 

parte de todas as pessoas com deficiência”.23 Ainda, aduz Nelson Rosenvald que “a 

                                                      
21 ARAUJO, Luiz Alberto David; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Op. cit., p. 238.  
22 Ibidem, p. 236.  
23 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de. “A capacidade jurídica das pessoas com deficiência: uma 
ressignificação necessária à luz dos direitos humanos e do modelo social de deficiência”. Cadernos 
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capacidade civil é um direito fundamental do ser humano, corolário de sua dignidade 

e liberdade [...]”.24  

A afirmação de que a capacidade civil é um direito humano e fundamental da 

pessoa com deficiência, bem como suas implicações, passam a ser objeto de análise, 

na sequência, sob a perspectiva da regulação jurídica dos direitos fundamentais no 

Brasil. Preliminarmente, pontua-se que o fundamento mais comum da distinção das 

categorias direitos humanos e diretos fundamentais refere-se ao plano de 

positivação. Direitos humanos se encontram positivados na esfera internacional, 

com pretensão de validade universal, ao passo que direitos fundamentais são 

aqueles positivados na Constituição de cada Estado e sujeitam-se ao regime da 

dupla fundamentalidade (formal e material). 25  Apesar desta diferença, há íntima 

relação entre ambos, sendo-lhes comum a fundamentalidade em sentido material.26 

A Constituição Federal de 1988, fruto do processo de redemocratização do 

país, contempla extenso rol de direitos fundamentais, que gozam de status jurídico-

constitucional específico: são valores superiores da ordem constitucional e jurídica 

como um todo; possuem aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, CF/88); e são cláusulas 

pétreas da Constituição (art. 60, §4º, CF/88).27 Deste regime jurídico qualificado, que 

reforça sua normatividade e proteção, resulta sua fundamentalidade formal.28 Por 

outro lado, a fundamentalidade material decorre do conteúdo desses direitos, que 

representam “decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade”.29  

No tocante à fundamentalidade material, o Constituinte de 1988 reconheceu 

expressamente a existência de outros direitos fundamentais, com ou sem assento 

no texto constitucional positivado, além dos elencados no Catálogo, isto é, no Título 

II da CF/88.30 O fundamento para tanto encontra-se no parágrafo 2º do art. 5º da 

CF/88. 

                                                      

Ibero-Americanos de Direito Sanitário, v. 10, n. 1, jan./ mar. 2021, Brasília, p. 186-202. Disponível em: 
https://url.gratis/cKJVXT. Acesso em: 18 ago. 2021. p. 188.  
24 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 814.  
25 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 29. 
26 Ibidem, p. 33.  
27 Ibidem, p. 64-68.   
28 Ibidem, p. 75-76.   
29 Ibidem, p. 76.   
30 Idem. 
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Trata-se da denominada cláusula de abertura material. De acordo com Ingo 

Sarlet, a partir dela os direitos fundamentais podem ser divididos em dois grupos: 

direitos fundamentais expressamente positivados (escritos), previstos no catálogo, 

em outras partes do texto constitucional ou em tratados internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil; e direitos não expressos ou não escritos, que se 

subdividem em implícitos (subentendidos em normas do catálogo de direitos 

fundamentais) e/ou decorrentes do regime e dos princípios da Constituição.31 

Em análise no presente estudo encontra-se o direito à capacidade legal da 

pessoa com deficiência, cuja matriz é a Convenção da ONU sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. A CDPD é um Tratado Internacional de Direitos Humanos 

que foi objeto de adesão formal pelo Brasil. Mais do que isso, foi o primeiro a ser 

aprovado de acordo com o rito do art. 5º, §3º, CF/88 (incluído pela EC nº 45/04). 

Para Ingo Sarlet, a adequada interpretação do art. 5º, §2º, por si só, já permitia 

afirmar que todos os tratados de direitos humanos, até mesmo os incorporados 

antes da EC nº 45, gozam de fundamentalidade material e hierarquia constitucional, 

ainda que sem integrar formalmente o texto da Constituição. Posteriormente à 

Emenda, uma vez adotado o procedimento do §3º - interpretado em conjunto com o 

§2º - na incorporação do tratado em matéria de direitos humanos, os direitos nele 

previstos passam a ser formal e materialmente fundamentais.32 

Em suma, a afirmação de que o direito à capacidade legal é um direito 

fundamental no ordenamento jurídico brasileiro sustenta-se a partir da 

demonstração da cláusula de abertura constitucionalmente prevista, somada à 

hierarquia constitucional do tratado em que este direito se encontra positivado (Art. 

12 da CDPD). 

Não obstante assentada a jusfundamentalidade do direito à capacidade legal 

da pessoa com deficiência, apenas como complemento argumentativo no tocante à 

sua fundamentalidade material, salienta-se a sólida conexão que o referido direito 

guarda com o princípio da dignidade da pessoa humana, relação esta que, a 

propósito, já foi objeto de abordagem no capítulo anterior.  

 

                                                      
31 Ibidem, p. 88.  
32 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 125-129.   
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4. A RESTRIÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À CAPACIDADE CIVIL PELA CURATELA 

SOB OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE 

 

Em observância ao artigo 12 da CDPD, o legislador estatutário reafirmou a 

capacidade civil plena da pessoa com deficiência nos artigos 6º e 84, e, neste último, 

lançou mão de dois institutos voltados ao seu exercício: tomada de decisão apoiada 

(TDA) e curatela revisitada. A TDA, novidade no cenário jurídico brasileiro, é um 

negócio jurídico firmado entre apoiado e apoiadores, submetido à homologação em 

ação de jurisdição voluntária. Uma vez acatada a medida, em nada afeta a 

capacidade da pessoa apoiada. Ao lado da TDA, o legislador manteve a curatela, 

instituto que já vigia nos Códigos Civis de 1916 e de 2002, mas lhe confere nova 

roupagem. A medida passa a ser caracterizada precipuamente pela imposição da 

mudança de um modelo de substituição de vontade para um modelo voltado ao apoio 

e emancipação, em que se exige sejam respeitadas as vontades e as preferências do 

curatelado.33  

A ênfase do presente estudo será a curatela. De acordo com o art. 84, §1º, EPD, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme 

a lei”. No § 3º do mesmo dispositivo legal assenta-se que a “curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”.  

No art. 85 do EPD, são definidos os limites à extensão da medida: somente 

afetará “os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial” 

(caput), não alcançando “o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (§ 1º). Reafirma-se, ainda, a 

excepcionalidade da medida, em cuja sentença devem constar “as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado” (§2º). 

As normas legais podem ser consideradas restritivas ou apenas 

conformadoras/configuradoras dos direitos fundamentais. 34  Jorge Reis Novais 

define as normas de conformação – ou, como as chama, normas de desenvolvimento 

                                                      
33 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 310-311.   
34  STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 28.  
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dos direitos fundamentais – como aquelas que, ao menos em princípio, têm como 

objetivo “melhorar posições de direitos fundamentais, possibilitar o seu exercício, 

desenvolvê-las, concretizá-las ou criar condições que possibilitem o seu exercício 

concreto de forma socialmente adequada e viável”.35 

Ao poder legislativo, portanto, incumbe criar estruturas normativas que 

garantam a plena eficácia dos direitos fundamentais e que os harmonizem com 

outros direitos e bens constitucionalmente tutelados. Por isso, não obstante esses 

direitos sejam dotados de eficácia imediata, sua regulação é uma necessidade 

prática.36 

Por outro lado, normas restritivas são aquelas que propõem uma regulação 

que afeta de forma desvantajosa ou negativa o conteúdo de um direito fundamental, 

a fim de resguardar outros valores e interesses igualmente dignos de proteção.37 

Tais normas somente serão consideradas válidas se, de alguma forma, encontrarem 

justificação constitucional, e, embora também sejam necessárias para a própria 

unidade constitucional, guiam-se pelo princípio da excepcionalidade.38 

Quanto aos dispositivos legais relativos à curatela, aduz-se que, se lidos à luz 

da CDPD, apresentam, ao menos em princípio, caráter conformador do direito à 

capacidade legal. A rigor, a curatela revisitada seria, ao lado da TDA, uma das 

medidas eleitas para compor o sistema de apoio brasileiro e promover o exercício da 

capacidade. Todavia, há fundadas e razoáveis dúvidas sobre o funcionamento da 

curatela estatutária como medida de apoio não restritiva da capacidade.  

O Estatuto não definiu expressamente os casos nos quais a curatela é cabível, 

se valendo apenas da genérica expressão “quando necessário” (art. 84, §1º). Com 

isso – e especialmente pelo fato da existência da curatela, embora em formato 

diverso, preceder o Estatuto – abre-se margem para uma dúvida: a curatela a que se 

refere o legislador estatutário é a curatela do incapaz, prevista no CC/02, ou se trata 

de nova espécie de curatela de pessoa capaz? Não há consenso doutrinário a 

                                                      
35 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 179.  
36 STEINMETZ, Wilson. Op. cit., p. 39-40. 
37 NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit., p. 178.   
38 STEINMETZ, Wilson. Op. cit., p. 37-38.  
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respeito.39 

É fato que o Estatuto exige do intérprete o emprego de esforços 

hermenêuticos. Com isso, confere ao Poder Judiciário a possibilidade de análise 

quanto a eventuais restrições ao direito fundamental à capacidade civil por meio da 

curatela. Denota-se que, a partir da vigência do EPD, a lógica jurisprudencial 

predominante que tem se desenvolvido acerca da aplicação da curatela às pessoas 

com deficiência (especialmente mental e intelectual) tem sido a seguinte: a 

conjugação do art. 1.767, inciso I, com o art. 4º, inciso III, ambos do Código Civil de 

2002 (com redação alterada pelo EPD), permite, diante do caso concreto, que a 

pessoa com deficiência sob curatela seja considerada relativamente incapaz. 40 

Assim foi julgado, por exemplo, o Recurso Especial nº 1.927.423 – SP no STJ.41  

Se a decretação da curatela pressupõe incapacidade, ainda que relativa, está-

se diante de uma medida de cunho restritivo. Sem embargo, uma vez reconhecida a 

fundamentalidade da capacidade civil da pessoa com deficiência, cumpre avaliar se, 

e em que medida, a restrição pode ser considerada legítima. É o que se fará a seguir.  

Os direitos fundamentais devem ser compreendidos em sua dupla dimensão: 

subjetiva e objetiva. A dimensão subjetiva, em suma, garante ao particular 

possibilidades de ação, pretensão ou competência amparadas juridicamente, e 

permite exigir do Estado o cumprimento de deveres impostos pela norma de direito 

fundamental. Em complemento, direitos fundamentais possuem também uma 

dimensão objetiva, quando compreendidos como uma ordem objetiva de valores que 

confere legitimidade à ordem jurídica, que condiciona a atividade dos poderes 

                                                      
39  Para Pablo Stolze “ainda que, para atuar no cenário social, precise se valer de institutos 
assistenciais e protetivos como a tomada de decisão apoiada ou a curatela, a pessoa deve ser tratada, 
em perspectiva isonômica, como legalmente capaz”. STOLZE, Pablo. “Deficiência Não é Causa de 
Incapacidade Relativa: A Brecha Autofágica”. Direito UNIFACS – Debate Virtual, n. 209, 2017, Salvador. 
Disponível em: https://url.gratis/PEbQB1. Acesso em: 02 set. 2021. Já para Nelson Rosenvald, a 
pessoa com deficiência sob curatela será considerada relativamente incapaz. ROSENVALD, Nelson. 
“Curatela”. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Tratado de Direito das Famílias. 3. ed. Belo 
Horizonte: Ibdfam, 2019. Cap. 18. 
40 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 311.   
41 A Terceira Turma do STJ julgou em maio de 2021 o Recurso Especial nº 1.927.423-SP, cujo pedido 
era a reforma de sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação de interdição em 
face de um idoso com Alzheimer. Na origem, o magistrado a quo acolheu o pedido, declarando a 
incapacidade “absoluta” do idoso e decretando a sua curatela. No acórdão, o STJ proveu o recurso 
especial para o fim de declarar a incapacidade relativa do curatelado, conforme art. 4º, III, CC/02. 
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constituídos e que possui força irradiante que alcança todos os ramos do direito.42 

Uma vez que, em razão da dimensão objetiva, direitos fundamentais passam 

a ser compreendidos como valores objetivos da ordem jurídico-constitucional 

coexistentes com outros valores e bens constitucionais, necessitam com estes se 

compatibilizar.43 Nessa perspectiva, é comum, em diversas ordens jurídicas, que os 

direitos fundamentais se apresentem “sob a estrutura de princípios [...], pois se 

pretende que sejam realizados no limite ótimo”. 44  Recorda-se aqui a seguinte 

definição de Robert Alexy: princípios são “mandamentos de otimização”, isto é, 

podem ser satisfeitos em diferentes graus, a depender das possibilidades fáticas e 

jurídicas.45 

Diante do potencial de colisão, os direitos fundamentais apresentam pesos 

relativos. Em decorrência disso, há uma recepção do princípio da proporcionalidade, 

bem como abrem-se novas margens de atuação e intervenção dos poderes 

constituídos, 46  dentre eles o jurisdicional. Uma vez reconhecida a dimensão 

principiológica dos direitos fundamentais, indaga-se qual o seu âmbito de proteção/ 

suporte fático, haja vista que “saber o que está ou não contido sob a proteção 

normativa de um direito fundamental significa perguntar quais são os seus limites”.47 

Basicamente, há duas perspectivas teóricas acerca dos limites aos direitos 

fundamentais. Por um lado, as teorias que sustentam o suporte fático restrito 

defendem a exclusão de antemão de determinados bens do âmbito de proteção do 

direito, de modo que não há que falar em restrição a direitos fundamentais, tampouco 

em colisão e sopesamento.48  Trabalham como a noção de limites imanentes ao 

direito, de tal forma que este se apresenta sob a estrutura de regra.49  

Essa não é a posição teórica que se adota neste estudo. A exclusão a priori  de  

                                                      
42 NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit., p. 56-58. 
43 Ibidem, p. 66.   
44 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. “O direito fundamental à educação inclusiva e a 
retenção voluntária das crianças com deficiência intelectual na educação infantil por um ano 
adicional”. Rfd - Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 39, jul. 2021, Rio de Janeiro, p. 186-210. 
Disponível em: https://url.gratis/jGvKNV. Acesso em: 23 ago. 2021. p. 190.  
45 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 90. 
46 NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit., p. 66.   
47 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 190.  
48 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: Conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 80-81. 
49 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 190-191. 
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determinadas ações do âmbito de proteção de um direito fundamental tende a 

fragilizar a sua garantia nas atividades legislativa e jurisdicional. Isto porque, atos 

restritivos, nesse modelo, podem ser praticados com base em juízos de 

conveniência, ou seja, ficam dispensados da obrigatoriedade da fundamentação 

constitucional.50 

Por outro lado, há teorias que defendem o suporte fático amplo dos direitos 

fundamentais, as quais sustentam que todas as ações estão abrangidas prima facie 

no âmbito de proteção do direito. Não significa que sejam garantias definitivas; pelo 

contrário, a definitividade somente é dada a partir do sopesamento perante a 

situação concreta.51  Nesse aspecto, as denominadas teorias externas, à luz das 

quais o presente estudo desenvolve-se, sustentam que a restrição vem “de fora”, 

limitando o exercício de determinado direito fundamental, bem como “se apresentará 

sempre na verificação prática e a posteriori do direito fundamental, através da 

análise dos condicionantes fáticos e jurídicos aplicáveis ao caso concreto e a ele 

oponíveis”.52 

Aduz-se que as teorias externas guardam substancial relação com a teoria 

dos princípios, segundo a qual os direitos fundamentais são garantidos por normas 

consagradoras de direitos prima facie que apresentam a estrutura de princípios, com 

suporte fático amplo. No entanto, no caso concreto, é possível que haja uma colisão 

entre as normas, de modo que a solução esteja na restrição à realização de um 

princípio, mediante aplicação da regra da proporcionalidade.53 

A análise argumentativa que se propõe no tocante à restrição ao direito 

fundamental à capacidade civil da pessoa com deficiência, por meio da curatela 

estatutária, parte dos condicionantes fáticos e jurídicos que eventualmente sejam 

oponíveis ao exercício de referido direito. Em relação aos condicionantes fáticos, 

toma-se como ponto de partida para a reflexão a seguinte colocação proposta por 

Nelson Rosenvald: “Será que poderíamos admitir que, para o futuro, teremos uma 

                                                      
50 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 125. 
51 Ibidem, p. 99. 
52 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 191.  
53 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 139-140 
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nação composta unicamente de pessoas plenamente capazes [...]? Obviamente não. 

Inexiste pretensão ideológica capaz de afetar a natureza das coisas”.54  

O que se quer dizer é que, ainda que juridicamente assegure-se a capacidade 

civil plena da pessoa com deficiência, seguirão existindo pessoas – com ou sem 

deficiência – impossibilitadas de “querer e entender”, de exprimir sua vontade.55 

Tratam-se de situações fáticas em que se verifica - mais do que dificuldade ou 

complexidade - a inviabilidade de “interação e comunicação por qualquer modo, 

meio ou formato adequado”,56  não havendo poder de autodeterminação em tais 

casos.  

No tocante aos condicionantes jurídicos, faz-se necessário analisar o 

tratamento que a matéria recebe no ordenamento positivado, para, em seguida, 

verificar se eventuais restrições encontradas possuem fundamentação 

constitucional. 57  Partindo do âmbito da legislação infraconstitucional, o EPD 

assegura a capacidade civil plena da pessoa com deficiência e propõe dois 

mecanismos para o seu exercício: a tomada de decisão apoiada e a curatela. Com 

relação à curatela, o Estatuto não é categórico ao disciplinar de que forma tal medida 

afeta a capacidade.  

Diante disso, em muitas decisões judiciais tem-se verificado o emprego da 

hipótese legal geral prevista no art. 4º, inciso III do CC/02, que preceitua que são 

relativamente incapazes “aqueles que por causa transitória ou permanente não 

puderem exprimir a sua vontade”. É preciso, entretanto, avaliar se essa forma de 

restrição possui justificação constitucional. Tal fundamento, por certo, deverá ser 

buscado no texto da CDPD, que goza de status constitucional no Brasil.  

O ponto chave para responder a tal questionamento reside na vedação à 

discriminação, que, além de ser um dos princípios gerais da CDPD (art. 3, alínea ‘b’), 

aparece em diversos outros dispositivos.58 No Artigo 2 da CDPD consta o conceito 

de discriminação por motivo de deficiência, que abrange qualquer diferenciação, 

exclusão ou restrição baseada na deficiência, cujo objetivo ou efeito seja 

                                                      
54 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 841.   
55 Ibidem, p. 839.  
56 Idem. 
57 SCHIER, Paulo Ricardo; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Op. cit., p. 195.  
58 Vide Artigo 5 (“Igualdade e não-discriminação”), da CDPD.  
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impossibilitar o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, em todos os âmbitos da vida. 

Ademais, a recusa de adaptação razoável também caracteriza discriminação.  

Portanto, ainda que de modo reverso, o que se pode extrair, de forma bastante 

clara, é que qualquer restrição que se opere em face de um direito pelo simples fato 

de ser o seu titular pessoa com deficiência não estará constitucionalmente 

justificada. Logo, o fundamento baseado na hipótese do art. 4º, inciso III, CC/02 

somente estará justificado se ficar evidenciado que o fato gerador da incapacidade 

relativa é a impossibilidade de expressão da vontade, e não a deficiência em si.  

Ainda assim, cumpre fazer a ressalva de que há autores que compreendem 

que, em qualquer caso, a medida é inconstitucional. Cita-se, como exemplo, a 

contundente crítica de Pablo Stolze, segundo a qual o enquadramento de pessoas 

com deficiência no art. 4º, inciso III, CC/02 é uma “brecha inconstitucional e 

autofágica”, que contraria frontalmente a lógica inaugurada pela CDPD.59 

Examinados, ainda que sumariamente, os possíveis condicionantes fáticos e 

jurídicos, cumpre analisar, de um modo geral, a resistência da restrição à capacidade 

por intermédio da curatela aos três testes da regra da proporcionalidade – 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Anota-se, desde 

logo, que a regra perpassa por aspectos já abordados.  

O teste da adequação se refere ao fato de que toda medida estatal que 

ocasione uma intervenção no âmbito de proteção de direitos fundamentais deverá 

“ter como objetivo um fim constitucionalmente legítimo, que, em geral, é a realização 

de outro direito fundamental”.60 Toda a construção normativa expressa no Estatuto 

e na Convenção, especialmente no que se refere à questão da capacidade, reflete a 

“complexa busca de um equilíbrio entre a exigência de tutela dos espaços residuais 

de autonomia decisória do sujeito – [...] liberdade pessoal -, e de outro, a proteção da 

própria pessoa com deficiência e da segurança do tráfego jurídico”.61 

Como o EPD refuta categorizações apriorísticas, cada caso deverá ser 

                                                      
59 STOLZE, Pablo. “Deficiência Não é Causa de Incapacidade Relativa: A Brecha Autofágica”. Direito 
UNIFACS – Debate Virtual, n. 209, 2017, Salvador. Disponível em: https://url.gratis/PEbQB1. Acesso 
em: 02 set. 2021. 
60 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 169-170.   
61 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 816.  
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analisado em todas as suas particularidades, “sendo que em alguns casos o 

imperativo será a proteção e, em outros, a promoção da liberdade”.62 No entanto, 

qualquer que seja a situação, a restrição não passará no teste da adequação se 

fomentar uma proteção compreendida como substituição de autonomia; 63  “a 

proteção que se almeja garantir à pessoa com deficiência é aquela que lhe permite 

realizar-se como protagonista de uma vida independente na maior medida 

possível”.64 

O segundo teste é o da necessidade da medida interventiva. Trata-se de 

análise comparativa entre medidas alternativas que podem ser empregadas para 

alcançar a finalidade pretendida. Nela são consideradas duas variáveis: eficiência 

das medidas comparadas, e grau de restrição que cada uma ocasiona ao direito. Se 

forem igualmente eficientes, a medida necessária será a menos gravosa.65 

Com o EPD, o emprego da curatela, a rigor, deve ser resposta excepcional e 

residual, isto é, somente será justificável quando qualquer outra tentativa menos 

gravosa se mostre insuficiente diante das necessidades concretas da pessoa.66 

Sendo assim, se, por exemplo, por meio de intérpretes, de adaptações razoáveis ou 

da tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência puder expressar sua 

vontade, não será cabível a restrição à sua capacidade.67 

Todavia, se ficar demonstrada que a curatela é medida adequada e necessária, 

há que passar ainda pelo último teste: o da proporcionalidade em sentido estrito, ou 

então, sopesamento. Em casos de colisão de princípios predominará aquele que 

possuir maior peso e, portanto, precedência sobre o outro mediante determinadas 

condições fáticas e jurídicas do caso concreto. Da solução aduz-se a chamada lei de 

colisão, precedente condicionado que assume formato de regra.68  

                                                      
62 Ibidem, p. 818.   
63 Um dos pontos negativos apontados pelo relatório produzido pelo Comitê da ONU sobre Direitos 
das Pessoas com Deficiência em 2015 foi a aparente manutenção de “disposições legais que 
perpetuem o sistema de tomada de decisão substitutiva”, o que contraria frontalmente o teor da 
Convenção, em especial, o artigo 12. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Observações finais sobre o relatório inicial do Brasil. 2015. Disponível em: https://url.gratis/CWjPXy. 
Acesso em: 30 ago. 2021.  
64 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 320. 
65 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 171-172.  
66 ROSENVALD, Nelson. Op., cit., p. 819.  
67 Ibidem, p. 839.  
68 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 93-99. 
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A proporcionalidade em sentido estrito pode, ainda, ser assim compreendida: 

um direito fundamental somente poderá sofrer compressão (legítima) em razão de 

uma restrição que sirva de tutela a outro bem jurídico constitucionalmente relevante 

(que pode ou não ser outro direito fundamental). Trata-se de um exame entre meios 

e fins, que permite aferir se uma medida restritiva, ainda que adequada e necessária, 

gera (ou não) excessiva compressão do bem jurídico tutelado pelo direito afetado.69 

Ao contrário do que se possa pensar, decidir por sopesamento não é decidir 

na forma do tudo ou nada, e sim desempenhar uma tarefa de otimização. O 

sopesamento não estabelece um parâmetro fixo para decisão definitiva sobre o caso. 

Pelo contrário, fornece um critério para a solução, baseado na lei de colisão 

associada à teoria da argumentação jurídica.70 Há, de fato, uma maior complexidade 

em avaliar a racionalidade do procedimento, pois “envolve, necessariamente, uma 

valoração subjetiva por parte do juiz”. 71  No entanto, isto não deve conduzir ao 

rechaço do emprego do sopesamento, senão a um controle social da atividade 

jurisdicional.72  

Da leitura conjunta da CDPD e EPD, a curatela deve: ser medida excepcional; 

proporcional às circunstâncias do caso concreto; respeitar os direitos, as vontades 

e as preferências do curatelado; ser temporária e durar o menor tempo possível; e 

ser submetida a revisões regulares e imparciais. No tocante à sua extensão, somente 

poderá afetar a prática de atos de natureza patrimonial e negocial, preservando-se a 

autodeterminação do indivíduo na condução de situações de natureza existencial. 

Uma curatela que não atenda a estas características será desproporcional e 

acarretará compressão excessiva, portanto inconstitucional, da capacidade.  

Apenas no tocante ao aspecto de sua extensão é preciso abrir um parênteses. 

Não aparenta ser coerente o estabelecimento de uma espécie de nova dicotomia – 

plena autonomia existencial versus restrita autonomia negocial. A curatela deverá 

ser delineada à luz do caso concreto, das especificidades e necessidades reais da 

pessoa, independentemente da patrimonialidade ou extrapatrimonialidade dos atos. 

                                                      
69 SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 4 ed. 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 387-389.  
70 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 173-174.  
71 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 177.   
72 Ibidem, p. 178.    
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Por isso, o magistrado, em conjunto com as partes e Ministério Público, e com o 

apoio de uma equipe multidisciplinar que fará a avaliação biopsicossocial do 

indivíduo, deverá conceber a sentença de curatela como espécie de “projeto 

terapêutico individualizado”, valendo-se de uma racionalidade argumentativa 

voltada à tópica.73 

Qualquer proposta de restrição à capacidade pela via da curatela demandará 

uma robusta “carga argumentativa”,74 que aumenta na proporção da intervenção na 

autonomia da pessoa. O que não se pode deixar de frisar é que, não importa qual seja 

o caso, qualquer restrição somente poderá ser justificável com base na situação 

específica do indivíduo, jamais no critério isolado e abstrato da deficiência.75  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas com deficiência são titulares do direito fundamental à capacidade 

legal/civil plena. O fundamento para tal afirmação encontra-se na cláusula de 

abertura prevista no art. 5º, §2º da CF/88, que reconhece expressamente a existência 

de direitos fundamentais alheios ao catálogo, inclusive oriundos de Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos. O direito à capacidade legal está previsto na 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tratado do 

qual o Brasil é parte e que foi internalizado no ordenamento jurídico com status 

constitucional, em razão da norma procedimental disposta no art. 5º, §3º, CF/88.  

A Lei nº 13.146/15 regulamentou as previsões da CDPD. Ao dispor sobre a 

capacidade das pessoas com deficiência e sua forma de exercício, o legislador 

estatutário revisitou a curatela. Entretanto, a manutenção da curatela no 

ordenamento jurídico é alvo de críticas doutrinárias, e até mesmo da ONU, em 

especial por ter funcionado tradicionalmente como mecanismo de substituição de 

vontade.  

De fato, a curatela trata-se de medida que pode ocasionar restrição ao direito 

fundamental à capacidade civil, tendo em vista que, embora a legislação não seja 

                                                      
73 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 884-887.   
74 Ibidem, p. 815.  
75 MENEZES, Joyceane Bezerra de; PIMENTEL, Ana Beatriz Lima; LINS, Ana Paola de Castro e. Op. cit., 
p. 319.    
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categórica neste tocante, confere ao Poder Judiciário abertura para tal análise.  Sob 

o marco das teorias externas dos limites aos direitos fundamentais, nenhum direito 

fundamental é absoluto. Todavia, restrições somente serão legítimas se, à luz de 

cada caso em sua concretude, forem delineadas sob os parâmetros da 

proporcionalidade.  

A partir da CDPD e do EPD, ninguém poderá ser submetido à curatela e 

declarado incapaz pelo simples fato de possuir deficiência - física, mental, intelectual 

ou sensorial - constatada clinicamente. E mais: ainda que apresente vulnerabilidade 

concreta, não deverá ser submetido à curatela se qualquer outra medida alternativa 

que não implique em restrição à capacidade atender às suas necessidades. 

Mesmo nos casos em que a curatela for adequada e necessária, não se pode 

perder de vista seu caráter de medida extremada, excepcional e limitada. Não mais 

se admite que, sob uma argumentação genérica, uma pessoa seja submetida à 

curatela ilimitada, seja do ponto de vista de sua abrangência em relação aos atos da 

vida civil, seja em relação a sua duração no tempo. Ademais, em nenhuma hipótese 

poderá representar a substituição de vontade da pessoa curatelada. O curador 

deverá exercer o papel de cuidador e agir sempre em prol da emancipação do 

curatelado.  

Não obstante todos esses comandos, na prática, verifica-se ainda, em muitos 

casos, a aplicação equivocada e inconstitucional da curatela, amparadas na antiga 

racionalidade codificada, o que configura inadmissível retrocesso.  
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Resumo 
 
O direito ao acesso à Justiça constitui o mais básico dos direitos humanos, no 
entanto ainda hoje, existem muitos obstáculos que impedem que seja efetivo. Com 
isso, o presente artigo visa realizar um estudo acerca do acesso à Justiça aos 
indígenas após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, principalmente durante o período da pandemia Covid-19, em que muitos 
órgãos indigenistas ou não funcionaram de maneira precária, bem como os tribunais 
passaram a funcionar de maneira virtual, o que dificultou sobremaneira o acesso à 
Justiça dos indígenas, tendo em vista que em sua maioria são excluídos 
digitalmente. Para tanto, faz-necessário a seguinte problemática: o direito ao acesso 
à Justiça foi assegurado aos povos indígenas na pandemia Covid-19. No primeiro 
capítulo abordou-se acerca do direito ao acesso à Justiça. No segundo capítulo, um 
breve estudo acerca dos direitos indígenas na Constituição Federal Brasileira, onde 
pela primeira vez tiveram de forma expressa pela primeira vez seus direitos. No 
último capítulo, por sua vez, foi apresentado acerca das dificuldades de acesso à 
Justiça pelos indígenas durante a pandemia Covid-19. A pandemia Covid-19 trouxe 
à tona velhos problemas sob novos enfoques, uma vez que não é possível assegurar 
o acesso à Justiça aos indígenas nos mesmos moldes aplicados aos não índios. 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Vulnerabilidade. Indígenas. 
 
Abstract 
 
The right to access justice constitutes the most basic of human rights, however even 
today, there are many obstacles that prevent it from being effective. Thus, this article 
aims to conduct a study on access to justice for indigenous people after the 
promulgation of the Constitution of the Federative Republic of Brazil in 1988, 
especially during the period of the Covid-19 pandemic, in which many indigenous 
bodies or did not function properly precarious, as well as the courts began to function 
in a virtual way, which made access to justice for the indigenous people extremely 
difficult, considering that most of them are digitally excluded. Therefore, the following 
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Constitucional de Garantias de Direitos pela Instituição Toledo de Ensino. Especialista em Giustizia 
Costituzionale e Tutela Giurisdizionale pela Universitá di Pisa, UNIPI, Itália. Especialista em Direito 
Processual e Direito Público pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas. Bacharel em 
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issue is necessary: the right to access to justice was ensured to indigenous peoples 
in the Covid-19 pandemic. The first chapter addressed the right to access justice. In 
the second chapter, a brief study about indigenous rights in the Brazilian Federal 
Constitution, where for the first time they had their rights expressly for the first time. 
The last chapter, in turn, was presented about the difficulties of access to justice by 
indigenous people during the Covid-19 pandemic. The Covid-19 pandemic brought 
to light old problems under new approaches, since it is not possible to ensure access 
to justice for indigenous people in the same way as applied to non-indigenous 
people. 
Keywords: Access to justice. Vulnerability. Indigenous people. 
 

Introdução 

 

O acesso à justiça é um dos temas mais importantes do estudo do direito, 

constituindo um requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos, em um 

sistema jurídico que pretenda garantir e não apenas proclamar o direito de todos, 

mas não é possível afirma com precisão quando surgiu tal direito, existindo indícios 

de preocupação com o acesso à justiça desde o Código de Hamurabi (séculos XXI a 

XVII a.C.). 

No Brasil, surgiu explicitamente pela primeira vez na Constituição de 1946, 

mas em virtude de movimentos por parte dos políticos e governantes, tal direito não 

era exercido na prática, existindo apenas no papel. 

No entanto, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, denominada 

de “Constituição Cidadã”, o acesso à Justiça foi efetivamente assegurado, como 

direito fundamental, a todos os brasileiros e residentes no País, em seu artigo 5°, 

XXXV.  

Em uma perspectiva mais tradicional, o acesso à Justiça esteve relacionado 

às dificuldades de ingresso ao Judiciário por motivos de hipossuficiência econômica, 

de informação e de assistência especializada. Posteriormente, passou a estar 

relacionada às discussões sobre a razoável duração do processo e a celeridade. 

Quando se discute a respeito do acesso à Justiça é necessário que inclua os 

vulneráveis, cujas barreira de acesso ao Judiciário são ainda maiores. No que tange 

aos indígenas, as dificuldades a referido acesso estão em muito relacionadas à sua 

vulnerabilidade. Em que pese não haver um conceito legal para vulnerabilidade, no 

caso dos indígenas, ela está relacionada com diversos fatores, como diferenças 
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culturais e linguística, bem como pelo fato de representarem uma expressiva minoria 

quando considerada toda a população brasileira. 

A pandemia Covid-19 descortina e assevera o cenário das desigualdades 

vivenciadas por grupos populacionais no mundo e no Brasil. Nos Estados Unidos da 

América, verifica-se um maior número de casos da doença em grupos populacionais 

de etnia afrodescendente, pessoas em situação de rua e de baixa renda. Na Austrália, 

há o temor pela catástrofe resultante do acometimento da doença pelos povos 

indígenas. No Brasil, estas conjunturas acontecem de modo semelhante. 

No Brasil, tem apresentado um impacto desproporcional sobre os povos 

indígenas. O alto número de mortes de indígenas idosos por Covid-19 também tem 

colocado em risco línguas e festas tradicionais, que só continuavam preservadas em 

razão dos membros mais antigos das comunidades. 

Destaca-se ainda, a dificuldade dos indígenas de acompanharem o 

desenvolvimento tecnológico e a dificuldade de construir uma aldeia ‘moderna’ e ao 

mesmo tempo, preservar suas características culturais. Com isso, muitas vezes não 

conseguem acompanhar o desenvolvimento globalizado do acesso à Justiça por 

meio da tecnologia de comunicação.  

Assim, o presente tema se justifica pelo fato de que, é de suma importância 

que os indígenas não sejam esquecidos nesse período pandêmico, uma vez que 

assim como os não indígenas, eles possuem direito à vida, a saúde, a dignidade, a 

preservação de sua cultura, ao acesso à Justiça e tantos outros direitos previstos na 

Constituição. Com isso, deve o Poder Público ser atuante na preservação desses 

povos.   

Da análise do tema proposto, este ensaio aborda a seguinte problemática: O 

direito ao acesso à Justiça foi assegurado aos povos indígenas na pandemia Covid-

19? 

O presente estudo terá, portanto, como objetivo geral mostrar a importância 

de assegurar os indígenas o direito acesso à Justiça, em especial durante a 

pandemia por Covid-19. Oportunamente, menciona-se que o objetivo específico 

deste trabalho é demonstrar que o indígena, como sujeito de direito, possui sempre 

o direito a preservação de seus costumes, tradições e cultura, bem como de 

pleitearem judicialmente seus direitos. 
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Assim, visando alcançar os objetivos supracitados, por intermédio de 

pesquisa bibliográfica, bem como se observando o critério dedutivo metodológico, o 

primeiro capítulo aborda acerca da previsão constitucional do direito ao acesso à 

Justiça. 

O segundo capítulo, trata a respeito da previsão Constitucional dos direitos 

indígenas pela primeira vez de maneira expressa em uma Constituição Brasileira. 

O último capítulo, por sua vez, disserta sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos indígenas durante a pandemia Covid-19 em ter o seu direito constitucional ao 

acesso à Justiça garantido. 

 

1 O direito fundamental ao acesso à Justiça 

 

O acesso à Justiça constitui um dos mais importantes temas do direito nos 

dias atuais. No entanto, não é possível afirmar quando teria sido o seu surgimento, 

pois desde a antiguidade, o ser humano tem se preocupado em garantir a solução 

dos conflitos existentes através de um órgão imparcial, garantindo a todos 

indistintamente o acesso aos órgãos judiciais. 

Assim, é possível perceber indícios de seu surgimento, no Código de 

Hamurabi, entre os séculos XXI e XVII a.C., o qual previa em seu texto a possibilidade 

do interessado ser ouvido perante aquele que possuía o poder de decisão, 

demonstrando a visão tradicional do acesso à Justiça, que consiste no acesso ao 

julgador. 

Em 1215 foi assinada a Magna Carta pelo Rei Giovanni, senhores feudais e 

membros do clero na Inglaterra, a qual previa direitos a todos os membros da cidade 

de Londres. A partir de então é possível notar a necessidade de se determinar de 

forma clara e eficiente, a atuação e a função do governante, com o intuito de evitar 

abusos em virtude da posição e autoridade que exercia. 

No período moderno, por sua vez, houve fortes influências de movimentos 

revolucionários que mudaram o mundo, como a Revolução Francesa e a Revolução 

burguesa, responsáveis por desfazer velhas ordens e fundar novas, com a finalidade 

de fazer o direito. Nessa época o povo lutava contra o poder exercido pelos reis e os 
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burgueses buscavam limitar os poderes do Estado, surgindo à teoria da separação 

dos poderes e o princípio da legalidade em uma visão absolutamente individualista. 

O período contemporâneo teve fortes influências de movimentos 

revolucionários, como a Revolução Francesa e a Revolução burguesa, o povo lutava 

contra o poder exercido pelos reis e os burgueses buscavam limitar os poderes do 

Estado, surgindo a teoria da separação dos poderes e o princípio da legalidade em 

uma visão totalmente individualista. 

Com o passar dos anos, as ações e os relacionamentos foram perdendo o seu 

caráter individual que predominava nos séculos XVIII e XIX, ocasionando um maior 

interesse em torno do acesso efetivo à Justiça, principalmente no mundo Ocidental 

a partir de 1965. A ampliação do acesso à Justiça tornou-se objeto de considerações 

de processualistas, o que originou as três ondas renovatórias do acesso à Justiça, 

mais ou menos em sequência cronológica, como explicam Cappelletti e Garth: 

 

Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse 

movimento novo – foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às 

reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses 

“difusos, especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor; e o 

terceiro – é o que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de acesso à 

justiça” porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, 

representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras do acesso de 

modo mais articulado e compreensivo.2  

 

A primeira “onda” do “movimento de acesso à Justiça” possuía como objetivo 

propiciar a assistência judiciária aos menos favorecidos. Surgindo, os diversos 

modelos de assistência judiciária, com o intuito de eliminar os obstáculos 

econômicos, sociais e culturais, permitindo a população o maior conhecimento de 

seus direitos e que se socorressem aos órgãos judiciários para obter efetivamente o 

seu direito concretizado. 

A segunda “onda” trata a respeito da representação dos interesses difusos, ou 

seja, a representação dos interesses coletivos grupais, uma vez que, os direitos que 

                                                      
2 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Frabis Editor, 1988. p. 31. 
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pertenciam a grupos de pessoas possuíam dificuldades de acesso ao Judiciário, em 

virtude da visão tradicional do processo civil, que previa apenas o processo entre 

duas partes que se encontravam em litígio.  

Dessa forma, a proteção dos direitos difusos impôs mudanças no direito 

processual civil, bem como no papel dos tribunais. Ocasionando mudanças na 

legitimidade para propor a ação, a qual foi ampliada para a coletividade, e houve 

mudanças também, nos efeitos da coisa julgada, que passou a abranges grupos e 

associações interessadas, não mais se restringindo aos litigantes do processo. 

A terceira “onda”, por sua vez, envolve as mudanças que estão ocorrendo 

nesses últimos anos, tanto no direito como no Poder Judiciário. Tais mudanças 

buscam garantir um efetivo acesso à Justiça a todos, buscando vias alternativas e 

informais para a solução dos litígios, inclusive através da quebra do monopólio 

estatal da justiça. 

Os mesmos autores esclarecem: 

 

Essa “terceira onda” da reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja 

por meio de advogados particulares ou públicos, mais vai além. Ela centra sua 

atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas 

sociedades modernas. [...] esse enfoque encoraja a exploração de uma ampla 

variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de procedimento, 

mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de 

pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores, 

modificações no direito substantivo destinadas a evitar litígios ou facilitar sua 

solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução de 

litígios. [...]3 

 

Essa última onda abrange as anteriores e envolve o conjunto geral de 

instituições e mecanismos, pessoas e meios procedimentais utilizados para 

processar e mesmo prevenir litígios. Busca-se diminuir os óbices ao acesso à 

                                                      
3  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Frabis Editor, 1988. p. 67-71. 
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Justiça e os meios necessários para combates os conflitos da sociedade de forma 

eficiente. 

O direito ao acesso à Justiça tem sido progressivamente reconhecido, sendo 

considerado o mais básico dos direitos humanos, pois somente é possível a 

efetivação dos direitos fundamentais previstos em uma Constituição, através da 

garantia de acesso à Justiça pelo cidadão quando houver violação de seus direitos. 

Assim, possui vital importância entre os novos direitos individuais e sociais. 

Segundo Cappelletti e Garth4: 

 

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas 

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema 

pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios 

sob os auspícios do Estado. [...]  

[...] O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental 

– o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e 

igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.  

 

Nessa perspectiva, o direito ao acesso à Justiça e muito mais amplo do que o 

simples acesso ao Poder Judiciário, pois se trata do mais básico dos direitos 

humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário que visa garantir, efetivar e 

não apenas proclamar, os direitos de todos os cidadãos. 

No Brasil o direito ao acesso à Justiça, nem sempre esteve presente nas 

Constituições, surgindo pela primeira vez no artigo 141, §4° da Constituição de 1946, 

como direito fundamental. Entretanto, apesar da previsão constitucional, tal direito 

não se efetivou para o povo brasileiro. 

Entretanto, a partir da década de 1970, o Brasil passa dar os primeiros passos 

para os movimentos sociais, com o intuito de lutar pela igualdade social, pela 

cidadania plena e discutir os problemas vividos pela sociedade cotidianamente.  

Em 1986, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, a qual foi 

instalada em 1° de fevereiro de 1987, sob a presidência de José Carlos Moreira Alves, 

                                                      
4 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Frabis Editor, 1988. p. 8. 
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sendo em 1988, promulgada a Constituição Federal, com vigência até os dias atuais, 

a qual reinstalou no País um Estado Democrático de Direito, consagrando e 

ampliando o âmbito dos direitos fundamentais, individuais, coletivos e sociais, 

prevendo a criação de mecanismos adequados para garanti-los e efetiva-los, 

especialmente em relação ao acesso à justiça. 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil, a qual encontra-se em vigor até os dias atuais e confirmou e ampliou os 

direitos fundamentais, individuais, coletivos e sociais, bem como assegurou a 

criação de mecanismos adequados para garanti-los e efetivá-los, especialmente no 

que se tange ao acesso à Justiça, o qual está previsto no art. 5°, inciso XXXV, que 

dispõe que lesão ou ameaça a direito não serão excluídos da apreciação do Poder 

Judiciário.  

A Constituição Federal de 1988 é considerada uma das mais completas do 

mundo ao tratar de direitos e garantias fundamentais, pois a atual Constituição 

consagrou a igualdade material, garantindo a todos os brasileiros a redução da 

desigualdade social, bem como a assistência judiciária gratuita aos necessitados, à 

criação dos juizados especiais para as causas de menor complexidade e crimes de 

menor potencial ofensivo, reestruturou e fortaleceu o Ministério Público e 

reorganizou a Defensoria Pública. 

O acesso à Justiça engloba um largo conteúdo, tratando a respeito, do 

processo como instrumento para a realização de direitos individuais, bem como 

acerca das funções do próprio Estado, que possui a competência de não apenas 

garantir a eficiência do ordenamento jurídico, mas também, proporcionar a 

realização da justiça aos cidadãos. 

Nesse sentido, a eficácia do acesso à Justiça se confirmará pela validação do 

dos direitos dos cidadãos através do exercício da cidadania e da preservação da 

dignidade humana, bem como pela adoção de mecanismos alternativos de solução 

de conflitos que representam uma resposta mais adequada para que o sistema de 

justiça em construção de fato pertença àquela sociedade, sendo a proteção 

processual o mecanismo legítimo para  se  garantir  um  direito, em  especial  no  que 
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tange ao acesso à Justiça5. 

 

2 A proteção dos indígenas na Constituição Federal de 1988 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história 

do Brasil, os índios alcançaram o direito de conservarem suas crenças, costumes, 

usos e tradições, em um capítulo inteiro (capítulo VIII), dentro do título que dispõe da 

Ordem Social Brasileira. O art. 231 da Constituição, portanto, reconhece 

expressamente aos indígenas os seus direitos de organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, bem como a outorga de seus direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las e fazer 

proteger e respeitar todos os seus bens6. 

É possível notar, portanto, que a atual Constituição inovou no que se refere aos 

indígenas, uma vez que possui ao todo, onze normas que fazem referência a pontos 

relevantes aos interesses das populações indígenas. Entretanto, toda a modificação 

normativa, teria sido improvável sem a mobilização dos povos indígenas e de suas 

organizações, acompanhada do apoio de entidades civis e religiosas7. 

Assim, a Constituição Brasileira garante a existência de direitos indígenas 

coletivos, bem como reconhece a estrutura a sua organização social, e às 

comunidades indígenas o direito de expressarem suas opiniões sobre a utilização 

dos recursos naturais, em especial os minerais, requerendo para tanto, autorização 

prévia do Congresso Nacional. Além disso, a diretriz geral proíbe a remoção das 

populações indígenas de suas terras, o que acontecerá somente em casos 

excepcionais, enumerados na Lei Fundamental, mediante prévia deliberação do 

Congresso Nacional, com previsão de retorno assim que cessado o risco8. 

                                                      
5 COSTA, Márcia Jerônima Felix da Silva; FONSECA, Samira Andraos Marquezin. “O acesso à Justiça 
sob a perspectiva do exercício da cidadania e garantia da dignidade humana”. Anais do V congresso 
brasileiro de processo coletivo e cidadania. n. 5, p. 907-929, out. 2017. p. 919. 
6 DORNELLES, Ederson Nadir Pires; BRUM, Fabiano Prado de; VERONESE, Osmar. Indígenas no Brasil: 
(In)Visibilidade social e jurídica. Curitiba: Juruá, 2017. p. 35-36. 
7 DORNELLES, Ederson Nadir Pires; BRUM, Fabiano Prado de; VERONESE, Osmar. Indígenas no Brasil: 
(In)Visibilidade social e jurídica. Curitiba: Juruá, 2017. p.37. 
8 DORNELLES, Ederson Nadir Pires; BRUM, Fabiano Prado de; VERONESE, Osmar. Indígenas no Brasil: 
(In)Visibilidade social e jurídica. Curitiba: Juruá, 2017. p. 37-38. 
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Ademais, apesar das terras indígenas pertenceram à União Federal, a 

Constituição reconhece que as tradicionalmente ocupadas pelos índios são 

inalienáveis e não disponíveis e os direitos sobre elas não são submetidos a 

prescrição, garantindo às comunidades indígenas usufruto exclusivo dos recursos 

do solo, rios e lagos existentes em suas terras. 

A Constituição também reconhece os direitos dos indígenas como cidadãos, 

sua organização social e suas práticas, religiões, línguas e crenças tradicionais, bem 

como reconhece o direito à diferença, levando em conta as particularidades 

existentes quanto a sua organização social, seus costumes e tradições. 

Entretanto, para que sejam traçadas políticas adequadas de reconhecimento 

não basta a existência de mera igualdade formal, mas é imprescindível a igualdade 

material, tendo em vista que verifica-se a aus6encia de medidas concretas que 

efetivem as premissas programáticas lá delineadas, em especial no que se refere às 

relativas à cidadania, dignidade humana e pluralismo cultural. 

O reconhecimento aos direitos dos povos indígenas na Constituição foi 

determinante para as populações reconhecidas como tais, organizarem-se na 

demarcação de seus territórios, a fim de manifestarem sua cultura, retomando 

fortemente o orgulho étnico.  

No entanto, em que pese as últimas décadas terem sido marcadas pela 

normatização dos direitos indígenas, muitos avanços ainda são necessários para o 

devido acolhimento de mudanças fundamentais na concepção da matéria, abrindo 

caminho para a pavimentação de uma era de respeito às diferenças. 

 

3 A pandemia COVID-19 e os obstáculos ao acesso à Justiça pelos indígenas 

 

A Constituição Federal em seu art. 232, estabelece que os índios, suas 

comunidades e organizações são partes legítimas para ingressarem em juízo em 

defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos 

do processo.  

Assim, são os próprios indígenas, coletiva ou individualmente que são 

legitimados para postular em juízo por seus direitos e interesses, sendo 

extraordinária a legitimação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Ministério 
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Público Federal (MPF), na medida em que são sujeitos diferentes dos destinatários 

da tutela, e, portanto, decorre de lei9.   

É possível afirmar, portanto, que a grande inovação do art. 232 da Constituição 

foi o fato de possibilitar a legitimidade processual dos indígenas e das comunidades 

indígenas independentemente da assistência do Ministério Público ou da FUNAI, o 

que acarretou ampliação do acesso à Justiça dessa parcela minoritária e 

hipossuficiente da população10.   

Historicamente os indígenas são mais suscetíveis a doenças 

infectocontagiosas, em razão de sua menor exposição a tais patologias. Durante a 

segunda metade do século XX, dezenas de povos que viviam em isolamento ou 

parcialmente isolados, foram arrasados por epidemias de sarampo, influenza, 

malária e tuberculose, por terem seus territórios cruzados por rodovias e 

rapidamente ocupadas por não indígenas11.  

Em 11 de março de 2020 foi declarada a situação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) devido ao estado da contaminação do Covid-

19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). O primeiro caso registrado 

no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 no estado de São Paulo. A partir de 

então, muitos casos foram confirmados e muitas vidas foram perdidas em 

decorrência do Covid-19. 

Diante do alto grau de contaminação, os povos indígenas brasileiros também 

foram alcançados pelo vírus. Apesar de grande parte das aldeias estarem, muitas 

vezes, distantes dos centros urbanos, a aproximação de pessoas de fora, dentre elas 

os profissionais de saúde, colocam os indígenas em risco de contaminação.  

Assim, em razão do modo de vida tradicional desses povos, onde é 

característico o intenso contato comunitário, com o compartilhamento de habitações 

e utensílios, além de viverem, muitas vezes, em áreas remotas ou de difícil acesso,  a 

                                                      
9 WAGNER, Daize Fernanda. Acesso à Justiça e povos indígenas. Revista cidadania e acesso à Justiça. 
v. 6, n. 2, p. 92-113, jul/dez 2020. p. 103. 
10  WAGNER, Daize Fernanda. Acesso à Justiça e povos indígenas. Revista cidadania e acesso à 
Justiça. v. 6, n. 2, p. 92-113, jul/dez 2020. p.104. 
11 SANTOS, Ricardo Ventura. PONTES, Ana Lucia. Coimbra Júnior, Carlos E. A. Um “fato social total”: 
COVID-19 e povos indígenas no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, out. 2020. 
DOI: https://doi.org/10.1590/0102-311X00268220. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36n10/e00268220/pt/#. Acesso em 19 jan. 2021. 
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propagação do vírus nessas comunidades ocorreu rapidamente.  

No entanto, destaca-se que com a pandemia Covid-19 os órgãos ambientais 

e indigenistas que prestavam todos os suportes para os indígenas, passaram a 

funcionar de maneira mais precária, justamente para conter o avanço da doença nas 

aldeias.  

A partir de 12 de março de 2020, no âmbito do Poder Judiciário, foram 

expedidas diversas diretrizes pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 

determinar a adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio da doença, 

o que acarretou a suspensão dos atendimentos presenciais nos órgãos.   

Ademais, faz-se necessário destacar que, antes mesmo da pandemia, já era 

possível a realização de audiências por videoconferência, como nos casos do art. 

185, § 2°, do Código de Processo Penal, do art. 334, §7°, conciliação cível do Código 

de Processo Civil e mediação extrajudicial e judicial prevista no art. 46 da Lei 

13.140/20. No entanto, na prática, a aplicação de tais ferramentas era reduzida, seja 

pela facilidade de manutenção do formato presencial, seja pela falta de 

aparelhamento estatal e da sociedade para viabilizá-la.  

Com as restrições impostas pela pandemia Covid-19, o ambiente virtual 

passou a fazer parte do cotidiano da sociedade, do Poder Judiciário e dos demais 

órgãos essenciais à Justiça, uma vez que se tornou um mecanismo propulsor do 

cumprimento do direito ao acesso à Justiça. Entretanto, é imprescindível mencionar 

que existem pessoas que fazem parte da desigualdade digital (exclusão digital), 

principalmente populações que vivem à margem da sociedade informatizada12.  

A população indígena constitui em sua maioria uma população distanciada da 

sociedade tecnológica e com aspectos culturais próprios. No entanto, sabe-se que 

em algumas aldeias já existem televisões, rádios e até internet. Ocorre que, por não 

acompanharem o rápido salto tecnológico e diante da dificuldade de construir uma 

aldeia, de certa maneira, moderna, sem perder suas características culturais, os 

indígenas ainda enfrentam o desafio de conciliarem as peculiaridades dos povos 

tradicionais, aos quais pertencem, com o desenvolvimento globalizado do acesso à 

                                                      
12 AGUIAR, Patrícia Coêlho. Acesso à Justiça dos povos indígenas: análise da Justiça Tocantinense e 
das jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Dialética, 2021. p. 
58-59. 
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Justiça por meio da tecnologia de comunicação (AGUIAR, 2021, p. 59). No entanto, 

não se pode afirmar que a exclusão digital indígena é atribuível apenas ao fato do 

distanciamento das aldeias às cidades. 

É importante mencionar ainda que, antes de se falar sobre digitalização e 

informação nas aldeias, destaca-se o número altíssimo de analfabetismo nas 

comunidades tradicionais, onde há poucos recursos financeiros. Assim, faz-se 

necessário instituir primeiramente a educação para, posteriormente, falar em 

inclusão digital desses povos. 

Nesse sentido, é necessário que haja uma construção de políticas públicas 

efetivas para o acesso as tecnologias de informação nas aldeias, para que esse povo 

obtenha o efetivo acesso à Justiça de suas aldeias, não sendo necessário que 

percorram grandes distâncias ou não tenham acesso aos direitos em razão de sua 

exclusão digital.  

 

Considerações Finais 

 

A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito acesso à Justiça como 

direito fundamental, em seu art. 5°, inc. XXXV. No entanto apesar de mais de 30 

(trinta) anos de sua promulgação, tal direito ainda carece de efetividade, apesar de 

todos os inúmeros esforços que têm sido enviados por diferentes órgãos e atores 

sociais. No que tange aos vulneráveis, como é o caso dos Povos Indígenas, referido 

acesso ainda constitui verdadeiro desafio. 

Em razão de seu modo de vida, a população indígena em sua maioria não sabe 

utilizar a tecnologia, ou mesmo não possui interesse em aprender a dominar as 

tendências da tecnologia de informação, uma vez que constitui um verdadeiro 

desafio conciliar as peculiaridades dos povos tradicionais com suas características 

culturais. 

No entanto, não é possível atribuir a exclusão digital apenas ao fato do 

distanciamento das aldeias à cidade, tendo em vista que é necessário que haja uma 

construção de política públicas efetivas, para o acesso à informação dos indígenas, 

e de políticas que desconstruam os preconceitos existentes sobre as possíveis 

consequências da instalação de tecnologias de informação nas aldeias. 
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A pandemia Covid-19 trouxe à tona velhos problemas sob novos enfoques, 

uma vez que não é possível assegurar o acesso à Justiça nos moldes aplicados aos 

não índios a essa parcela minoritária e vulnerável da população, pois é preciso que o 

processo e o Poder Judiciário como um todo se ajustem de maneira a contemplar a 

diversidade inerente a sociedade brasileira. 

A diversidade cultural não implica em incapacidade ou limitação, mas em 

mera diferença. Faz-se necessário avançar na formação permanente dos integrantes 

do Poder Judiciário, de maneira que possam se abrir ao conhecimento acerca da 

diversidade e do reconhecimento de seu valor, de maneira a contribuir para que o 

acesso à Justiça seja efetivo para toda a população indígena. 
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Resumo 
 
O presente artigo visa abordar e discutir questões do uso das terminologias dos 
Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, destacando a suas evoluções e as 
tendências diante da busca de proteção à pessoa, em vários níveis e sistemas de 
proteção. Para tanto, em um primeiro momento, aborda-se o recorte histórico dos 
Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, a evolução das terminologias, bem como 
as alterações e contribuições ocorridas através da internacionalização dos Direitos 
Humanos e da constitucionalização do direito internacional e, na necessidade de 
proteção à pessoa e sua dignidade, além dos contornos tradicionais do Estado 
nacional. Logo, passa-se a um exame da nova mentalidade de compreensão das 
relações entre as dimensões protetivas e os sistemas protetivos a partir do 
constitucionalismo moderno, para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa 
humana, fundamento da maioria dos subsídios essenciais e apoio para a percepção 
de tais direitos e, nos quais se fundamentam os principais sistemas constitucionais 
modernos. Ao final, argumenta-se se atualmente há a superação da distinção 
terminológica, em razão da convergência de proteção de vários sistemas e por meio 
do constitucionalismo multinível. O método utilizado foi o dialético, a partir da 
revisão bibliográfica.  
Palavras-chave: Direitos Fundamentais e Direitos Humanos. Sistemas protetivos. 
Proteção multinível. 
 
Abstract 
 
This article aims to address and discuss issues related to the use of the terminology 
of Fundamental Rights and Human Rights, highlighting their evolution and trends in 
the search for personal protection, at various levels and protection systems. 
Therefore, at first, the historical outline of Fundamental Rights and Human Rights, the 
evolution of terminologies, as well as the changes and contributions that occurred 
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through the internationalization of Human Rights and the constitutionalization of 
international law and, in the need for protection of the person and their dignity, in 
addition to the traditional contours of the national state. Therefore, an examination 
of the new mentality of understanding the relationship between the protective 
dimensions and the protective systems from modern constitutionalism, for the 
realization of the principle of human dignity, the foundation of most essential 
subsidies and support for perception of such rights and, on which the main modern 
constitutional systems are based. At the end, it is argued whether the terminological 
distinction is currently being overcome, due to the convergence of protection of 
various systems and through multilevel constitutionalism. The method used was 
dialectical, based on the literature review. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo é fruto da pesquisa literária e tem por objetivo discutir, como 

se deu o nascimento, a distinção e a evolução do uso das terminologias dos Direitos 

Humanos e dos Direitos Fundamentais,  sob a perspectiva do diálogo entre os 

sistemas protetivos (interno e internacional) e, a partir dessa análise, propor-se a 

avaliar os conceitos de internacionalização dos Direitos Humanos e  

constitucionalização do direito internacional e suas colaborações para a formação 

da tendência de proteção à pessoa em diferentes níveis.  

O sistema de proteção dos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais deriva 

de uma série de lutas, avanços e retrocessos, partindo-se da premissa do direito 

natural, até desaguar no movimento denominado constitucionalismo e na sua 

contemporânea concepção, denominada por alguns doutrinadores, como multinível. 

Entretanto, em que pese essa evolução, importante destacar as 

transformações ocorridas, no que tange o uso dessas terminologias, estabelecendo-

se as diferenças e semelhanças em relação a sua formação, aplicação e positivação, 

em hipóteses que vão desde o uso como sinônimos, até à unificação dos termos.   

Porque, a partir do momento que as pessoas passaram conviver em 

sociedade/comunidade, almejaram viver de forma livre, igualitária e digna. E desde 

então, a evolução dos Direitos Humanos mostra-se visível. Partiu-se do direito 

natural que se limitava a conceder direitos ao homem, gênero masculino, branco e 

proprietário, até a sua universalização, que apenas se mostrou possível após 

lamentáveis capítulos da história da humanidade (ditaduras, escravidão, nazismo), 
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em especial a Segunda Guerra Mundial, trilhando-se assim, um longo e importante 

caminho de conquistas, nos quais a pessoa humana foi alocada para o centro das 

relações e passou a ser objeto de preocupação das ordens jurídicas nacionais e 

internacionais.  

Nessa análise histórica, nota-se que as expressões Direitos Fundamentais e 

Direitos Humanos se estabeleceram, sob uma base comum, com diferenças 

referentes à delimitação de espaço/território, abrangência e concretização. Assim, 

enquanto os Direitos Fundamentais são duplamente positivados (âmbito interno e 

externo) e, em razão disso, possui maior grau de concretização. Os Direitos Humanos 

adotam uma vertente externa de vinculação, com menor grau de concretização. 

Embora a doutrina majoritária aponte para a prevalência da distinção entre as 

expressões, a órbita protetiva internacional converge-se ao estreitamente conceitual, 

em razão dos vários aspectos que confirmam a complementariedade entre elas e, ao 

mesmo tempo em que se observa, doutrinariamente, a aplicação da terminologia 

única, abrangendo-a, como a exemplo, Direitos Humanos Fundamentais.   

Simultaneamente, ocorre a consagração do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e a Constitucionalização do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

criando-se uma nova mentalidade na compreensão das relações entre as dimensões 

protetivas e visando-se construir um diálogo entre os sistemas protetivos, a fim de 

se alcançar a humanização do direito internacional.  

Nesse sentido, também o constitucionalismo contemporâneo que se mostra 

com uma clara inclinação supranacional. Abrindo-se aos princípios internacionais e 

interconectando as ordens jurídicas nacionais e internacionais, ao mesmo tempo em 

que instala novas ideias acerca dos conceitos de Estado, soberania e 

governabilidade, desenvolvendo-se em uma nova dimensão, com elementos 

estruturais de um Estado constitucional de cunho internacional, para aplicação de 

técnicas constitucionais em níveis distintos dos tradicionais vinculados ao Estado, 

com a inclusão de outros atores para uma proteção da pessoa em situação de 

vulnerabilidade, em diversos níveis.  

Por fim, observa-se que o modelo de constitucionalismo multinível inova 

quando procede o rompimento com o sistema idealizado de uma soberania intocável 

e estatizada, para maior e mais completa proteção, apresentando-se em diferentes 
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níveis, ainda, propondo-se a ressignificar os conceitos, de direito constitucional e o 

direito internacional. Desenvolvendo-se em prol do fim do sofrimento humano, em 

especial das minorias e das mulheres, em um ordenamento plural e múltiplo, 

desprovido de hierarquias entre as ordens protetivas, interagindo-se e se 

complementando em um diálogo marcado ao mesmo tempo pela 

constitucionalização, internacionalização e humanização.  

 

2 DA EVOLUÇÃO DO USO DAS TERMINOLOGIAS À ORIGEM DO DIREITO 

INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O jusnaturalismo foi responsável por estabelecer a matriz teórica do moderno 

discurso de Direitos Humanos e também dos Direitos Fundamentais. Através dele, 

estabeleceu-se a ligação entre direitos e o sujeito humano. Embora sob um discurso 

baseado em uma visão puramente racional (Hobbes), o jusnaturalismo encontrou, no 

contratualismo, a sua base e, as perspectivas apresentadas por ele, tornaram-se o 

embasamento filosófico de compreensão para o nascimento e reconhecimento dos 

Direitos Fundamentais positivados e da própria ideia de Constituição, como um 

instrumento de retomada do antigo pacto social.  

Inicialmente, não se utilizava a expressão direitos humanos, mas direitos 

naturais ou direitos do homem, para se referir a esses direitos. A expressão “homem” 

fazia referência, exclusivamente, às pessoas do sexo masculino. Esse termo era 

usado, anteriormente, às primeiras Declarações do Século XVIII, que já passaram a 

se utilizar da expressão “pessoa humana”. Depois, passou a ser chamado de “direitos 

fundamentais”, sem, contudo, ter o condão de universalidade, pois não incluía as 

mulheres e as demais camadas da sociedade, como crianças e escravos.3 Portanto, 

a terminologia Direitos Humanos apenas será utilizada muitos anos depois, assim 

como a sua noção como direitos universais, essenciais, superiores e recíprocos.4 

A partir do momento que as pessoas passaram conviver em uma sociedade, 

almejaram viver de forma livre, igualitária e digna. Especialmente, após a 

                                                      
3 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. O diálogo entre os direitos fundamentais e os direitos humanos 
para a criação de um sistema jurídico multinível. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e 
Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 9, n. 1, p. 75-89, jan./abr. 2017, p. 9. 
4 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo:  Saraiva, 2014, p. 26. 
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humanidade ser submetida às grandes atrocidades, como a escravidão, o nazismo, 

as guerras e as ditaduras. Esses deploráveis capítulos da história da humanidade, 

colocaram a pessoa no centro das relações e despertaram a preocupação da ordem 

jurídica internacional e o intuito positivar de forma universal, os direitos ligados à 

vida, à liberdade, à igualdade, etc. Isso acarretou uma maior proteção diante das 

situações de violência, opressão, discriminação, as quais muitos foram submetidos 

nos momentos descritos.5 

Em um contexto, no qual o homem passa a ser entendido como portador de 

direitos, nascem direitos como o direito à propriedade, ao trabalho assalariado etc., 

em consequência da naturalização do livre acordo de vontade entre iguais.6 Porém, 

apenas em meados do século XX, ocorrerá a formação paulatina do modelo de 

estado liberal, que aos poucos, assumiu uma faceta mais voltada ao social e à 

realização do valor da igualdade material. Desse modo, com advento da Segunda 

Grande Guerra, propiciam-se, aos Direitos Humanos, a volta, a centralidade e 

assunção de especial importância.7  

No entanto, a consagração dos Direitos Humanos só ocorrerá após a 

Conferência de São Francisco (1945), com advento da carta das Nações Unidas 

(artigo 55), quando a categoria Direitos Humanos passou a fazer parte, oficialmente, 

na pauta política mundial. O termo, então, começou a ser usado, oficialmente, 

definitivamente, após o Julgamento de Nuremberg (e de Tóquio) e na Declaração da 

Organização das Nações Unidas (ONU) de 1948, prevendo-se, pela primeira vez, a 

possibilidade de crimes contra a humanidade.8 

A Segunda Guerra Mundial pôs, em relevância, a necessidade, não apenas de 

normas internas de Direitos Humanos constitucionalizados, mas também a 

importância de normas internacionais para limitar o poder nacional. Em decorrência 

disso, após o fim da Guerra, há o surgimento de tratados que submetem os Estados 

                                                      
5  DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
http://e25.d32.myftpupload.com/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em: 05 ago. 2021. 
6 CAPELLA, Juan Ramón. Fruto proibido: uma aproximação histórico-teórica ao estudo do Direito e do 
Estado. Trad. Resiela Nunes da Rosa, Lédio Rosa de Andrade. Imprenta: Porto Alegre, 2002, p.102-
109. 
7 ROSSI, Amélia Sampaio. Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: o estreitamento das fronteiras 
conceituais e a necessidade de um diálogo entre a órbita jurídica interna e internacional. Opinión 
Jurídica, 18(37), pp. 209-230, jul./dez. de 2019, p. 218. 
8 Ibidem, p. 223. 
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nacionais e, também, a criação de um órgão internacional para fiscalizar o 

cumprimento desses tratados. Assim sendo, os Direitos Humanos, definidos como 

exigências de justiça voltadas à pessoa, passam a possuir níveis de reconhecimento 

nacional e internacional, cuja finalidade é protegê-la.9 

Em uma reposta aos horrores perpetrados por regimes totalitários, ocorreu a 

reconstrução, constitucional-democrática, da Europa na segunda metade do século 

XX. Têm-se a positivação de Direitos Fundamentais, em normas supremas dotadas 

verdadeiramente de força normativa e eficácia jurídica e o reconhecimento da 

dignidade humana, como referencial ético e jurídico, que nortearão a atividade dos 

Estados soberanos. Logo, promove-se a humanização do direito e da democracia10, 

em substituição ao individualismo e ao tradicionalismo. 11  Objetivando-se não 

apenas a positivação, mas efetivação dos direitos positivados, uma vez que eles não 

são apenas dados de estatísticas, mas um produto das lutas da humanidade e de 

seu constante processo de construção e reconstrução, cujo objetivo é a evolução.12 

Também, no pós-Segunda Guerra, ocorreu um declínio da onipotência do 

Estado e da sua soberania. E a ideia de soberania, característica do Estado moderno, 

territorializado e delimitado, esvazia-se, paulatinamente, criando-se um cenário, no 

qual prevalece a ideia de interdependência e de surgimento de novos soberanos 

privados supra-estatais.13Dá-se a adoção, a ideia de vinculação e respeito a uma 

órbita internacional de proteção aos Direitos Humanos, na qual criam-se organismos 

e instrumentos de proteção, como as Convenções e Tratados internacionais sobre 

Direitos Humanos. 

Em uma análise histórica, observa-se que, as expressões Direitos 

Fundamentais e Direitos Humanos, estabeleceram-se sob uma base comum. A 

                                                      
9 CASTILLO CORDOVA, Luis. La relación entre los ámbitos normativos internacional y nacional sobre 
derechos humanos. Estudios Constitucionales, Santiago, v. 10, n. 2, 2012, p. 231-280. 
10 BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p. 31. 
11 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 26. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
141. 
12  SACHS, Ignacy. O desenvolvimento enquanto apropriação dos direitos humanos. Estudos 
Avançados, São Paulo, v. 12, n. 33, p. 149-156, aug. 1998. p. 154-156. 
13 PILLA, Maria Cecilia Barreto Amorim; ROSSI, Amélia Sampaio. Constituição de 1988: o avanço dos 
Direitos Humanos Fundamentais. Estudos Ibero-Americanos, 44(2), 273-284. 2018. Disponível em: 
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana/article/view/28662. Acesso em: 
28 jul. 2021, p. 280. 
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diferença basilar residiria na delimitação de espaço e território. 14  O uso da 

terminologia Direito Fundamental surgiu na França, no século XVIII, proveniente do 

processo de revolução político e cultural, na qual resultou na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, expandindo-se e difundindo-se para Alemanha, 

onde se constituiu um preceito de relação entre o indivíduo e o Estado, fundamento 

de toda a ordem jurídico-política. Portanto, eles representam um conjunto 15 de 

faculdades e instituições que a cada momento histórico concretizam as exigências 

de uma sociedade e devem ser positivados em um ordenamento jurídico.16 

Do exame, destaca-se que os Direitos Humanos se projetaram como um 

apanhado de poderes e instituições que materializam as exigências da dignidade, da 

liberdade, da igualdade humana. E, também, representam materialização de 

determinados momentos históricos da humanidade, devendo-se ser reconhecidos 

de forma positiva pelos ordenamentos jurídicos, porém não apenas em nível 

nacional, mas em nível internacional.17 Enquanto os Direitos Fundamentais possuem 

contornos menos vastos, mais precisos e estreitos, pois seriam aqueles direitos 

garantidos por um determinado ordenamento jurídico, na maioria dos casos 

previstos em uma Constituição específica de um Estado, e que podem gozar de um 

sistema jurídico diferenciado. São direitos e liberdades jurídicas delimitados espacial 

e temporariamente no direito positivo de um determinado ordenamento jurídico, ou 

seja, positivados e vigentes em uma ordem constitucional específica.18 

Entretanto, atualmente a matéria ainda gera dúvidas e confusões para a 

doutrina, pois por vezes, há a associação dos Direitos Fundamentais aos Direitos 

Humanos, deixando-se de estabelecer a devida distinção entre ambas. 19  Assim, 

torna-se importante ressaltar que são formas diferentes de expressar a mesma 

realidade. Apesar disso, ao que se refere a limitação do poder do Estado, o uso 

                                                      
14 ROSSI, Amélia Sampaio. Op. cit., p. 220. 
15 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. O diálogo entre os direitos fundamentais e os direitos humanos 
para a criação de um sistema jurídico multinível. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e 
Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 9, n. 1, p. 75-89, jan. /abr. 2017, p. 82. 
16 PERES LUÑO, António. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 5 ed., Madrid: Tecnos, 
1995, p. 30-32. 
17 PERES LUÑO, António. Op. cit., p. 30-32. 
Ibidem, p. 48. 
18 Ibidem, p. 22. 
19TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos direitos fundamentais. 2 ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 
254. 
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dessas expressões, indistintamente, como sinônimas é equivocado, 20  pois elas  

guardam, entre si, de austeridade, apenas um núcleo comum: a liberdade. 

 

Reconhecer a diferença, contudo, não significa desconsiderar a íntima relação 

entre direitos humanos e os direitos fundamentais, uma vez que a maior parte 

das Constituições do segundo pós-guerra se inspirou tanto na Declaração 

Universal de 1948, quanto nos diversos documentos internacionais e regionais 

que as sucederam, de tal sorte que - no que diz com o conteúdo das declarações 

internacionais e dos textos constitucionais - está ocorrendo um processo de 

aproximação e harmonização. 21 

 

Contudo, tem-se uma problemática, ao estabelecer uma sistematização capaz 

de atender a complexidade do tema e a sua estruturação. Por essa razão, 

apresentam-se diversas conceituações nas quais os autores examinam a questão 

sob vários aspectos e teorias.22 

Todavia, a abordagem terminológica acerca dos Direitos Fundamentais não 

pode se confundir com os Direitos Humanos. Diversamente, há múltiplos aspectos 

que demostram a existência de uma complementariedade entre elas. Fato que se 

observa quando, da adoção da terminologia Direitos Humanos Fundamentais,23 a 

qual se aponta como uma evolução das duas terminologias, pois embora sejam 

decorrentes de ordenamentos diferentes, ambas se vinculam, porque não podem 

existir uma sem a outra. Portanto, as expressões se apresentam para justificar a 

proteção infraconstitucional (Direitos Fundamentais) e supranacional (Direitos 

Humanos). Importante destacar, no entanto, que independente da expressão 

utilizada, ambas remetem à necessária proteção da dignidade da pessoa humana, 

como elemento essencial do Estado de Direito.24 

Também, a diferença  entre  ambos  pode  ser  observada  através  do  grau  de 

                                                      
20 NOGUEIRA, Alberto. A reconstrução dos direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro, Renovar, 
1997, p. 11. 
21  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 32-
33. 
22 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. Op. cit., p. 80. 
23 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37 ed., São Paulo: Malheiros, 2014. 
24 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. Op. cit., p. 83. 
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concretização no âmbito normativo, ou seja, os Direitos Fundamentais estão 

duplamente positivados (âmbito interno e externo), demonstrando uma maior 

concretização positiva, enquanto os Direitos Humanos estão positivados apenas no 

âmbito externo, em um menor grau de concretização positiva.25 Assim, os direitos 

fundamentais são normas, intimamente, ligadas à dignidade da pessoa humana e à 

limitação de poder do Estado, positivadas em uma Constituição, porém a positivação 

não afasta a possibilidade de existência de valores importantes que ainda não foram 

positivados, muito embora estejam também ligados à dignidade e limitação do 

poder.26 

Nessa seara, observa-se que a contemporaneidade tem demonstrado a 

necessidade de se garantir uma existência digna, sob condições de acesso 

igualitário aos bens mais básicos da vida, ou seja, condições mínimas do exercício 

das prerrogativas de igualdade. Portanto, não bastam apenas reconhecimento de 

prerrogativas e instituições no sentido da realização do valor da igualdade, mas 

mostra-se necessário que elas se instrumentalizam. 27Portanto, além de se positivar, 

as normas de proteção dos Direitos Humanos, no âmbito interno e internacional, 

mostram-se necessário estabelecer que não há um fundamento absoluto e 

irresistível na conceituação dos direitos da pessoa humana. Assim, a sua efetivação, 

em estatutos internacionais, não pode estar sujeita a termos avaliativos cuja 

interpretação é diversificada.28 

Observa-se, ainda, uma tendência ao estreitamento conceitual à medida que 

as fronteiras entre as duas expressões, Direitos Humanos e Direitos Humanos, 

parecem perder significado, em razão do desenvolvimento de uma órbita protetiva 

internacional e da alteração nos contornos do Estado, adquirindo contornos mais 

democráticos, nos quais o poder passa ser da pessoa/indivíduo. Adiciona-se ainda, 

o Princípio Pacta Sunt Servanda que exerce uma função de coordenação, 

subordinando-se, aos seus dispositivos, os ordenamentos jurídicos internos 

                                                      
25 Ibidem, p.79. 
26 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais.  Imprenta: São Paulo, Atlas, 2014, p. 23. 
27 ROSSI, Amélia Sampaio. Op. cit., p. 223. 
28 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. Op. cit., p. 82-83. 
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estatais. Assim, remodela-se o conceito de soberania estatal e proporciona-se a 

incorporação automática de normas. 29 

Nesse contexto, acrescentam-se, a globalização e todos os seus aspectos,  

produzindo uma transformação na lógica da hegemonia do mercado ou soberania 

do capital financeiro.30 Notando-se que, através dela, ocorre a intensificação das 

relações sociais em escala mundial, ligando-se as cidades, países e continentes, de 

tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorridos há 

milhares de quilômetros de distância, produzindo fenômenos que não são mais 

geograficamente localizados e, as pessoas, bens, serviços, informações e capitais 

cruzam com rapidez e facilidade as fronteiras dos Estados. 31 

Adiciona-se também, o nascimento de Rule Of Law, através de uma 

democracia desenhada sob a separação dos poderes e standards sociais mínimos, 

o qual se compreende as constituições, a partir do Princípio da Dignidade Humana. 

Impondo-se, aos Estados, a necessidade de alinhamento com ordens protetivas 

internacionais e a abertura da ordem constitucional. 32  Ainda, a concepção de 

valorização da humanidade, face a positividade dos direitos, impondo-se o 

desenvolvimento dos Direitos Humanos como direitos positivos particulares, sendo 

eles incorporados às Constituições nacionais, para a sua plena realização como 

direitos positivos universais. 33 

Logo, nota-se que a proteção e a efetivação do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos ergueu-se no sentido de resguardar a dignidade humana como 

valor central, concebida como fundamento dos Direitos Humanos, em decorrência 

dos precedentes históricos da sua evolução e da moderna sistemática de proteção 

internacional.34 

Desse modo, nota-se que, independe a terminologia utilizada, pois atualmente 

ambas as expressões remetem a imperativa proteção à dignidade da pessoa 

                                                      
29 Ibidem, p. 83-84.  
30 Ibidem, p. 223-229. 
31 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Editora Unesp, 
1991, p. 76; STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007, p. 426. 
32 ROSSI, Amélia Sampaio. Op. cit., p. 218.  
33 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus, 1992, p. 30.  
34 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. Op. cit., p. 81.  
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humana, como caráter essencial do sistema jurídico-político do Estado de Direito. E 

as divergências terminológicas tendem a serem superadas, em um processo de 

evolução, o qual visa atender o objetivo principal de propiciar a dignidade humana e 

a sua proteção, em um sistema jurídico que a protege em vários níveis. 

 

3 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS E O DIÁLOGO ENTRE OS SISTEMAS PROTETIVOS PARA UMA PROTEÇÃO 

MULTINÍVEL 

 

A Carta Internacional dos Direitos do Homem tem promovido uma grande 

influência nas novas construções jurídicas, em especial aos sistemas jurídicos 

nacionais. Essa nova forma de organização possibilitou o uso de uma nova estrutura 

derivada do Direito Internacional dos Direitos Humanos em conexão com os 

ordenamentos jurídicos internos, ambos objetivando a solução dos conflitos 

gerados, em decorrência de uma sociedade global, caracterizada por grande 

interdependência. 

Nesse contexto, observa-se a utilização de fontes normativas e 

jurisprudenciais na construção de espaços constitucionais em escala 

supranacional. 35  Constrói-se um novo paradigma centrado nas relações 

Estado/povo e o surgimento de um jus cogens internacional, materialmente 

informado por valores, princípios e regras universais, progressivamente 

incorporados em declarações e documentos internacionais e a tendência a elevar a 

dignidade humana a todos os constitucionalismos.36 

O novo cenário se forma em razão da necessidade urgente de dar proteção 

aos chamados Direito Internacional Dos Direitos Humanos, cuja finalidade principal 

é a realização plena e eficaz dos Direitos Humanos.37 Desenvolvendo-se, através 

dele, de maneira intensa, a internacionalização dos Direitos Humanos, com força e 

                                                      
35 ROSSI, Amélia Sampaio Op. cit., p. 218-221. 
36  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.  Imprenta: 
Coimbra, Almedina, 2003, pg. 45-47. 
37 MIGUEL, Alexandre. A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos. In: 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 14, nº 55, abr./jun. de 2006, p. 286-326. 
Publicação Oficial do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional - IBDC. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 312-313. 
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aceitação global. Observa-se ainda, uma série de compromissos que os Estados têm 

e a obrigação de respeitar e fazer cumprir, ou seja, normas internacionais de Direitos 

Fundamentais constantes dos tratados de que são partes, sendo elas negativas e 

positivas.38 

Logo, as Constituições deixam de ser apenas cânones fechados e passam a 

incorporarem fontes abertas como as de Direitos Humanos internacionais, 

possibilitando ao Estado Constitucional uma pluralidade de fontes do direito, 

permitindo-se um equilíbrio no tempo, entre a continuidade e mudança, entre 

estabilidade e flexibilidade.39 No entanto, ressalta-se que o direito internacional dos 

Direitos Humanos é uma construção recente na história, comportando um processo 

evolutivo e gradual de criação e fortalecimento dos Direitos Humanos nos mais 

diversos níveis.40 

Após a consagração do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a 

proteção dos direitos, inerentes da pessoa, deixaram de ser objeto de jurisdição 

interna dos Estados e assumiu proporções universais, enquanto preocupação de 

toda a comunidade internacional. Portanto, as violações aos Direitos Humanos, que 

ocorrem dentro de determinado território, passaram a ser de 

interesse/responsabilidade de toda a humanidade. 41 

Simultaneamente, observa-se o nascimento do conceito do chamado, Estado 

Constitucional Cooperativo (HÄBERLE), que se abre aos procedimentos jurídicos 

internacionais e à interpretação das normas jurídicas realizadas em nível 

internacional ou supranacional.42 Essa abertura se reveste da tendência de aplicação 

direta em sentenças de disposições oriundas de convenções internacionais, a 

prevalência de normas internacionais e a utilização da interpretação construtiva, 

                                                      
38  RAMÍREZ, José de Jesús Becerra; CAMARENA, Adrián Joaquín Miranda. El uso del canon 
internacional de los derechos humanos. Opinión Jurídica, Vol. 12, N° 24, jul. /dez. 2013, p. 17-34. 
39 HÄBERLE, Peter. El Estado constitucional. Trad. Fix Ferro. México: Universidad Nacional Autónoma 
de México. 2001, p. 124-126  
40 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 116 e ss. 
41 TAIAR, Rogerio. Direito Internacional dos Direitos Humanos. Uma discussão sobre a relativização 
da soberania em face da efetivação da proteção internacional dos direitos humanos. São Paulo: MP, 
2010, p. 12. 
42 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Trad. Gilmar Mendes. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 283-289. 
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para conectar a esfera interna com outros conjuntos normativos de origem 

internacional. 43  De tal modo, mostram-se como sistemas complementares, que 

interagem com a finalidade de dar maior efetividade à proteção e promoção de 

Direitos Fundamentais44 , englobando toda e qualquer pessoa, concebida em sua 

abstração e generalidade, abrigando, por exemplo, a criança, os grupos étnicos 

minoritários, os grupos vulneráveis e as mulheres etc.45 

A constitucionalização do direito internacional dos Direitos Humanos visa um 

diálogo harmônico entre os sistemas protetivos nacionais, regionais e globais. Uma 

nova mentalidade na compreensão das relações entre as dimensões protetivas 

internas e internacionais, nas questões de Direitos Humanos, em aplicação daquela 

mais benéfica à pessoa. Um sistema internacional de valores e estruturas para sua 

aplicação, que vai além dos Estados, baseado na pluralidade de normas, de origens 

distintas e no pluralismo, como valor da democracia constitucional. 46 Nessa 

estrutura, busca-se a humanização do direito internacional, na proteção da pessoa, 

com o valor em si e a relevância da dignidade humana, para ambos os 

ordenamentos.47 

Nesse contexto, fundam-se os sistemas regionais de proteção, criados por 

organizações continentais, particularmente a Organização dos Estados Americanos, 

o Conselho da Europa e a União Africana (segunda metade do século XX). “Os três 

principais sistemas regionais de proteção dos Direitos Humanos são o 

interamericano, o europeu e o africano, ” embora haja, ainda que de forma 

embrionário, a formação de um sistema árabe-islâmico, ambos visam promover a 

proteção e valorização dos Direitos Humanos de forma regional.48 

Diante dessa realidade, de pluralidade de ordens jurídicas, os ordenamentos 

jurídicos nacionais se deparam com temas que extrapolam sua própria habilidade de 

                                                      
43 RAMÍREZ, José de Jesús Becerra; CAMARENA, Adrián Joaquín Miranda. Op. cit. 
44 MIGUEL, Alexandre. Op. cit., p. 310. 
45  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos globais, justiça internacional e o Brasil. p. 239-254. In: 
AMARAL JÚNIOR, Alberto do; PERRONE-MOISÉS, Cláudia (orgs.). O cinquentenário da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p. 242-245. 
46  MALISKA, Marcos Augusto. Fundamentos da Constituição. Abertura. Cooperação. Integração. 
Curitiba: Juruá, 2013, p. 29-31. 
47 ROSSI, Amélia Sampaio. Op. cit., p. 219-223. 
48 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 
regionais europeu, interamericano e africano. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 85-88. 
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resolução, pois a solução depende, na maioria das vezes, da cooperação/diálogo 

entre sistemas jurídicos. 49  Nota-se que as relações e vinculações são 

particularmente intensas entre o direito nacional e o internacional, em razão da 

existência de ordenamentos jurídicos e tribunais internacionais autônomos, 

impondo-se aos magistrados locais, regionais e internacionais o necessário e 

imprescindível diálogo jurisdicional.50 

Portanto, o constitucionalismo contemporâneo mostra-se com uma clara 

inclinação supranacional. 51  Atuando como uma carta de interesse nacional e 

transnacional, fragmentado para a proteção jurisdicional dos Direitos Fundamentais, 

fundamentado na existência de um plano supranacional.52Desse modo, a abertura 

das Constituições, aos valores e aos princípios internacionais, acarretou a 

interconexão entre os ordenamentos jurídicos nacionais e as ordens jurídicas 

internacionais, passando-se a ter grande valor constitucional, alcançando  

diretamente as pessoas, na proteção de seus direitos e a depender do caso concreto, 

impondo-se sobre as normas domésticas, inclusive as de ordem constitucionais.53 

Mostra-se que, o constitucionalismo moderno procura dar novas compreensões 

acerca dos conceitos de Estado, soberania e governabilidade e, a partir dessas 

compreensões, são instituídas organizações e ferramentas de efetivação para a 

proteção de direitos, através da inserção de um modelo  multinível.54 

Em reflexo as mudanças na órbita jurídica interna dos Estados, em especial, na 

sua órbita constitucional, criou-se um diálogo harmônico entre os sistemas 

protetivos, que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo, 

constitucionalismo de direitos ou constitucionalismo contemporâneo. Tornando-se 

o horizonte de sentido da própria constituição dos Direitos Humanos Fundamentais, 

                                                      
49 CASSESSE, Antônio.  Y-a-t-il: Un Conflit Insurmontable Entre Souveraineté Des États Et Justice 
Pénale Internationale? 2002. In: A. CASSESE; Mireille. DELMAS-MARTY, Crimes Internationaux et 
Juridictions Internationales. Paris, PUF, p. 15-29. 2010, p. 15. 
50 BARRERA, Tania Giovanna Vivas; CÁRDENAS, Jaime Alfonso Cubides. Diálogo judicial transnacional 
en la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana. Entramado, Cali, vol. 08, n. 2, p. 
184-204. 
51 FIORAVANTI, Maurizio. Constitucionalismo: experiencias históricas y tendencias actuales. Trad. 
Adela Mora Cañada y Manuel Martínez Neira. Madrid: Editorial Trotta, 2014. p. 151. 
52 COUTO, Mariele Pena de. O papel da Jurisdição Constitucional nos Estados abertos. In: Revista de 
Direitos Fundamentais e Democracia. Curitiba, v. 1, n. 1, jan./jun. 2007, p. 18. 
53 FIORAVANTI, Op. cit., p. 147. 
54 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. Op. cit., p. 76-77. 
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ao mesmo tempo de se delineia um direito constitucional internacional dos Direitos 

Humanos.55 

Enquanto a época dos Estados-Nação soberanos foi responsável por fazer o 

constitucionalismo perder a aptidão histórica de limitar o poder do Estado 56 , o 

neoconstitucionalismo 57 concebeu os Direitos Fundamentais como verdadeiros 

limites ao Estado. Ainda, elevou-os a pressupostos da estrutura, da organização e 

do funcionamento do Estado e de seus Poderes. Também, transformou em principal 

tarefa do Estado, a promoção e a proteção dos Direitos Fundamentais e da dignidade 

humana.58 Pois, a compreensão contemporânea da proteção dos Direitos Humanos 

implantou uma nova esfera da responsabilidade, uma vez que a implementação 

deixou de ser exclusiva da soberania do Estado e do direito constitucional, alargando 

a visão tradicional, na qual apenas os Estados guardam responsabilidades por 

direitos e somente para com seus cidadãos. Destacando-se a importância da 

interconexão e dos diálogos entre diferentes planos protetivos para a realização dos 

Direitos Humanos, influenciando na relação entre os constitucionalismos, entre eles 

e o direito internacional dos Direitos Humanos.59 

O neoconstitucionalismo impulsionou o processo de constitucionalização do 

direito internacional através da abertura das Constituições às normas internacionais, 

o reconhecimento da força normativa dos tratados internacionais, a positivação em 

instrumentos de hard law. Ao mesmo tempo, instituiu procedimentos e tribunais para 

exercício das funções jurisdicionais de interpretação e cumprimento das normas 

internacionais.60 

Essa nova realidade propiciou a formação de espaços que procurem aplicar 

técnicas constitucionais em níveis distintos dos tradicionalmente circunscritos ao 

Estado, com projeção especial no campo dos Direitos Humanos. Destaca-se o 

                                                      
55 ROSSI, Amélia Sampaio. Op. cit., p. 223. 
56 FIORAVANTI, Op. cit., p.  146-148.  
57 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 
públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 240, p. 83-103, abr./jun. 2005. 
58 FIORAVANTI, Op. cit., p. 146-147. 

59 GIRARDI FACHIN, Melina. (2021). Constitucionalismo multinível: diálogos e(m) direitos humanos. 
Revista Ibérica Do Direito, 1(1), 53–68. Disponível em: 
https://www.revistaibericadodireito.pt/index.php/capa/article/view/26. Acesso em: 16 ago. 2021, p. 
54.  
60 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das ordens jurídicas: a relação do direito brasileiro com o 
direito internacional. Curitiba: Juruá, 2012, p. 21-22. 
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espaço europeu, que aplica o constitucionalismo multinível através da interação 

entre os vários níveis constitucionais, no qual no mesmo espaço geográfico, através 

de entidades que surgem na arena internacional, com poderes de produção 

normativa e jurisdicional. Desenvolvendo-se uma nova dimensão do 

constitucionalismo, com elementos estruturais de um estado constitucional de 

cunho internacional. E a pretexto do desenvolvimento da sociedade transnacional, 

firma-se a expansão e a troca de informações de forma rápida e fluída, as facilidades 

da mobilização massiva de pessoas 61e do constitucionalismo multinível. 

A integração ocorrida na Europa, no final da década de oitenta, propiciou uma 

ruptura de paradigmas e justificou esse processo, cujo protagonismo se deu aos 

governos centrais dos Estados-membros. 62  E, muito embora continuassem os 

Estados-membros a figurar como atores de governabilidade do sistema, no modelo 

europeu (multinível), eles não são mais os únicos, pois acrescenta-se além dos 

governos nacionais, as instituições que existiam em um nível além do tradicional 

Estado-nação. Assim, rompe-se com o sistema idealizado de uma soberania 

intocável e estatizada, adicionando-se diversos outros atores.63 

O novo modelo (multinível), manifesta-se através de dois aspectos, o primeiro 

permite uma maior e mais completa proteção ao oferecer diferentes níveis, contando 

além das garantias constitucionais situadas em âmbito doméstico, “que ao não 

serem efetivadas, possibilitam a aplicação subsidiária do sistema internacional”. O 

segundo, estabelece uma nova ordem jurídica comunitária, cuja supremacia não é 

dos sistemas jurídicos nacionais dos Estados-membros, a qual passou a descrever 

uma nova modalidade de constitucionalismo, a então denominada de multinível.”64 

Destacando-se pela ressignificação do direito constitucional e o direito 

internacional dentro de um discurso transnacional e na relação entre essas camadas 

com os Estados, com as suas próprias estruturas internas e, com as internacionais, 

em prol do fim do sofrimento humano. Em um contexto de coexistência e reforço 

mútuo, para o desenvolvimento de um ordenamento plural e múltiplo, em um espaço 

                                                      
61CANOTILHO, José Joaquim Gomes, op. cit., p. 153-154.   
62MARKS, Gary; HOOGHE, L.; BLANK, K. European Integration Since the 1980’s: State-centric Versus 
Multi-level Governance. Journal of Common Market Studies, 34(3):16-33, 1996, p. 341-378.  
63 ANDRADE, Régis Willyan da Silva. Op. cit., p. 83.  
64 Ibidem, p. 83-84 .   
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desprovido de hierarquias em superação ao discurso de prevalência de uma ordem 

sobre a outra, constituindo-se ainda, em uma organização, em vários planos e 

diversos níveis, que se limitam e retroalimentam-se reciprocamente.65 

A pluralidade de ordens jurídicas não é exatamente uma novidade e tem se 

apresentado através de distintos nomes, como “constitucionalismo multinível” 

(Pernice), “interconstitucionalidade”(Canotilho), “transconstitucionalismo” (Neves) 

etc.66 Ambos para designar espaços que são marcados, ao mesmo tempo,  pela 

constitucionalização, internacionalização e humanização, que são somados em prol 

do princípio pro persona, ao mesmo tempo que maximizam a proteção dos direitos, 

assinala-se para uma “revisão do próprio conceito de Constituição, a partir deste 

redesenho do direito constitucional e do próprio poder constituinte promovido a 

partir do diálogo constitucional multinível”, colocando em reflexão os próprios 

arranjos institucionais que estão na base do discurso constitucional. 67  

Portanto, a doutrina tem apontado várias e diferentes nomenclaturas para 

expor a interação entre os vários níveis constitucionais e ao entendimento da tomada 

de consciência de que o indivíduo só poderá estar melhor e mais integralmente 

protegido, em seus direitos, quando as órbitas jurídicas internas e internacionais 

interagirem, harmonizando-se e se complementando em um diálogo frutífero, que 

tem por objeto comum elevar a dignidade humana e o respeito à pessoa em níveis 

universais.   

 

CONCLUSÃO 

 

A construção dos Direitos Humanos vem de longa data, porém a tomada de 

consciência da necessidade de uma proteção universal, por meio do 

desenvolvimento do direito internacional, só ocorreu no pós-Segunda Guerra 

Mundial. Portanto, a normatividade internacional de proteção e a sua concepção de 

direito internacional dos Direitos Humanos são frutos de um lento e gradual processo 

de internacionalização e universalização de direitos.  

                                                      
65 GIRARDI FACHIN, Melina. Op. cit., p. 56. 
66 ROSSI, Amélia Sampaio. Op. cit., p. 229. 
67 GIRARDI FACHIN, Melina. Op. cit., p. 65.  
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A pluralidade de instrumentos internacionais, com fim de proteção aos 

Direitos Humanos, adicionada à superação das objeções clássicas, bem como o 

simultâneo reconhecimento da capacidade de ação dos órgãos de supervisão 

internacionais, demonstra a possibilidade de complementaridade e de interação 

entre os vários níveis de proteção em um mesmo espaço geográfico. Ao mesmo 

tempo em que o surgimento de entidades no espaço internacional, dotadas de 

poderes de produção normativa e jurisdicional, desenvolveu-se como uma nova 

dimensão do constitucionalismo, com elementos estruturais de um Estado 

constitucional de cunho internacional.  

Porém, trata-se de um processo bastante recente, que adicionado à dimensão 

do campo de incidência do direito internacional dos Direitos Humanos, à 

complexidade, às diversidades culturais, entre outras características, transformam 

os avanços e as respostas práticas, por vezes, morosas. No entanto, independente 

dessas dificuldades, nota-se que o direito internacional e o direito constitucional, 

apresentam-se atualmente em sintonia.  

Nesse sentido, o constitucionalismo multinível vai de encontro à ideia de 

proteção em vários níveis e diálogo entre sistemas de proteção, distinguindo-se pela 

realização de pontes de diálogo de conhecimento recíproco e múltiplo. Tudo isso 

para construir uma personalização do direito na relação com a pessoa, cujo 

pressuposto de validade é observado a partir dessa condição, em superação ao 

paradigma da identidade e dando ênfase ao conceito da diferença. Porque, o direito 

global é plural na sua essência, já que possuí várias formas jurídicas que se 

interagem e, embora, o Estado ainda possua o monopólio da violência, diversamente, 

a produção e construção do direito fazem-se a partir da consideração de diversas 

fontes.  

Nesse sentido, observa-se que não se pode afirmar que o direito moderno é 

puramente monista, pois ele configura-se como pluralista, na medida em que há a 

comunicação das três esferas (racionalidade jurídica material, formal e normativa). 

Desse modo, ao compreender o direito a partir de uma racionalidade jurídica 

normativa, tem-se a relação com a ideia de direitos universais e a transição do 

Estado de Direito para um Estado Constitucional, visando-se um consenso universal 
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acerca dos Direitos Humanos e, apesar das dificuldades, objetiva-se a criação de um 

limite, standards mínimos.   

Portanto, a proteção em níveis tende a suprir a necessidade de sua 

conceituação em separado e, a complementação entre ambas se torna mais factível. 

Porque, objetiva-se o alcance da finalidade principal, que é a proteção da pessoa 

humana e de sua dignidade, independente da nacionalidade ou do território onde ela 

se encontre, assim como dos Direitos Fundamentais positivados neste, pois são 

direitos inerentes a ela e não ao seu Estado/Nação.   

Nesse sentido, a tendência contemporânea do constitucionalismo 

(supraestatal) caminha para a ampliação da proteção dos Direitos Humanos. 

Criando-se espaços propícios ao diálogo, em vários níveis, em resposta às 

necessidades atuais e globais, possuindo a segurança normativa imprescindível 

para a solução pacífica de conflitos e, a maior proteção desses direitos para pessoas 

em situação de  vulnerabilidade, características essas, que por vezes, os 

mecanismos internacionais não dispõem, em razão da sua amplitude e 

complexidade, justificando-se assim, a necessidade de se complementarem e 

dialogarem para o alcance dos fins pretendidos.  
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Resumo 
 
Identificar as representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram 
bariátrica e argonioterapia. Destacando a marginalização do sujeito obeso. Método: 
Um busca nas bases de dados Scielo, PePSIC, SciELO, RedAlyc, Latindex. Foram 
selecionados artigos multilingues, publicados até maio de 2018. Participaram do 
estudo 15 pessoas, onze mulheres e quatro homens, que realizaram cirurgia 
bariátrica pelo método, Roux-en-Y bypass gástrico (RYGB) e após recidiva de peso 
realizaram coagulação por plasma de argônio (CPA). Os dados foram coletados por 
meio de entrevista e analisados por Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 
com auxílio do programa IRaMuTeQ. Resultados: O ciclo da perda e reganho de peso 
culminam para a ambivalência do controle e descontrole da alimentação. Os sujeitos 
com sobrepeso padecem pela discriminação social diante da obesidade. Conclusões: 
As intervenções cirúrgicas se mostraram como a técnica mais utilizada pelos 
pacientes, quando comparadas as diversas formas de emagrecimento. Outrossim, o 
reganho de peso segue repetício. 
Palavras chave: Obesidade. Isonomia. Direitos Fundamentais. Estética. 
Argonioterapia. 
Palabras clave: Obesidad. Isonomía. Derechos fundamentales. Estética. 
Argonoterapia. 
Keywords: Obesity. Isonomy. Fundamental rights. Aesthetics. Argonotherapy. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo tem como identificar as representações sociais da obesidade entre as 

pessoas que realizaram procedimento de argônio. Em estudos sobre a obesidade e 

mídia é notória a existência de representações sociais acerca do sujeito com 

obesidade, caracterizando-o como desacreditado, desprovido de amor-próprio, à 
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margem dos padrões estéticos estabelecidos, marginalizados pelos conceitos de 

beleza contemporâneos e que os retratam como um problema social produto da gula, 

da negligência e da inércia, gerando estereótipos discriminatórios sobre esse grupo.  

No que concerne ao método foi feita uma busca nas bases de dados Scielo, 

PePSIC, SciELO, Index Psi Livros Eletrônicos (E-BOOKS), Index Psi TCCs,  Anais e 

Resumos de Congressos, RedAlyc, Latindex. A busca incluiu artigos em português, 

inglês e espanhol publicados até maio de 2018. Os estudos tiveram como 

participantes: adultos obesos que além da cirurgia bariátrica, foram submetidos à 

Fulguração por Argônio, uma ou mais vezes, como forma de voltar ao peso desejado. 

Participaram do estudo 15 pessoas, sendo onze mulheres e quatro homens, com 

idades entre 26 e 53 anos, com média de idade de 42,26 anos (DP=8,78), todos 

considerados obesos segundo a classificação do IMC quando da submissão à 

cirurgia bariátrica. No momento da entrevista o IMC médio dos participantes foi 28,09 

Kg/m2 (DP=4,57).  

Os resultados obtidos apontam para a percepção de que o ciclo da perda e 

reganho de peso culminam para a ambivalência do controle e descontrole da 

alimentação. A falta de exercício e incapacidade para mudar alguns hábitos 

interferem diretamente na sensação dos entrevistados sobre o julgamento social e a 

rejeição. Os sujeitos com sobrepeso sofrem em decorrência do preconceito e da 

discriminação social diante da obesidade. Essa perspectiva, quando contextualizada, 

não se restringe à ingestão de alimentos e ao ganho de peso. 

Notoriamente esses dados culminam para conclusões iniciais de que as 

intervenções cirúrgicas se mostraram como a técnica mais utilizada pelos pacientes, 

quando comparadas à reeducação alimentares, as mudanças de hábitos e a 

implementação de exercícios físicos, em relação à perda de peso e a sua 

manutenção, a longo prazo, porém é necessária a realização de mais estudos que 

analisem o tema, visto que o reganho de peso segue repetício e o sofrimento diante 

do tratamento da obesidade merece abordagens divorciadas do julgamento social. 

 

2. SAÚDE, OBESIDADE E CONDENAÇÃO SOCIAL 

 

A saúde  brasileira   é  precária  em  muitos s etores,  aduzido  ao  fato   de  suas 
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dimensões continentais do país, muitas vezes impedem ou dificultam uma 

quantificação de dados sobre a obesidade, que retrate com fidelidade os problemas 

que essa patologia enseja 1 . À guisa de exemplo, é possível aventar que, se o 

atendimento nos bairros da Cidade de Curitiba – Paraná – Brasil, no que concerne 

aos transtornos alimentares é incompleto, é certo que o estudo da obesidade, 

acarreta um entrave ainda maior, pois os dados são mesclados com outras 

patologias orgânicas e psicológicas, e acabam não fornecendo elementos 

qualitativos e quantitativos para uma análise panorâmica do Brasil2. 

Certo é que juridicamente há barreiras para ampliar a proteção jurídica, mas 

essa proteção não deve ser subjetiva, pois ela é palpável e real e ao mesmo tempo 

aparentemente ignorada – o tripé da proteção, promoção e recuperação da saúde da 

pessoa obesa é precária.  

Um dos maiores problemas sociais do Brasil é a precariedade da saúde 

pública. Em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, principio 

basilar de todo ordenamento jurídico brasileiro e fundamento do Estado Democrático 

de Direito, não pode o Estado omitir-se no cumprimento de seu dever de prover o 

direito à saúde de forma eficaz e eficiente para todos. Portanto, é obrigação das 

autoridades públicas assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, conforme 

previsto na Norma  Constitucional3.  

O Direito à saúde deve ser exercido por meio de políticas sociais e econômicas 

que tenham por objetivo a promoção de ações e serviços para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde e a redução do risco de doenças.  

O raciocínio descrito é a matriz de condução dos trabalhos e das pesquisas 

sobre obesidade, gordofobia, lipofobia que tem aos poucos alinhavado páginas de 

leitura, construção de artigos e uma remodelação permanente e inquietante sobre os 

                                                      
1 Associação  Brasileira  para  o  Estudo  da  Obesidade  e  da  Síndrome  Metabólica  -  ABESO.  
Diretrizes  brasileiras  de  obesidade  [online].  ABESO; 2008-2018. Disponível em: 
http://www.abeso.org.br/ 
2 BRASIL. (2006). Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde.: il. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 12). 
3 LAMOUNIER, Joel Alves; PARIZZI, Márcia Rocha. Obesidade e saúde pública. Cad. Saúde Pública, Rio 
deJaneiro, v.23, n.6, p.1497-1499, Jun. 2007. DOI:  https://doi.org/10.1590/S0102-
311X2007000600027. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. Acesso em: 15 abr. 2021. 
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Direitos referentes à obesidade e como a tratativa desse tema apresenta um vazio 

no que tange à aplicação dos Direitos e Garantias Fundamentais4. 

 O peso e o descontrole sobre ele – seja no sobrepeso ou na obesidade – são 

os focos das frustrações, porém é certo que há outros problemas que nem sempre 

surgem de súbito quando esses problemas são investigados, é perceptível o impacto 

na ordem emocional.  

Repetíciamente a saúde física é o primeiro fator de destaque, pois a busca pela 

perda de peso é o elemento fulcral na análise dos de imediato na saúde física5.  

O Direito tem o dever de retomar as tratativas sobre a discriminação e 

preconceito contra as pessoas obesas, pois elas pertencem a um grupo que 

apresenta vulnerabilidade e padece com constantes ataques  a dignidade humana6. 

 

3. REGANHO DE PESO E TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 

As consequências da bariátrica e do argônio em seus ciclos de antes, durante 

e depois apontam que houve muitas escolhas referentes ao controle de peso, mas o 

fracasso no sustento dos hábitos entendidos como saudáveis culmina com a busca 

pela bariátrica7.  

O sucesso temporário da bariátrica diante de um corpo mais magro aponta 

para uma incapacidade de manutenção do peso sem recorrer a intervenções 

médicas8.  

Os 15 entrevistados mostram esse caminho, pois fracassaram na  bariátrica  

e utilizam o argônio como saída “única” para a manutenção do corpo mais magro9 

[9]. E essa constatação não aponta um corpo magro, ou um corpo belo, ou por fim um 

                                                      
4 ORDACGY, André da Silva. A Tutela de direito de saúde como um direito fundamental do cidadão. 
Disponível em: http: //www.dpu.gov.br/pdf/artigos/artigossaudeandre.pdf. Acesso em: 17 mar. 2021. 
5 BOSELLO, O., & CUZZOLARO, M. (2010). Obesidade e excesso de peso: Entre a doença e o problema 
estético. São Paulo, SP: Paulinas. 
6 NESTLE, Marion. Uma verdade indigesta: como a indústria alimentícia manipula a ciência do que 
comemos. Trad. Heloíza Menzen. São Paulo: Elefante, 2019. p. 24 
7  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins; 125f. 
8  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
9  SOUTO, S. & Ferro-Bucher, J. S. N. Práticas indiscriminadas de dietas de emagrecimento e o 
desenvolvimento de transtornos alimentares. Revista de Nutrição, 19(6), 693-704. Doi: 
https://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732006000600006 
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corpo perfeito, pois há um contentamento em diminuir o manequim mesmo que de 

modo temporário.  

Os resultados assinalam que o aumento da procura pela bariátrica e pelo 

argônio são decorrentes da substituição dos hábitos pelo procedimento cirúrgico 

sem a devida atenção aos problemas psicossociais enfrentados pelas pessoas 

obesas10. 

Foi elaborada uma análise de conteúdos pontuais – como, por que, forma e 

partilha de problemas. Noutra etapa foram avaliadas as atribuições de causalidade 

do tratamento aventado através de questionamentos como o motivo pelo qual a 

pessoa decidiu fazer a primeira cirurgia bariátrica, quais as razões para o novo 

procedimento e quais as causas que a pessoa imagina que conduziram ao reganho 

de peso11. 

A quantidade de submissões ao argônio também conduz para reflexões sobre 

os motivos da escolha. A pergunta que encabeça as reflexões é: por que as pessoas 

seguem defendendo um método que aparentemente não funciona para a 

manutenção definitiva do peso?  

O fato é que existe uma frustração nas escolhas para a manutenção do peso 

e essas situações surgem como consequências negativas de comportamentos e 

sentimentos dos entrevistados. O fracasso da manutenção do corpo magro após a 

bariátrica se constitui na razão ensejadora para o procedimento com argônio12. 

De acordo com a sequência das respostas e contextualizando com a 

necessidade de controle do peso e o desejo pelo emagrecimento quando perguntado 

sobre os motivos que levaram à realização da cirurgia bariátrica, todos os 

entrevistados apontam o peso excessivo e o fracasso com as incontáveis dietas para 

a realização da cirurgia bariátrica como perspectiva viável para resolução da 

obesidade.  

                                                      
10  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
11  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
12  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
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Nesse sentido, Justo, Camargo e Bousfield 13  apontam que um grande 

dificultador do controle de peso é justamente a pressão social que envolve o ser 

gordo em nossa sociedade. Quatro destacam a vergonha da obesidade como 

motivador para a cirurgia. Os demais falam sobre incômodo com o peso, restrições 

corporais e o julgamento social que coloca o obeso na condição de desleixado.  

O desejo de perder peso e a frustração com as mais variadas dietas são os 

pontos culminantes para a decisão pela intervenção cirúrgica14. O procedimento com 

argônio surge como forma de manter ou devolver a conquista da redução do peso 

após a cirurgia bariátrica.  

O argônio só é executado nas pessoas que já se submeteram à cirurgia 

bariátrica e tornaram a ganhar peso. Dos 15 entrevistados, a interpretação sobre o 

reganho de peso e opção pelo argônio são as mais variadas possíveis.  

Um entrevistado diz que foi por indicação médica; um aponta os problemas de 

família como causa do reganho; um aponta a permanente fuga diante da agenda de 

compromissos sempre apertada; um diz que decidiu fazer o argônio porque cuidou 

de uma tia que se submeteu à bariátrica e depois ao argônio e que usa o argônio 

como modo de manutenção de peso; um porque, gordo é uma vergonha, e se a 

bariátrica não resolveu o argônio deve resolver; um por dores na coluna; um pelas 

limitações que o peso acarretou; duas porque pretendem engravidar; seis alegam 

que estavam engordando após a bariátrica e não queriam encarar os sentimentos e 

julgamentos que sofreram antes da bariátrica quando estavam obesos15. 

São muitas as causas de reganho de peso, mas a compreensão sobre esse 

fenômeno varia para cada participante. Quando perguntados sobre os motivos que 

levaram ao reganho de peso, 12 deles respondem de modo uníssono que a dieta 

desregrada, o desejo por pães e doces, aliadas à ausência de exercício físico, 

culminaram  para   o  reganho  de  peso.  Apenas   dois            participantes  destacaram  a 

genética e a menopausa como responsáveis pelo reganho de peso.  

                                                      
13 JUSTO AM, Camargo BV, Bousfield ABS. Sobrepeso e controle de peso: pensamento leigo e suas 
dimensões normativas. Revista Psicologia: Teoria e Prática. 2018;20(2):213-224. 
14 JUSTO AM, Camargo BV, Bousfield ABS. Sobrepeso e controle de peso: pensamento leigo e suas 
dimensões normativas. Revista Psicologia: Teoria e Prática. 2018;20(2):213-224. 
15  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
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De acordo com as entrevistas, quando a abordagem se constrói sobre os 

exercícios físicos, as respostas de 12 participantes destacam a falta dele como 

ensejadores do fracasso diante do controle da obesidade através do argônio16. 

A intenção das pessoas que se submeteram à bariátrica e ao procedimento 

com argônio corroboram a prevalência do excesso de peso entre os entrevistados e 

o sofrimento trazido pelo fracasso na busca por um corpo magro e socialmente 

aceitável. A resposta comum dos 15 entrevistados sobre a obesidade aponta para 

um temor sobre o corpo obeso e sobre os julgamentos sociais.  

A opção pela cirurgia e pelo procedimento culminam para o fato de que todos 

eles buscavam uma solução para os seus problemas de saúde, para suas questões 

de ordem estética, elementos que indubitavelmente recebem um contorno das 

questões relacionais e sociais17. 

 

4. DEPOIMENTOS PESSOAIS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A obesidade é um assunto multifacetado e o preconceito enseja repercussões 

nas esferas psicossociais e até mesmo físicas, especialmente no que concerne ao 

preconceito sofrido18.  

É possível abordar a obesidade de me modo interdisciplinarmente no contexto 

da interseção entre a Filosofia do Direito e a Filosofia Política, da Psicologia, da 

Sociologia, da História, da Arte entre incontáveis contornos possíveis. 

Notoriamente a obesidade enseja uma reprovação e uma exclusão social da 

pessoa obesa. Para Vigarello19 o peso propicia elementos de reprovação e contornos 

que conjugam incapacidades físicas, profissionais e até mesmo relacionais.  

O obeso é retratado como um ser incapaz e até mesmo incompetente.  O  peso 

                                                      
16  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
17  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
18 MORALES, Alejandro, S. & Brito Lorenzo, Z. Prevalencia y situación actual de la obesidad: ¿Cómo se 
construye su representación social?. Ciencia Unemi, [S.l.], v. 7, n. 12, p. 9-15, jun. 2015. ISSN 2528-
7737. Recuperado em 06 mayo, 2019, de 
http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/95. 
doi:http://dx.doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol7iss12.2014pp9-15p. 
19 VIGARELLO G. Les métamorphoses du gras. Paris: Éditions du Seuil; 2010. 



 
310 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2021) 

 

e o descontrole sobre ele – seja no sobrepeso ou na obesidade – são os focos das 

frustrações, porém é certo que há outros problemas que nem sempre surgem de 

súbito quando esses problemas são investigados, é perceptível o impacto na ordem 

emocional. Repetíciamente a saúde física é o primeiro fator de destaque, pois a busca 

pela perda de peso é o elemento fulcral na análise dos de imediato  na saúde física20.  

As Políticas Públicas são incipientes e insuficientes no que tange ao cuidado 

com a obesidade. A preocupação com a nutrição aponta dados que convergem para 

recuperar as pessoas que sofrem com o ganho de peso. Mas não há políticas 

eficientes para evitar o ganho de peso. A educação alimentar é um problema mundial 

e pouco abordado nos debates sobre a obesidade21. 

Com o intuito de comprovar a estrutura as estrutura da pesquisa, merece 

destaque especial a Classe sobre Preconceito, Julgamentos e Rejeição das pessoas 

obesas. Na Classe escolhida para esse artigo – Preconceito, julgamento e rejeição. 

O contexto apresentado pela classe 3 foi composto por 30 segmentos de texto, 

representando 13.39% do corpus, e faz referência aos preconceitos, julgamentos e 

rejeição. Os segmentos que compõem essa classe são formados por algumas 

palavras, como: julgar, magro, entender, sensação, rejeição, sofrimento, incômodo, 

entender, diferente, sociedade. Nessa classe surgem as consequências da 

obesidade, pois ela enseja dois tipos de limitadores: 1) os limitadores físicos; 2) os 

limitadores sociais. Nos limitadores físicos surgem os problemas de saúde; nos 

limitadores sociais surgem elementos como a rejeição, o julgamento externo, que 

muitas vezes, segundo os depoimentos, interferem no trabalho, na vida social, e 

esses elementos ensejam o desejo de mudar22. 

A descrição dos segmentos de texto dessa classe sugere que há um binômio 

entre o desejo de mudança e os entraves contidos nessa mudança. A compreensão 

indicada pela classe 3 apontam um aspecto de sofrimento e fracasso diante das 

                                                      
20 GELSLEICHTER, Mayra Zimermann. Aspectos Sociais e de Gênero da Obesidade em mulheres no 
Serviço de Cirurgia bariátrica do HU /UFSC. Orientadora Luciana Patrícia Zucco, 2019, 279 p. 
Dissertação (mestrado) – Univeridade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, programa 
de Pós-graduação em Serviço Social, Florianópolis, 2019. 
21  MARTINS, Tais. Representações sociais da obesidade entre pessoas que realizaram a cirurgia 
bariátrica e o procedimento com argônio / Tais Martins. 125f. 
22  KOELZER LP, Castro A, Bousfield ABS, Camargo BV. O "olhar preconceituoso": Representações 
sociais sobre fotografias nas redes sociais. Estudos e Pesquisas em Psicologia. 2016;16(2):431-49. 
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decisões que são tomadas diante da obesidade. Mesmo que a perspectiva da saúde 

não seja o principal motivador para a redução do peso, a rejeição e o desconforto 

sentidos pela pessoa que foi obesa persistem na manutenção de um corpo magro. O 

preconceito sofrido e as restrições surgem na convivência social, mas também 

interferem na busca por um emprego. A rejeição surge em vários momentos das 

entrevistas quando os entrevistados relatam que o importante é não voltar a ganhar 

peso e que é possível repetir os procedimentos de argônio tantas vezes quanto 

necessário. Para o obeso não é fácil reconhecer a rejeição social numa sociedade 

que reprova a obesidade e elege padrões de magreza como saúde e em alguns 

momentos até como vantagem23. Um segmento ilustra a classe: 

Para mim ser gorda é algo incômodo que atrapalha na locomoção e promove 

um certo tipo de rejeição, pois o julgamento das pessoas é muito forte e as pessoas 

julgam o obeso como alguém irresponsável e essa irresponsabilidade recai em tudo. 

(Participante 14; gênero feminino; 47 anos; IMC 29,40; 7 argônios) 

A descrição dos segmentos de texto dessa classe sugere que a pessoa que 

está acima do peso sofre com a discriminação e o preconceito nas mais variadas 

situações, seja um jantar num restaurante ou a visita ao parque de diversões ou na 

busca de emprego.  

O preconceito relativo ao peso aponta para as pessoas como se a obesidade 

estivesse calcada na preguiça e na indolência – mesmo que isso seja falacioso, é um 

termo reiterado entre os entrevistados. A fala de um dos participantes ilustra o 

conteúdo da classe: 

 

Juntamente a isso doía muito ser um ser humano rejeitado pela sociedade, 

inclusive o olhar de rejeição das pessoas é algo muito complexo de lidar, pois as 

pessoas julgam e sempre colocam o gordo como alguém preguiçoso e sem 

vontade de mudar, o que não é verdade, pois a obesidade é uma doença séria que 

impõe um grande sofrimento para as pessoas. Eu sofri muito pois além dos 

problemas de saúde não havia roupas para vestir e eu era ignorado em alguns 

                                                      
23  KOELZER LP, Castro A, Bousfield ABS, Camargo BV. O "olhar preconceituoso": Representações 
sociais sobre fotografias nas redes sociais. Estudos e Pesquisas em Psicologia. 2016;16(2):431-49 
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lugares e em outros era julgado pelas pessoas. (Participante 12; gênero 

masculino; 39 anos; IMC 28,09; 1 argônio) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O raciocínio descrito é a matriz de condução dos trabalhos e das pesquisas 

sobre obesidade, gordofobia, lipofobia que tem aos poucos alinhavado páginas de 

leitura, construção de artigos e uma remodelação permanente e inquietante sobre os 

Direitos referentes à obesidade e como a tratativa desse tema apresenta um vazio no 

que tange à aplicação dos Direitos e Garantias Fundamentais. 

O preconceito é uma realidade vivida pelas pessoas com sobrepeso ou 

obesas, mas a relação com a mídia a corporifica. Ou seja, os padrões de beleza 

transitam entre o coletivo e o individual e entre o público e o privado, pois não se 

podem descartar as interações sociais quando falamos em corpo, obesidade e 

rejeição. Os conceitos de equidade, igualdade, liberdade e isonomia são elementos 

que precisam ser desvendados no âmbito da teoria e da aplicabilidade do Direito, com 

o fito prioritário de conjugar o corpo e a obesidade como desafios sociais, jurídico, 

político e filosóficos. 

O vazio das emoções resta compensado por uma alimentação desregrada. A 

aparência do corpo enseja uma sensação que transita entre o saudável e o estético, 

mas ainda com uma ligação com emoções que não foram devidamente traduzidas 

por nenhum dos entrevistados. Há sentimentos que se traduzem muito mais pelos 

gestos, mas que não são verbalizados de maneira clara.  

A fala de alguns participantes ilustra o conteúdo da classe descrita. Para 

perder peso, as pessoas buscam diferentes alternativas, algumas mais tradicionais, 

como reeducação alimentar, acompanhadas ou não por nutricionista, práticas de 

atividades físicas e dietas alimentares restritivas. É preciso observar que a busca do 

padrão estético não está dissociada da saúde. No entanto, algumas dietas e 

programas de emagrecimento têm como objetivo a produção de lucro e não a 

disseminação da saúde. 
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Tabela 1. Caracterização dos Participantes 

 

Participante Idade Gênero IMC N de 
P1 28 Feminino 25,59 2 
P2 53 Feminino 28,19 4 
P3 40 Masculino 26,73 2 

P4 38 Feminino 27,47 2 
P5 52 Masculino 26,51 2 
P6 49 Feminino 34,21 1 
P7 52 Feminino 33,06 1 
P8 34 Masculino 29,94 1 
P9 44 Feminino 29,67 5 

P10 38 Feminino 25,33 5 
P11 41 Feminino 22,16 5 
P12 39 Masculino 28,09 1 
P13 26 Feminino 36,72 1 
P14 47 Feminino 29,40 7 
P15 53 Feminino 18,34 1 
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Tabela 2. Dendrograma da CHD sobre as Representações Sociais da Obesidade 
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(DECRETO Nº 9.288/2018) 

 

FEDERATION AND FEDERAL INTERVENTION: THE CASE OF INTERVENTION IN 

PUBLIC SECURITY IN RIO DE JANEIRO (EXECUTIVE ORDER NO. 9,288/2018) 
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Alexandre Weihrauch Pedro1 

 

RESUMO 
 
Este trabalho desenvolveu-se com o objetivo de se analisar, sob o prisma da  teoria 
do Estado e da teoria do federalismo, a Intervenção Federal realizada no Estado do 
Rio de Janeiro em 2018 (Decreto nº 9.288/18). Para esse fim, primordialmente, 
delineia-se, historicamente, a concepção de federalismo enquanto forma de 
organização política estatal, transitando-se, então, pelas respectivas peculiaridades 
concretizadas no Estado federado brasileiro. Após, observa-se o instituto da 
intervenção federal em sua conformação constitucional, de maneira a corroborar 
com a análise específica da Intervenção Federal no Estado fluminense. Destaca-se 
que a incidência desta intervenção ocorreu apenas no âmbito da segurança pública 
estadual, com a nomeação de um interventor federal sem, contudo, afastar o 
Governador de seu cargo. Por fim, e se esta tese se sustentar, conclui-se que é 
contrária tanto à teoria do federalismo quanto à organização constitucional do 
Estado brasileiro a propositura de uma intervenção federal apenas em um órgão 
específico da estrutura interna do Poder Executivo, por acarretar uma cisão da 
estrutura político-administrativa deste Poder, instituindo-se, na prática, um poder de 
chefia paralelo; um tipo de quarto poder estatal. 
Palavras-chave: Federalismo. Estado Federal Brasileiro. Intervenção Federal. Estado 
do Rio de Janeiro. Decreto nº 9.288/18. 
 
ABSTRACT 
 
 The present paper has been developed to analyze, under the prism of both State and 
federalism theory, the Federal Intervention that was performed in the State of Rio de 
Janeiro in 2018 (Executive order No. 9,288/2018). To that end, primarily, it outlines 
the concept of federalism as a form of political state organization, passing through 
the respective peculiarities that have been concretized in the Brazilian federated 
state. Afterward, it observes the federal intervention in its constitutional shaping, in 

                                                      
1 (PUCRS) 
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such a way to corroborate with the specific analysis of the Federal Intervention in the 
State of Rio de Janeiro. It highlights that this intervention's incidence has been 
occurred only within the state public security's scope, appointing a federal intervenor, 
however, not removing the Governor from his office. Finally, if this thesis sustains 
itself, it concludes that it is against federalism theory and Brazilian constitutional 
organization to propose a federal intervention only in a specific organ of the Executive 
Power's internal structure. That because it entails a split in the political and 
administrative structure of this Power, establishing a parallel leadership power; a 
type of fourth state power. 
Keywords: Federalism theory. Brazilian federal state. Federal intervention. State of 
Rio de Janeiro. Executive order No. 9,288/2018. 
 

O presente trabalho tem como finalidade analisar brevemente a Intervenção 

Federal levada a cabo no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2018, por meio do 

Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Intervenção essa que ficou limitada à 

área de segurança pública, não afastando por completo o Governador do Estado, mas 

nomeando um interventor federal com poderes para atuar apenas na segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro2. 

Como essa Intervenção Federal no Rio de Janeiro foi o primeiro caso de 

utilização de tal instituto após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é 

natural que se coloquem dúvidas a respeito de sua correta utilização em 

conformidade com o novo marco jurídico-constitucional representado pela 

“Constituição cidadã”. Dessa forma, a pergunta-problema que se coloca é a seguinte: 

do ponto de vista da teoria do federalismo, é adequada a intervenção federal em 

apenas um órgão (uma área, uma secretaria) do Poder Executivo estadual, sem, para 

tanto, afastar o Chefe desse Poder? Isto é, será que é possível que um decreto 

interventivo federal possa se limitar a apenas uma área específica da competência 

governamental-administrativa do Estado membro, nomeando-se um interventor 

para atuar na estrutura interna do Poder Executivo estadual, sem, contudo, afastar o 

Governador do Estado ou mesmo sem a este prestar subordinação formal? 

Dentre diversos outros pontos polêmicos e passíveis de discussão sobre a 

medida interventiva concretizada no Estado do Rio de Janeiro no ano de 20183 , 

                                                      
2 “Art. 1º Fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018. 
[...] § 2º O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado 
do Rio de Janeiro”. BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. 
3 Apenas para citar alguns outros pontos polêmicos ou passíveis de discussão no Decreto interventivo 
trazidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2018 do Ministério Público Federal, tem-se o prazo da 
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escolheu-se este, por representar um tema que passou completamente 

despercebido pela maioria dos debates parlamentares e doutrinários desde a 

execução dessa medida. Nesse sentido, pretende-se, aqui, alinhavar este ponto de 

maneira a contribuir, proficuamente, com a discussão doutrinária-jurídica em torno 

do instituto da intervenção federal. 

Nesse desiderato, utilizou-se o método histórico para se chegar a uma melhor 

compreensão da noção de federalismo e do instituto da intervenção federal em 

nosso país. Após, realizou-se um cotejo da teoria abordada com o caso concreto da 

Intervenção Federal ocorrida no Estado do Rio de Janeiro. Por conseguinte, o 

presente trabalho estruturou-se nesta breve introdução seguida pelo 

desenvolvimento do tema - subdivido em quatro tópicos - e por uma conclusão sob 

o ponto de vista da teoria do federalismo. Especificamente, desenvolve-se o tema, 

primeiramente, analisando-se o federalismo enquanto (1) uma teoria da forma 

estatal de organização política, bem como (2) a organização federal específica do 

Estado brasileiro. Em sequência, (3) observa-se o instituto da intervenção federal em 

sua conformação constitucional e (4) discute-se a consequente intervenção 

concretizada pelo Decreto nº 9.288/18 no Estado fluminense. 

 

1 A Federação Enquanto Forma de Organização Política 

 

Dentre as formas de organização política do Estado, que nada mais são do que 

o modo como se pode repartir o poder político dentro de um território, está o 

federalismo, fundamentado em um ideal de descentralização política do poder4. O 

termo federação, por sua vez, vem do latim foedus, foederis que traz o significado de 

uma aliança, um pacto ou uma união entre Estados5.  

Nesse  sentido,  Oliveira  Torres  definia  a  federação  como  um  corpo  politico 

                                                      

intervenção federal, a obrigação ou não de se respeitar a legislação estadual, a natureza civil ou militar 
do cargo de interventor, se seria possível mandados de busca e apreensão coletivos, dentre outros. 
BRASIL. Ministério Público Federal (MPF). Nota Técnica Conjunta nº 01/2018. Tema: Intervenção 
federal no Estado do Rio de Janeiro. 
4  REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. Reforma Política e Eleições: retrospecto, diagnóstico e 
alternativas para o Brasil. 
5 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 
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constituído de coletividades e não de indivíduos6. Definição essa que relembra, de 

forma bastante clara, a pioneira teoria da república federativa de matriz pactista-

contratual desenvolvida pelo Barão de Montesquieu7 do século XVIII. 

Montesquieu, ao elaborar um processo racional de instituição do federalismo 

enquanto forma de organização política do Estado, desenvolveu a “teoria das 

repúblicas federativas” de forma a minimizar um duplo inconveniente que se 

verificava nos Estados modernos de sua época. Isto é, ao pensar em um processo de 

encadeamento de uma “república de repúblicas”, contando com a integração e o 

apoio recíproco de corpos políticos diversos, Montesquieu procurava (I) maximizar a 

liberdade interna (individual e coletiva) e (II) minimizar a insegurança estatal no plano 

externo, ou seja, reduzir a possibilidade de uma pequena república ser conquistada 

por um Estado estrangeiro 8. 

Organizado, então, o federalismo como propusera Montesquieu, do ponto de 

vista externo, o Estado federal mostra-se como uma unidade, tendo a sua soberania 

residida na união dos Estados-membros, a União federal. Contudo, do ponto de vista 

interno, o Estado federal demonstra-se em toda a sua complexidade e diversidade, 

apresentando uma ordem jurídica na qual coexistem e concorrem centros de poder 

político em distintos níveis – normalmente a nível nacional (federal, central ou da 

União) e a nível subnacional (regional ou dos Estados federados)9. Nesse aspecto, 

diferenciando-se das confederações, as federações não admitem a secessão como 

aquelas; ou seja, no federalismo, o rompimento do vínculo federativo por parte de um 

Estado membro não é permitido10. 

Aprofundando a definição no ponto de vista do Direito constitucional, ressalta 

Jorge Miranda que a federação repousa numa estrutura de sobreposição de esferas 

                                                      
6 OLIVEIRA TORRES, João Camilo de. A Formação do Federalismo no Brasil. 
7 Nas palavras de Montesquieu, referindo-se às repúblicas federativas: “Essa forma de governo é uma 
convenção, pela qual diversos corpos políticos consentem em se tornar cidadãos de um Estado maior 
que querem formar. É uma sociedade de sociedades, que forma uma nova sociedade, [...] Essa espécie 
de República, capaz de resistir à força exterior, pode conservar-se em sua grandeza, sem que o interior 
se corrompa [...] e, em relação ao exterior, goza, pela força da associação, de todas as vantagens das 
grandes monarquias”. MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Barão de. Do Espírito das Leis. p. 
144-145. 
8 REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. O Federalismo numa Visão Tridimensional do Direito. 
9 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 
10  LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no 
Brasil. 
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jurídico-políticas, no sentido de se constituir um poder federal conjugado com o 

poder dos Estados membros da federação. E, para evitar conflitos entre essas 

esferas, há uma clara repartição e delimitação constitucional de competências entre 

os entes da federação. Repartição de competências que deve atentar ao princípio da 

subsidiariedade e a uma distribuição das receitas na proporção das competências 

de cada ente federado11. 

Desse modo, cada cidadão simultaneamente ficaria sujeito a, pelo menos, dois 

órgãos legislativos, dois governativos e dois administrativos, bem como duas 

Constituições (a da União federal e a do Estado membro)12. Isto é, diferentemente do 

Estado unitário, o qual possui um estrutura político-jurídica de poder única e 

centralizada, o Estado federal caracteriza-se por uma descentralização política que 

se dá com a coexistência simultânea de diversas unidades político-jurídicas de poder 

dotadas de auto-organização e de uma certa autonomia em relação ao poder 

central13. 

Destaca-se que, no contexto de formação do Estado federal norte-americano, 

é bastante clara essa ideia de pluralidade e de preservação e garantia da diversidade 

regional interna, mediante a descentralização do exercício do poder político-jurídico, 

em uma espécie de superposição de ordens político-jurídicas como uma separação 

vertical de poderes e competências14. 

Assim, a Constituição dos Estados Unidos da América inovava ao 

institucionalizar uma república federativa, em substituição aos Artigos da 

Confederação, firmados logo após a independência em 1781. Dessa forma, a 

Federação norte-americana nascia como um pacto político-jurídico entre Estados 

                                                      
11 Conforme destaca Starck, o princípio da subsidiariedade prevê, como regra, que as decisões devem 
ser tomadas no âmbito da federação com maior proximidade das pessoas e dos problemas a serem 
solvidos, isto é, tudo que pode ser bem realizado pela ente menor da federação, deve ser atribuído à 
competência deste. STARCK, Christian. Princípios do Federalismo e o Brasil. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt. Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988: 
análise crítica. 
12 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 
13  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional.  
14 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. 
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independentes, fruto de negociações políticas entre eles, constituindo, por seu 

intermédio, os Estados Unidos como a primeira república federativa moderna15.  

É de se notar que, nos Estados Unidos, existe, ainda hoje, a prática de um 

radical self-government tanto territorial quanto funcionalmente. Territorialmente, a 

atividade governamental é atribuída, em um primeiro plano, ao nível local, da 

municipalidade, e, em um segundo plano, ao nível estadual, restando muito pouco da 

atividade governamental para o nível nacional. Funcionalmente, os serviços públicos, 

em sua maioria, são deixados para serem desenvolvidos pela própria iniciativa 

privada, sob a supervisão de uma rede de agências reguladoras16. 

Para mais, conforme advertência de Souza Junior, o termo federalismo é um 

conceito teórico-normativo, de forma que pertence ao campo da história das ideias 

políticas. Assim, há diversas doutrinas do federalismo, conforme a variedade de 

ideologias políticas que justificam a ordem político-jurídica implementada em um 

Estado federal em concreto17.  

Portanto, o federalismo, enquanto um conjunto de valores, é um ideal que 

orienta a institucionalização da diversidade na unidade; e a federação, enquanto 

atuação concreta, designa a forma de organização e distribuição territorial do poder 

político em um determinado Estado, descentralizando e delimitando as 

competências de cada ente federativo. Nesse sentido, o termo federação revela uma 

aplicação concreta e específica do conceito teórico de federalismo18. 

Tem-se, então, que o cerne do federalismo se funda no arranjo teórico-

institucional que promove uma combinação e equilíbrio entre unidade e diversidade, 

escalonando-se o governo em níveis. Assim, em todo Estado federal há um governo 

central, detentor da soberania e representante do todo nacional, e demais corpo 

políticos autônomos e regionais, participantes da formação da  vontade  do  governo 

                                                      
15 LIMONGI, Fernando Papaterra. "O Federalista": remédios republicanos para males republicanos. In: 
WEFFORT, Francisco Correa (org.). Os Clássicos da Política.  
16 SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha; REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. O Tribunal Constitucional como 
Poder: Uma nova visão dos poderes políticos. 
17  SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha. Estudo introdutório: em torno do sentido do federalismo. In: 
SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha; ÁVILA, Marta. (Coord.). Direito do Estado: estudos sobre o 
federalismo. 
18 REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. Federalismo, descentralização e subsidiariedade. In: SOUZA 
JUNIOR, Cezar Saldanha; ÁVILA, Marta. (Coord.). Direito do Estado: estudos sobre o federalismo. 
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central19.  

 

2 O Estado Federal no Brasil 

 

A unidade nacional sempre foi uma preocupação central no período do Brasil 

Império; contudo, com a Proclamação da República em 1889, o federalismo – junto 

com o presidencialismo – passou a ser um dos eixos centrais da organização do 

Estado Brasileiro20. Assim, a noção de federação tornou-se uma das constantes 

essenciais da identidade constitucional brasileira desde a primeira Constituição 

Republicana, datada de 1891. De fato, após a queda do Império em 1889, o primeiro 

decreto editado 21  já instaurava uma república federativa no Brasil, de forma 

provisória22, antes mesmo da promulgação da primeira Constituição republicana do 

país23. 

Com nítida inspiração norte-americana, a primeira Constituição republicana – 

autodenominada de “Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil”24 –, 

por sua vez, demarcava competências enumerados à União e determinava todas as 

competências remanescentes aos Estados membros. Essa forma de repartição de 

                                                      
19 FERNANDES, Henrique Montagner. Federalismo e Simetria Organizacional: defesa da autonomia 
das unidades da Federação. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – UFRGS. 
20 Ainda que, como destaca Virgílio, a configuração concreta de federação talvez tenha sido a variável 
institucional que mais sofreu os impactos das diversas turbulências políticas, institucionais e 
constitucionais ao longo do século XX no Brasil. SILVA, Virgílio Afonso da. Direito Constitucional 
Brasileiro. 
21  “Art. 1º - Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo da Nação 
brasileira - a República Federativa. Art. 2º - As Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, 
ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Art. 3º - Cada um desses Estados, no exercício de 
sua legítima soberania, decretará oportunamente a sua constituição definitiva, elegendo os seus 
corpos deliberantes e os seus Governos locais”. BRASIL. Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889. 
Proclama provisoriamente e decreta como forma de governo da Nação Brasileira a República 
Federativa, e estabelece as normas pelas quais se devem reger os Estados Federais. 
22 Como destaca Michel Temer “A Federação surge, provisoriamente, no Brasil por meio do Decreto 1, 
de 15 de novembro de 1889, que também instituiu a República como forma de governo e estabeleceu 
‘as normas pelas quais se devem reger os Estados Federais’”. TEMER, Michel. Elementos de Direito 
Constitucional. p. 73. 
23  MENDES, Gilmar Ferreira; MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt. Assembleia Nacional 
Constituinte de 1987-1988: análise crítica. 
24 “Art. 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a República 
Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel 
das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil. Art. 2º - Cada uma das antigas Províncias 
formará um Estado e o antigo Município Neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a 
Capital da União, [...]”. BRASIL. [Constituição (1891)]. Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). 
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competências foi preservada até o advento da Constituição de 1934, que também 

trouxe competências privativas aos Estados membros, mas delegou competências 

concorrentes da União com os Estados federados25. Competências, contudo, que não 

duraram muito, uma vez que, com a Constituição outorgada de 1937, voltou-se a 

centralizar as competências majoritariamente nas mãos da União, ainda que se 

mantivesse formalmente um Estado federado no papel26. 

Com a Constituição 1946, retomou-se uma descentralização federativa real, 

orientando-se, mais uma vez, pelo modelo norte-americano de federação27. Após, 

acentuou-se, novamente, uma tendência de centralização do poder político nas 

mãos da União, quase desnaturando a federação, com o estabelecimento da ditadura 

cívico-militar iniciada em 1964. Este contexto persevera durante a Constituição de 

1967 e culmina com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), que passou a conviver com a 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969 até a revogação de todos os Atos Institucionais 

pela Emenda Constitucional nº 11 de 197828. 

A partir da Constituição de 1988, então, há o renascimento da ideia de 

federação no país, estabelecendo-se, também, os municípios e o Distrito Federal 

como entes componentes da federação29. Em um olhar mais atento à repartição de 

competências e receitas entre os entes federados, entretanto, verifica-se que o Brasil 

seguiu adotando um modelo de federalismo ainda bastante centralizado. O País 

aglutinou de forma majoritária, na União, tanto as competências executivas e 

legislativas quanto as receitas, porém ainda restando aos Estados e Municípios  

inúmeras competências executivas,  que  estes  precisam  suportar  sem  possuir  os 

                                                      
25  REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. Reforma Política e Eleições: retrospecto, diagnóstico e 
alternativas para o Brasil. 
26 Como destaca “A Constituição de 1937, outorgada pelo Presidente da República ao povo brasileiro, 
fez subsistir, formalmente, a Federação. Na realidade, porém, ela não se conservou. [...] Assim, embora 
formalmente federal, a forma de Estado foi, realmente, unitária”. TEMER, Michel. Elementos de Direito 
Constitucional. p. 73-74. 
27  STARCK, Christian. Princípios do Federalismo e o Brasil. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt. Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988: análise 
crítica. 
28 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 
29 Conforme ressalta Virgílio: “Isso não significa que a federação [brasileira] tenha quatro níveis. Na 
verdade, são apenas três os níveis: União, estados e municípios. [...] o Distrito Federal tem um status 
especial e, em boa parte dos casos, tem tanto as competências típicas dos estados quanto aquelas 
dos municípios” (grifos do original). SILVA, Virgílio Afonso da. Direito Constitucional Brasileiro. p. 358. 
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recursos necessários ou proporcionais para os dar cabo30. 

 

3 O Instituto da Intervenção Federal  

 

De início, deve-se ter em mente que os Estados membros são instituições 

típicas de uma federação, no sentido de que não se conhece federações que não 

possuam entes subnacionais autônomos que o compõe; estes são os elementos que 

dão a própria estrutura conceitual do federalismo31. E a autonomia assegurada a 

esses entes, nada mais é do que a capacidade de agir dentro de um espaço pré-

estabelecido de competência. Assim, diferentemente da soberania32, a autonomia é 

sempre um poder limitado; circunscrito por regras de competência. 

Tendo-se isso em conta, destaca-se que a intervenção federal33 implica um 

transpasse temporário desses limites que circunscrevem a autonomia 

constitucionalmente prevista de um ente federado, configurando-se como uma 

exceção ao princípio reitor da autonomia dos entes no federalismo. Assim, toda 

                                                      
30  REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. Reforma Política e Eleições: retrospecto, diagnóstico e 
alternativas para o Brasil. 
31 Como destaca José Afonso da Silva: “Sem Estados federados não se conhece federação, chamem-
se Estados (EUA, Venezuela, Brasil), Províncias (Argentina), Cantões (Suíça), Länder (Alemanha). Não 
é o nome que lhes dá a natureza, mas o regime de autonomia” (grifos do original). SILVA, José Afonso 
da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 471. 
32  Conforme destaca Dalmo Dallari, atualmente a noção de soberania pode ser concebida 
principalmente de duas maneiras distintas e complementares: “como sinônimo de independência, e 
assim tem sido invocada pelos dirigentes dos Estados que desejam afirmar, sobretudo ao seu próprio 
povo, não serem mais submissos a qualquer potência estrangeria; ou como expressão de poder 
jurídico mais alto, significando que, dentro dos limites da jurisdição do Estado, este é que tem o poder 
de decisão em última instância, sobre a eficácia de qualquer norma jurídica” (grifos do original). 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. p. 72. 
33 Conforme destaca Ricardo Lewandowski, “A origem do instituto prende-se à aprovação da chamada 
Lei Hamilton, pelo Congresso dos Estados Unidos, em 1791, que estabeleceu um imposto sobre o 
whisky, causando uma série de revoltas e motins nas unidades federadas que tinham nessa bebida a 
principal fonte de renda, em particular a Pennsylvania. Para debelar a agitação, conhecida como a 
rebelião do whisky (whisky insurrection), o Legislativo Federal aprovou, no ano seguinte, com 
fundamento no art. I, seção 8, item 15, da Constituição, uma outra lei que permitia ao Presidente 
convocar a milícia no caso de rebelião contra o governo federal. Ela também facultava ao Estado-
membro, na hipótese de defrontar-se com uma desordem que escapasse ao seu controle, recorrer ao 
apoio do governo central. Munido dessa autorização do Congresso, Washington interveio na 
Pennsylvania, em 1794, com o objetivo de restaurar a ordem, recrutando milícias de quatro Estados. 
A ação interventiva, desencadeada com grande rigor, representou uma vitória do Governo da União 
sobre os Estados-membros, diante da delegação que o Congresso, titular da competência para 
determinar a medida, lhe outorgou para atuar nessa situação emergencial” (grifos do original). 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil. 
p. 42-43. 
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intervenção deverá ter um nítido caráter de excepcionalidade e ser restrita ao mínimo 

necessário para cumprir com o seu objetivo constitucionalmente delimitado34. 

De qualquer sorte, o instituto da intervenção federal é um ato político que, 

ainda que seja antitético à autonomia dos entes federados 35 , opera como um 

mecanismo de garantia da integridade e do equilíbrio da federação. Nessa lógica, as 

cláusulas autorizativas para a aplicação da intervenção objetivam preservar o 

interesse maior da federação e dos demais entes federados em detrimento do 

interesse daquele ente que sofre a intervenção36. 

Logo, quando há intervenção federal em um dado Estado, é a federação, como 

um todo – a União agindo em nome de todos os demais entes federados –, que está 

intervindo, e, não, apenas o ente de nível nacional. Tanto é assim, que a manutenção 

do decreto de intervenção depende de processo do qual participam tanto os 

representantes dos Estados e do Distrito Federal (por meio do Senado Federal) 

quanto do povo (por meio da Câmara dos Deputados)37. 

Ademais, entende-se que a intervenção federal é um mecanismo clássico do 

federalismo, que conta com disciplina expressa também na Constituição brasileira38. 

Como tal, ela se sujeita, desde a sua concepção e até a sua execução, a modalidades 

de controle político, judicial e social 39 . Nesse sentido, retoma-se que, desde a 

primeira Constituição republicana do Brasil, todas as demais Cartas constitucionais 

mantiveram esse instituto em seus textos, salvo a de 1937. Destaca-se, então, que, 

em tais contextos, a intervenção federal foi estabelecida sempre como uma medida 

excepcional, no sentido de que a regra seria a União abster-se  de  intromissões  nos 

                                                      
34  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 
35  Nas palavras do autor: “A intervenção é ato político que consiste na incursão da entidade 
interventora nos negócios da entidade que a suporta. Constitui o punctum dolens do Estado federal, 
onde se entrecruzam as tendências unitaristas e as tendências desagregantes. Intervenção é antítese 
da autonomia. Por ela afasta-se momentaneamente a atuação autônoma do Estado, Distrito Federal 
ou Município”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 482-483. 
36  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 
37 Como destaca Michel Temer: “a intervenção [federal] é ato de que participam todos os Estados 
federados por meio da União. Por isso, o decreto de intervenção é submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, em prazo máximo de 24 horas, como dispõe o art. 36, §1º, da CF. Se não estiver 
funcionando, o Congresso será convocado, no mesmo prazo de 24 horas, para deliberar a respeito do 
decreto presidencial”. TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. p. 82. 
38 Conforme o previsto nos arts. 34 e 36 da Constituição Federal de 1988. 
39 BRASIL. Ministério Público Federal (MPF). Nota Técnica Conjunta nº 01/2018. 
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assuntos de competência das demais entidades federativas40. 

 

4 A Discussão da Intervenção Federal na Área da Segurança Pública Fluminense 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até o ano de 2018 não 

havia sido decretada nenhuma intervenção da Federação nos Estados-membros, 

embora já houvera diversas intervenções de Estados em municípios. Em 2018, o 

Presidente da República rompeu com essa curta tradição ao decretar duas 

intervenções federais: a primeira, em fevereiro no Estado do Rio de Janeiro (Decreto 

nº 9.288/2018); a segunda, em dezembro no Estado de Roraima (Decreto nº 

9.602/2018), ambas aprovadas pelo Congresso Nacional (respectivamente, Decretos 

Legislativos nº 10/2018 e nº 174/2018)41. 

Diferentemente do que ocorreu com a Intervenção Federal no Estado de 

Roraima42, no caso da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro – ambas as 

intervenções com o mesmo propósito de pôr termo a grave comprometimento da 

ordem pública – o decreto executivo limitou-se apenas à área de segurança pública 

fluminense43. E é neste ponto que se retoma o questionamento inicial: é possível que 

uma intervenção federal possa ocorrer em apenas um órgão específico da estrutura 

governamental-administrativa do Estado membro, nomeando-se um interventor 

federal para atuar na estrutura interna do Poder Executivo estadual, sem, contudo, 

afastar o Governador do Estado? 

De início, deve-se responder como funciona  a  estrutura  do  Poder  Executivo 

                                                      
40  LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no 
Brasil. 
41 SILVA, Virgílio Afonso da. Direito Constitucional Brasileiro. 
42 “Art. 1º É decretada intervenção federal no Estado de Roraima até 31 de dezembro de 2018, para, 
nos termos do art. 34, caput, inciso III, da Constituição , pôr termo a grave comprometimento da ordem 
pública. Parágrafo único. A intervenção de que trata o caput abrange todo o Poder Executivo do Estado 
de Roraima. [...] Art. 3º As atribuições do Interventor são aquelas previstas para o Governador do 
Estado de Roraima”. BRASIL. Decreto nº 9.602, de 8 de dezembro de 2018. Decreta intervenção federal 
no Estado de Roraima com o objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. 
43 “Art. 1º Fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018. 
§ 1º A intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no 
Capítulo III do Título V da Constituição e no Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. § 2º 
O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio 
de Janeiro” (grifos nossos). BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção 
federal no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem 
pública. 
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estadual, bem como quais são as suas funções tipicamente desempenhadas. A 

estrutura estadual não difere muito daquela dos Poderes Executivos nos demais 

níveis (federal e municipal), pois, enquanto Chefe do Poder Executivo, o Governador 

acumula e desempenha funções representativa-moderadora, governamental e de 

chefia da Administração. Isto é, concentra-se na figura do Governador, 

respectivamente, a representação do seu ente federado e a moderação político-

jurídica, a determinação das políticas públicas e a chefia da Administração Pública 

estadual, executora das leis e das políticas de governo por excelência44. 

A função representativa-moderadora cuida dos fins últimos do Estado, 

defendendo a busca do bem comum da respectiva comunidade política. Assim, ela 

abarca tanto a representação política do ente federado (interna e externa) quanto a 

moderação do jogo político e da produção do Direito45. Isto é, o Chefe de Estado atua 

coordenando a política, bem como sancionando e vetando a legislação, de modo que 

funciona como instituição de última instância ou de “fecho da abóboda” do campo 

político46. 

Na função governamental, planejam e desenvolvem-se as políticas públicas a 

serem implementadas pela Administração. Portanto, é nessa função que se deve 

concertar as ações políticas que tocam aos interesses conflitantes de setores, 

grupos e indivíduos que compõem a sociedade, indicando a direção e imprimindo 

impulso à Administração Pública47. Desse modo, o governo é entendido como o 

conjunto de órgãos incumbidos de formular e expressar a vontade estatal, com 

atribuição   de   decisão   política,   comportando   prerrogativas  de   edição  de  atos 

normativos infralegais com caráter de generalidade e impessoalidade48. 

                                                      
44 De forma bastante didática, Souza Junior separa essas funções em três níveis distintos, o nível dos 
fins últimos, a cargo da Chefia de Estado; o nível dos fins intermediários, a cargo da Chefia de Governo; 
e o nível dos fins próximos, a cargo da Administração Pública. SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha de. A 
Supremacia do Direito no Estado Democrático e Seus Modelos Básicos; ou na separação de funções 
preconizada por Loewenstein, na qual a policy determination se ocuparia da deliberação e da tomada 
das decisões políticas conformadoras, a policy execution se ocuparia da aplicação concreta das 
decisões políticas tomadas e a policy control que se ocuparia da fiscalização e controle político das 
outras duas funções. LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. 
45 REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. Jurisdição Constitucional na Ibero-América. 
46 SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha de; REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. O Tribunal Constitucional 
como Poder. 
47 SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha; REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. O Tribunal Constitucional como 
Poder: Uma nova visão dos poderes políticos. 
48 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
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Já a função administrativa é aquela que se encarrega de organizar os meios 

práticos, de recursos e de pessoal, para pôr em ação e realizar a direção indicada 

pelo Governo. Ela envolve o acompanhamento da fiel execução das leis, a operação 

contínua da máquina pública, o assessoramento do governo do dia e a concretização 

das políticas públicas formuladas e determinadas pelos decisores políticos. Nesse 

desiderato, a Administração Pública, enquanto conjunto estrutural orgânico e 

hierarquizado, subordina-se ao Poder político do Estado ao qual integra, possuindo 

relativa autonomia deste na forma da lei e do Direito49. 

Nesse sentido, a Administração Pública compõe-se de um corpo técnico-

burocrático e hierarquizado, que deve executar – de forma disciplinada, leal e 

eficiente – as leis e as políticas públicas endereçadas pelos órgãos políticos. Logo, 

não cabe a ela substituir o Governo ou o Parlamento no estabelecimento dos meios 

e fins políticos que devem ser seguidos. Dessa forma, a direção política emanada 

pelo Governo deve possuir uma ordem unificada para que possa ser executada pela 

Administração Pública e seus agentes50. 

Contudo, ao se analisar o art. 3º do Decreto Interventivo (Decreto nº 

9.288/2018), verifica-se que, com a Intervenção Federal, nomeou-se um interventor 

sem, para tanto, afastar o Governador do Estado. Desse modo, criou-se uma 

estrutura político-administrativa paralela neste ente federado, na qual ao Interventor 

foram atribuídas apenas as competências estaduais relativas à segurança pública, 

permanecendo com o Governador todas as demais competências político-

administrativas estaduais51.  

                                                      
49 Como destaca o autor, neste trecho: “O art. 37 da Constituição emprega a expressão Administração 
Pública nos dois sentidos. Como conjunto orgânico, ao falar em Administração Pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Como 
atividade administrativa, quando determina sua submissão aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, da licitação e os de organização do pessoal 
administrativo” (grifos do original). SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
p. 636. 
50 SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha; REVERBEL, Carlos Eduardo Dieder. O Tribunal Constitucional como 
Poder: Uma nova visão dos poderes políticos. 
51 Art. 3º “As atribuições do Interventor são aquelas previstas no art. 145 da Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro necessárias às ações de segurança pública, previstas no Título V da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro. [...]§ 4º As atribuições previstas no art. 145 da Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública permanecerão 
sob a titularidade do Governador do Estado do Rio de Janeiro. § 5º O Interventor, no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro, exercerá o controle operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública 
previstos no art. 144 da Constituição e no Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. 
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Por conseguinte, o Decreto Interventivo separou a Chefia de Estado, o Governo 

e a Administração Pública estadual em duas partes independentes: uma responsável 

pela segurança pública – a cargo do Interventor –, e a outra, pelo restante dos 

serviços públicos estaduais – a cargo do Governador estadual. Isso é o que se 

depreende do próprio esquema organizacional confeccionado pelo Gabinete de 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro, como se vê na figura 1: 

 

Figura 1 – Organograma do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro

 

Fonte: BRASIL. Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro (GIFRJ). Conheça 

o Gabinete da Intervenção Federal. 

 

Fato que passou despercebido pelos parlamentares nos debates relativos à 

Intervenção Federal, que ocorreram nas duas sessões deliberativas da Câmara52. 

Sessões essas que terminaram na respectiva aprovação pelo Plenário do Congresso 

Nacional53, tendo este trecho como a única menção ao fato de a Intervenção Federal 

ter sido decretada apenas na área de segurança pública: 

                                                      

BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção federal no Estado do Rio 
de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. 
52 BRASIL. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Projeto de Decreto Legislativo nº 886, 
DE 2018. Aprova a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro nos termos do Decreto Presidencial 
nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem 
pública.  
53 BRASIL. Congresso Nacional. Decreto Legislativo nº 10, de 21 de fevereiro de 2018. Aprova o 
Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que "Decreta intervenção federal no Estado do Rio de 
Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública". 
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Em terceiro lugar, o decreto especificou a amplitude da intervenção, que vem a 

ser a área da segurança pública. Da leitura do art. 1º, § 1º; do art. 3º, caput e §§ 

4º e 5º; e do art. 4º do Decreto Interventivo, resta claro que a intervenção é 

específica para a área de segurança pública com abrangência para as 

Secretarias de Estado de Segurança, de Administração Penitenciária, de Defesa 

Civil, em cuja estrutura se encontra a do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

do Rio de Janeiro54. 

 

De fato, com a Intervenção Federal realizada no Rio de Janeiro, criou-se a 

situação de haver, em um mesmo ente federado, duas pessoas encarregadas de 

parcela da chefia de Estado, de Governo e da Administração Pública55, seccionando 

em duas essa unidade da federação. Isto é, o Decreto de Intervenção federal não 

colocou o interventor no lugar do Governador do Estado substituindo-lhe em todas 

as suas funções e atribuições. O que, de fato, ocorreu foi a criação de uma estrutura 

político-administrativa ad hoc, na qual o interventor federal passou a desempenhar 

um cargo equivalente ao de Governador56, contrariando tanto a lógica do instituto da 

intervenção federal quanto da institucionalização da unidade de direção político-

jurídica e de execução administrativa que se deve haver em um Estado.  

Nesse sentido, há que se atentar para o termo “amplitude” – previsto no §1º 

do art. 36 da Constituição Federal57 –, no qual se deve dar a intervenção federal. A 

                                                      
54 BRASIL. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Mensagem ao Congresso Nacional nº 
80, de 2018. Submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do Decreto nº 9.288, de 2018, que 
“Decreta intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave 
comprometimento da ordem pública”. 
55  Como destaca a própria Deputada relatora em parecer proferido em plenário da Câmara dos 
Deputados: “O novo gestor, General Braga Netto, será o responsável pela coordenação de três 
secretarias de Estado, substituindo o governador, e poderá, para isso, utilizar todos os meios 
disponíveis em órgãos civis e militares da União e do Estado”. BRASIL. Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Mensagem ao Congresso Nacional nº 80, de 2018. Submete à apreciação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto nº 9.288, de 2018, que “Decreta intervenção federal no Estado 
do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública”. 
56 Conforme se verifica no Plano Estratégico da Intervenção Federal: “O Interventor Federal equivale 
ao Governador do Estado do RJ para todos os assuntos referentes à segurança pública, ou seja, é o 
governador para estes assuntos, respondendo diretamente ao Presidente da República, conforme 
estabelece o Decreto Nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Assim fica definido o nível político nas 
esferas de governo estadual e federal” (grifos nossos). BRASIL. Portaria Normativa nº 22/ Gabinete 
de Intervenção Federal (GIF), de 11 de outubro de 2018. p. 11. 
57 “Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: [...] § 1º O decreto de intervenção, que especificará 
a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será 
submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 
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amplitude prevista como um dos aspectos formais do Decreto interventivo deve ser 

vista não como uma “carta em branco” para o poder interveniente atuar de forma 

ilimitada, mas, sim, como uma delimitação de abrangência espacial58, que deve estar 

adequada à estrutura político-administrativa prevista na Constituição para os entes 

federados.  

Outrossim, a definição da amplitude que deve ser correlacionada ao Decreto 

interventivo deve fixar o âmbito de abrangência territorial da intervenção – o Estado 

ou Município a ser atingido – e o Poder ou Poderes Políticos nos quais a intervenção 

ocorrerá59. Dessa forma, não pode a intervenção criar uma outra esfera de Poder 

político dentro do território do ente intervindo, desnaturando ou cindido a 

organização político-administrativa prevista constitucionalmente; afinal, os Poderes 

políticos previstos na Constituição Federal são apenas três – o Legislativo, o 

                                                      

vinte e quatro horas”. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. 
58 Nas palavras do autor: “A intervenção não é carta branca conferida à União para que esta, por meio 
de seus agentes, a exercite com poderes ilimitados. Ao contrário, estarão limitados pelo decreto 
aprovado pelo Congresso Nacional. Não é sem razão que o constituinte determina a fixação de sua 
amplitude (âmbito territorial de sua abrangência), prazo (lapso temporal de sua duração) e condições 
de execução (limites de atuação do interventor ou, se não houver nomeação deste, daqueles que 
executarão o decreto). O princípio federativo recomenda estas afirmações” (grifos do original). 
TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. p.83. 
59  Conforme destaca Sarlet: “De acordo com o que prescreve o art. 36, §1.º, da CF, o Decreto 
Presidencial deverá definir a amplitude da intervenção, ou seja, determinar o Estado ou Município que 
atinge e o Poder ou Poderes nos quais se dará a intervenção”. SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. p. 842; no mesmo sentido é a lição 
de José Afonso da Silva: “A intervenção federal efetiva-se por decreto do Presidente da República, o 
qual especificará a sua amplitude, prazo e condições de execução e, se couber, nomeará o interventor 
(art. 36,§ 1º). Há, pois, intervenção sem interventor. É que ela pode atingir qualquer órgão do poder 
estadual. Se for no Executivo, o que tem sido a regra, a nomeação do interventor será necessária, para 
que exerça as funções de Governador. Se for no Legislativo apenas, tornar-se-á desnecessário o 
interventor, desde que o ato de intervenção atribua as funções legislativas ao Chefe do Executivo 
estadual. Se for em ambos, o interventor será também necessário para assumir as funções executivas 
e legislativas” (grifos do original). SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 
484; em sentido contrário, porém, tem-se a doutrina do Ministro Ricardo Lewandowski que prevê a 
possibilidade de intervenção parcial em um Poder: “Entende-se por amplitude a abrangência da 
intervenção, isto é, o Estado ou o Município que atinge, bem como o Poder ou os Poderes sobre os 
quais incide, seja integral, seja parcialmente. [...] O Decreto no 9.288/2018, por exemplo, por meio do 
qual foi determinada a intervenção no Rio de Janeiro, restringiu a medida, nos arts. 1º e 2º, à área da 
segurança pública daquele Estado. Ademais consignou que a medida perduraria até 31de dezembro 
de 2018, além de nomear, desde logo, um oficial general do Exército como interventor”. 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil. 
p. 154. 
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Executivo e o Judiciário60, disposição que é repetida pela Constituição Estadual61. 

Portanto, não pode ser criado, por decreto executivo, um quarto Poder político 

paralelo aos demais dentro de uma unidade da federação: o que efetivamente 

ocorreu no Rio de Janeiro com o Decreto interventivo. 

 

Conclusão 

 

Como se verificou ao longo do trabalho, a teoria do federalismo traz um arranjo 

teórico-institucional que promove uma combinação e equilíbrio entre unidade e 

diversidade, promovendo o escalonamento do poder político-jurídico em diferentes 

níveis que são autônomos entre si. Destaca-se, também, que cada Estado federal, 

historicamente configurado, guarda as suas peculiaridades e idiossincrasias na 

descentralização e delimitação das competências e receitas de cada ente federado. 

Após, averiguou-se que a intervenção federal, como um mecanismo clássico 

da teoria do federalismo, é um ato político no qual a União – em nome de todos os 

entes da federação – adentra temporariamente na esfera de autonomia 

constitucionalmente prevista de um ente federado, estabelecendo-se uma exceção 

ao princípio da autonomia dos entes. Instituto que foi recepcionado pela Constituição 

Federal brasileira e conta com objetivos e disciplina expressa na Carta 

constitucional. 

Posto isso, conclui-se que a Intervenção Federal realizada na área da 

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (Decreto nº 9.288/2018) implicou 

uma situação peculiar em desacordo com a teoria do Estado e do federalismo, 

ocasionando uma cisão político-administrativa do Estado fluminense, em vez de 

apenas transpor o limite da autonomia estadual. Assim, com o Decreto interventivo, 

na prática, quebrou-se a hierarquia da chefia do Estado, do governo e da 

                                                      
60 “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”; “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição”. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. 
61 “Art. 7º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário”. RIO DE JANEIRO. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
Disponível em: http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=73#. Acesso em: 11 jun. 2021.  
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Administração Pública, criando-se, dentro do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro, um Poder político paralelo ao do Governador, uma autarquia de segurança 

pública independente do restante do Estado; instituindo-se uma forma de quarto 

Poder nesse Estado, desrespeitando a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil. 

Para mais, poder-se-ia pensar no sentido que “quem pode o mais, pode o 

menos”, de forma que, se a intervenção pode ser realizada diretamente no cargo de 

Governador estadual, ela poderia, igualmente, ser realizada em qualquer órgão ou 

área sob sua direção. Não obstante, tal raciocínio não leva em consideração que não 

há lógica jurídica em intervir em um órgão subordinado sem afastar também quem o 

dirige, a sua chefia. Em suma, deve-se ter que toda intervenção só poderá ocorrer em 

um Poder de um ente da federação como um todo, e, não, em um órgão específico de 

sua estrutura interna político-administrativa. Nesse sentido, se for considerada a 

necessidade de troca do comando de um órgão específico da Administração Pública 

subordinado ao Poder Executivo de um Estado membro, ou que se ajuste isso com o 

Governador, ou que se afaste o Governador e se nomeie um Interventor federal para 

assumir o comando do Poder Executivo estadual, como um todo, e proceder a essa 

troca: tertium non datur. 
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Resumo 
 
 Este trabalho teve como escopo analisar a percepção que os acadêmicos da 
Universidade da Região de Joinville, do Campus São Bento do Sul, têm sobre os 
direitos fundamentais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Primeiramente, a pesquisa visou estabelecer um conteúdo básico de conhecimento 
empírico acerca dos direitos fundamentais, através de revisão bibliográfica nos mais 
recentes estudos publicados, tendo como alicerce a Constituição Federal. 
Posteriormente, elaborou-se um questionário de modo a abranger a pluralidade de 
direitos positivados na Constituição Federal, principalmente os dispostos nos artigos 
5º e 6º, que se relacionam com o princípio da dignidade da pessoa humana. Este 
questionário foi aplicado aos acadêmicos por meio virtual, utilizando-se para tal, a 
plataforma do Google Forms. Por fim, após a tabulação e análise dos dados 
coletados, constatou-se que grande parte da população estudada de acadêmicos 
possui boa compreensão dos direitos fundamentais, sobretudo acerca dos direitos 
sociais. Houve equívocos na percepção de alguns direitos específicos, mas percebe-
se que o maior déficit de informações se refere à falsa ideia de que existem pessoas 
não merecedoras de direitos fundamentais. As reflexões a partir desse resultado, 
permitem concluir que os acadêmicos se encontram munidos de satisfatório 
conhecimento sobre o tema, possibilitando seu comprometimento como cidadãos 
participativos e geradores de conhecimentos, embora mostra-se necessário maior 
disseminação de informações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, 
como qualidade intrínseca do ser humano. 
Palavras-chave: direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, Constituição 
Federal, cidadania, participação popular. 
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Abstract 
 
The scope of this research was to analyze the perception that academics at the 
University of the Region of Joinville, on the São Bento do Sul Campus, have about 
fundamental rights, especially the principle of human dignity. First, the research 
aimed to establish a basic content of empirical knowledge about fundamental rights, 
through a literature review, having the Constitution of the Federative Republic of 
Brazil as its foundation. Subsequently, a questionnaire was elaborated in order to 
cover the plurality of rights affirmed in the Brazilian Constitution, which are related to 
the principle of human dignity, which was applied to academics via virtual means. 
Finally, after tabulating and analyzing the data collected, it was found that a large part 
of the studied population of academics has a good understanding of fundamental 
rights, especially about social rights. There were mistakes in the perception of some 
specific rights, but it is clear that the greatest deficit of information refers to the false 
idea that there are people who do not deserve fundamental rights. The reflections 
based on this result allow us to conclude that academics are equipped with 
satisfactory knowledge on the subject, enabling their commitment as participatory 
citizens and generators of knowledge, although greater dissemination of information 
about the principle of human dignity is necessary. 
Keywords: fundamental rights, human dignity, Brazilian Constitution, citizenship, 
popular participation. 
 

 

1. Introdução 

 

A Constituição Federal de 1988 ocupou um lugar paradigmático na história do 

Brasil, ao pôr fim no período marcado pelo autoritarismo da ditadura militar e 

materializar no país um Estado Democrático de Direito, consagrando expressamente 

o princípio dignidade da pessoa humana como valor máximo da ordem jurídica, base 

de todos os direitos constitucionais, além de constituir-se em indubitável orientador 

das atividades estatais. 

Dentre as inovações trazidas pela Magna Carta, destaca-se a maior proteção 

outorgada aos direitos fundamentais, positivados em razão de seu conteúdo e 

importância, mediante a inclusão destes no rol das cláusulas pétreas, de modo a 

impedir eventual supressão e erosão dos seus preceitos pela ação do poder 

constituinte derivado, ademais, a situação topográfica de onde se encontram, logo 

após o preâmbulo e os princípios fundamentais, revela de forma clara e inequívoca 

que  os  direitos   fundamentais  se   constituem  parâmetro  hermenêutico  e  valores 
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superiores da ordem constitucional.3 

Os direitos fundamentais são, portanto, posições jurídicas concernentes à 

pessoa, seja em sua dimensão individual, coletiva ou social, consequentemente, ser 

cidadão neste regime democrático significa possuir um catálogo de direitos, entre os 

quais, o direito à participação, que desponta como recurso determinante na garantia 

dos direitos civis, políticos e sociais, de forma a assegurar um Estado voltado ao 

atendimento do mínimo existencial necessário para uma vida mais digna à 

sociedade. 

Entretanto, a participação popular, para ser efetiva, demanda um 

conhecimento básico que permita ao cidadão construir um quadro referencial do 

atual cenário brasileiro, qual seja, o combate a pandemia de coronavírus, a aplicação 

de decretos de limitação de locomoção e acesso, a consequente acentuação da 

pobreza e desigualdade social, as manifestações sociais contra o assassinato de 

jovens negros na periferia, entre outros, e atuar no sentido de exigir que os 

representantes expliquem as suas ações, mudem sua forma de agir ou mesmo 

alterem os objetivos das políticas públicas. 

Sendo assim, este trabalho buscou investigar a percepção que os acadêmicos 

da Universidade da Região de Joinville, do Campus São Bento do Sul, têm sobre os 

direitos fundamentais, com especial ênfase ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, a fim de verificar o nível de absorção sobre o tema e identificar eventuais 

fragilidades, possibilitando a elaboração de ações concretas por meio de projeto de 

extensão para levar esse conteúdo aos acadêmicos e à comunidade. Com isso, 

cumpre-se o papel da universidade na relação entre educação e avanço do 

conhecimento, que contempla o tríplice alicerce de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2. Metodologia 

 

O presente trabalho adotou como métodos principais o dedutivo e dialético, 

utilizando-se como métodos auxiliares o estatístico e o comparativo e se segmentou 

em três etapas para alcançar os objetivos propostos.  

                                                      
3SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 2.ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
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Primeiramente, na fase explanatória, buscou-se definir o conteúdo básico de 

conhecimento empírico acerca dos direitos fundamentais, como um mínimo 

necessário para que o cidadão comum, ora acadêmico do Campus São Bento do Sul, 

possa ser capaz de discutir ideias, repensar conceitos, produzir conhecimento e ter 

participação popular efetiva. Essa definição foi resultado de revisão bibliográfica 

apoiada nos estudos de Hannah Arendt, Norberto Bobbio, Flávia Piovesan, Fábio 

Comparato, e Ingo Sarlet. Nesta etapa também se delineou o formato de questionário 

a ser aplicado aos acadêmicos com a pretensão de medir aspectos de opiniões e 

percepções do público-alvo, e isso foi possível com a utilização do método da escala 

de Likert. 

A seguir, iniciou-se fase de coleta de dados com a aplicação do questionário 

aos acadêmicos dos cursos oferecidos no Campus São Bento do Sul, de modo virtual, 

por meio da plataforma do Google Forms. Determinou-se onze questões, cada qual 

com cinco possibilidades de resposta em escala de opinião, que abrangeram 

conteúdo básico da multiplicidade de direitos fundamentais positivados na lei 

máxima. A amostra homogênea de sujeitos questionados foi de 120, com nível de 

confiança de 85% e erro amostral de 6%. 

Por fim, na fase de tratamento do material, os dados obtidos como 

questionário foram tabulados de acordo com a análise estatística descritiva e 

aplicou-se a técnica da análise de conteúdo, com uma abordagem qualitativa, 

conforme orientam Gonçalves et al4, para a interpretação das informações colhidas 

a fim de evidenciar os conteúdos latentes das informações. Com isso, houve a 

verificação a respeito da percepção dos acadêmicos sobre direitos fundamentais em 

relação ao conteúdo disposto na Constituição Federal em perspectiva com o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

 

 

 

                                                      
4GONÇALVES, Nelma Baldin et al. Fazendo pesquisa: do projeto à comunicação científica. 4. ed. 
Joinville: Editora Univille, 2014. 



 

 
 
 

Betsy Beuther; Jorge Rafael Matos | 345 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Os direitos fundamentais surgiram da necessidade de proteção do indivíduo, 

do poder do Estado, especialmente com a concepção das constituições escritas. 

Estas estão diretamente ligadas à edição de declarações de direitos do homem, tais 

como a Declaração de Virgínia de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem, 

proclamada pela Revolução Francesa de 1789, mas foi somente a partir da Segunda 

Guerra Mundial que houve o fortalecimento de um sistema internacional de proteção 

aos direitos humanos. 

A internacionalização dos direitos humanos aconteceu como resposta aos 

horrores praticados pelo regime nazista, que segundo Piovesan5 foi marcado pela 

lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana. A partir de então, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos emerge como necessidade de 

reconstrução dos direitos humanos como referencial e paradigma ético e político a 

ser observado no contexto mundial. Neste cenário, o maior direito passa a ser, nas 

palavras de Hannah Arendt6, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de 

direitos. 

Depois disso, os direitos humanos passaram a ser reconhecidos e positivados 

na esfera do direito constitucional dos Estados, designando-se como direitos 

fundamentais, dessa forma há dupla proteção desses direitos, assumindo maior 

efetividade ao seu cumprimento. 7  Além da função de proteger o indivíduo de 

possíveis arbitrariedades do poder público, é importante ressaltar que os direitos 

fundamentais também se prestam a coagir o Estado a tomar providências que 

impliquem em melhorias nas condições sociais dos cidadãos. 

No   Brasil,   a   partir   da   promulgação  da   Constituição   Federal   de   1988,  

                                                      
5 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., ver. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
6ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. Companhia 
das Letras, 1990. 
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, 2009. 
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consolidou-se o Estado Democrático de Direito, que tem como essência a garantia 

do sistema de direitos fundamentais. Segundo Silva 8 , é possível conceituar os 

direitos fundamentais como aquelas prerrogativas e instituições consagradas pelo 

direito positivo objetivando a garantia de uma convivência digna, livre e igual de 

todos, sem as quais não é possível se realizar como pessoa, ou até mesmo, 

sobreviver, sendo, pois, direitos que devem ser reconhecidos e assegurados em 

relação a todo e qualquer indivíduo. 

Assim, desde logo é importante destacar a íntima e indissociável vinculação 

entre os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana, 

expressamente enunciado pelo art. 1º, inc. III, da Constituição Federal como princípio 

fundamental, na qualidade de norma embasadora e informativa não apenas dos 

direitos fundamentais, mas de toda a ordem jurídica, seja ela constitucional ou 

infraconstitucional.9 

Doutrinariamente, a dignidade da pessoa humana é conceituada como 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, de natureza irrenunciável e 

inalienável, de modo a constituir elemento qualificador do ser humano como tal e 

dele não pode ser destacado. Por conseguinte, o indivíduo torna-se merecedor de 

respeito e valorização por parte do Estado e do corpo social, o que, 

consequentemente, implica em um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

tanto assegurem à pessoa proteção contra ato de cunho degradante e desumano, 

como também garantam as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável nos destinos da 

própria existência e da vida em sociedade. 

Em suma, o princípio normativo fundamental da dignidade da pessoa humana, 

atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, e pressupõe o reconhecimento 

e proteção pelo Estado, de todas as suas dimensões de direitos. Destarte, do ponto 

de vista jurídico, a realização dos direitos fundamentais se trata da efetivação de um 

mínimo existencial, que representa a concretização da dignidade da pessoa 

humana10, não apenas para uma mera existência, e sim, para uma  vida plena  e  feliz  

                                                      
8 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed.São Paulo: Malheiros, 2013. 
9 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 2.ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
10 WEBER, Thadeu. Ética e filosofia do direito. Rio de janeiro: Vozes, 2013. 
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de todos os indivíduos humanos, com ou sem alguma potência para a racionalidade. 

A Constituição Federal de 1988 trata em seu Título II dos direitos e garantias 

fundamentais, que são subdivididas da seguinte forma: direitos individuais e 

coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Sendo 

que a doutrina atual os classificam em direitos fundamentais de primeira, segunda, 

terceira e quarta dimensão, baseando na ordem histórico-cronológica em que foram 

reconhecidos constitucionalmente. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são integrados pelos direitos 

individuais e políticos, são direitos de liberdade, frutos do pensamento liberal-

burguês do século XVIII caracterizados por um cunho fortemente individualista. São 

os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional que, em grande 

parte, correspondem à fase inaugural do constitucionalismo ocidental, a saber o 

direito à vida, liberdade de locomoção, propriedade privada, igualdade perante à lei, 

etc. 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão surgem a partir da terceira 

década do século XX, quando os Estados antes liberais, passam a consagrar os 

direitos sociais. Trata-se dos direitos sociais, econômicos, culturais e os direitos 

coletivos que cobram do Estado ações para proporcionar condições mínimas para 

uma vida com dignidade. São exemplos destes, o direito à moradia, educação, saúde, 

dentro outros. 

Sobre os direitos fundamentais de terceira dimensão Ingo Wolfgang Sarlet11 

os descreve como os direitos de fraternidade ou de solidariedade, que trazem como 

nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura do homem-

indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos, 

caracterizando-se, consequentemente como direito de titularidade transindividual. 

Esta dimensão de direitos engloba o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, saudável qualidade de vida, paz e outros direitos difusos. 

A quarta dimensão de direitos fundamentais decorrem da superação de um 

mundo bipolar, dividido entre capitalismo e comunismo, e também o fenômeno da 

globalização e os avanços tecnológicos. São direitos humanos que versam sobre o 

                                                      
11 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 2.ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
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direito dos povos, a democracia e o direito ao pluralismo. Além disso, se incluem aos 

direitos de quarta dimensão o direito à vida em face dos avanços tecnológicos, com 

a proteção do patrimônio genético e a preservação do ser humano.12 

Mister se faz ressaltar que, embora haja uma evolução histórica dos direitos 

fundamentais com diferentes dimensões, uma não excluí a outra, pelo contrário, as 

dimensões se complementam, de modo a formar um sistema aberto que possibilita 

a inclusão de novos direitos fundamentais conforme a evolução histórica humana, 

sempre lastreado na dignidade da pessoa humana. 

Ainda, cabe salientar que, para manter sua força normativa, o Texto 

Constitucional previu institutos jurídicos de cunho assecuratório ou instrumental, 

com o objetivo de tornar eficaz os direitos declarados em seu corpo, bem como para 

proteção contra ataques à manutenção dos direitos fundamentais. A esses 

instrumentos jurídicos é que se reserva a expressão garantias dos direitos 

fundamentais. 

Entre elas, encontram-se as garantias de rigidez constitucional dos direitos 

fundamentais, entendidas como preceitos que protegem os direitos fundamentais da 

intervenção modificadora ou supressora do legislador constitucional, criando um 

núcleo essencial intangível ou estabelecendo procedimentos diferenciados quando 

do processo de revisão.13 

Tão importantes quanto, são as garantias judiciais dos direitos fundamentais, 

conhecidas como remédios constitucionais, que são meios de reclamar o 

restabelecimento de direitos fundamentais violados e omissões do Poder Público. 

São eles o habeas corpus, remédio jurídico atualmente utilizado para proteger a 

liberdade de locomoção; o habeas data, para assegurar o acesso ou retificação de 

informações relativas a pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de 

dados governamentais, ou de acesso público; o mandado de segurança, para 

proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso do poder quando não for 

cabível o uso do habeas corpus ou habeas data; o mandado de injunção, em caso de 

ausência de norma regulamentadora que torne viável o exercício do direito e 

                                                      
12 BASTOS, Celso Ribeiro; TAVARES, André Ramos. Tendências do direito público no limiar de um novo 
milênio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
13 SCHÄFER, Jairo Gilberto. As garantias dos direitos fundamentais, inclusive as judiciais, nos países 
do Mercosul. Revista de Informação Legislativa, a. 36 n. 142 abr./jun. Brasília, 1999. 
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liberdades constitucionais; a ação popular, que se trata de um típico instrumento de 

exercício da cidadania e; a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 

e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

 

3.2 Percepção dos direitos fundamentais e a participação social 

 

Tal como a dignidade da pessoa humana, a cidadania é um princípio 

fundamental do Estado Democrático de Direito, conforme previsto no artigo 1º, inciso 

II, da Constituição Federal, e pode ser entendida sob vários ângulos de acordo com 

as condições históricas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais das sociedades14, 

sendo empregado de maneira mais frequente como o exercício de direitos e deveres 

por meio da participação. 

A noção de cidadania, aqui entendida como direito de participação popular, 

não deve ser visto unicamente como a participação política na forma simplista e 

periódica do sufrágio, mas também no cumprimento e exigência de um rol de direitos 

fundamentais dela decorrente. Segundo Bobbio15, a representatividade democrática 

não é mais capaz de garantir o exercício pleno e os anseios da democracia, que 

dependem, incontestavelmente, da participação ativa do cidadão. 

Percebe-se que a ideia de cidadania e gozo de direitos fundamentais restam 

atrelados à participação popular, logo, possuem intrínseca ligação ao controle social 

e democracia. Contudo, apesar da integral proteção conferida pelo Estado aos 

direitos fundamentais, e da possível exigência destes através da participação 

popular, os brasileiros não têm conhecimentos mínimos sobre acerca do tema.  

Pandolfi16, em sua pesquisa “Lei, justiça e cidadania”, aduziu que o processo 

histórico brasileiro de afirmação da cidadania acarretou consequências na 

percepção que a população tem sobre os direitos fundamentais positivados em 

nossa Constituição. Isto porque, no Brasil, os direitos sociais foram incorporados por 

                                                      
14 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed.São Paulo: Malheiros, 2013. 
15 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Traduzido por Marco Aurélio Nogueira. 11.ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2009. 
16  PANDOLFI, Dulce Chaves. Percepção dos direitos e participação social. In: PANDOLFI, Dulce 
Chaves; CARVALHO, José Murilo de; CARNEIRO, Leandro Piquet; GRYNSPAN, Mario; (Org.). Cidadania, 
Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
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uma parcela da população durante a vigência do regime autoritário de Getúlio 

Vargas, período de cerceamento de direitos políticos e civis. 

À vista disso, é possível perceber uma frequente associação entre os direitos 

de um modo geral e os direitos sociais, além da precariedade da cidadania, que 

parece transformar os direitos em um bem escasso, tornando-se, inclusive, objeto 

de disputa entre pessoas consideradas merecedoras e não-merecedoras dos 

direitos. Neste sentido, a percepção da população é que benefícios recebidos pelos 

não-merecedores representam uma privação ou um ônus para os demais membros 

da comunidade. Assim, contra as pessoas ou grupos sociais considerados 

beneficiários indevidos, justificam-se medidas restritivas para reduzir os benefícios, 

ou seja, para reduzir os direitos.16 

Ora, se é por meio da participação social que a cidadania e os vínculos sociais 

são fortalecidos, garantindo-se a efetivação dos direitos fundamentais e 

possibilitando o comprometimento dos cidadãos com a administração pública, por 

óbvio, é de se imaginar não ser suficiente somente assegurar formalmente os 

direitos. É necessário que a população conheça, reconheça e possa usufruir dos seus 

direitos, pois apenas através de um conhecimento jurídico básico que cada cidadão 

pode resguardar seus próprios direitos fundamentais. 

 

3.3 Compreensão dos direitos fundamentais pelos acadêmicos da Univille 

 

Participaram da pesquisa acadêmicos de todos os cursos oferecidos no 

Campus da Univille de São Bento do Sul no período de aplicação: Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Mecânica, Gestão 

Comercial, Psicologia e Radiologia, sendo respondidos, ao todo, 120 questionários 

com questões que abarcaram a pluralidade de direitos fundamentais inseridos na 

Constituição Federal de 1988. 

No que diz respeito à função exercida pelos direitos fundamentais na defesa 

do indíviduo contra eventuais arbitrariedades do Estado, bem como, quanto a 

obrigação estatal de assegurar o atendimento do mínimo existencial necessário à 

população para uma vida mais digna, os dados a seguir apontam que os acadêmicos 

possuem boa compreensão consoante ao estabelecido na Lei Máxima, sendo que 
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76% dos entrevistados concordam que os direitos fundamentais são aplicáveis 

contra intervenções do poder público na vida jurídica individual do cidadão e 92% 

manifestaram concordância sobre o Estado ter a obrigação de proporcionar ao 

cidadão saúde, educação e segurança. 

 Conforme gráficos adiante, parcela expressiva de 82% dos acadêmicos 

manifesta-se favorável ao direito de livre expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, sem censura prévia. Este dado de percepção dos 

acadêmicos se revela de fundamental importância dentro do ambiente acadêmico, 

propício à discussão de multiplicidades de ideias e conceitos, onde a liberdade 

acadêmica e científica representa um instituto jurídico de grande relevância nas 

democracias constitucionais contemporâneas. 

Os acadêmicos mostraram-se, na sua maioria (82%), favoráveis à seguridade 

social pública, e manifestaram-se contrários a diferença salarial entre homens e 

mulheres (87%), embora seja preocupante que 8% dos jovens acadêmicos ainda 

admitam concordar com essa prática expressamente condenada pela Constituição 

Federal no art. 7º, ao estabelecer a proibição de diferença de salários, de exercício de 

funções e de critério de admissão por motivo de sexo. 

 

 

Gráfico 1 – Qual o seu nível de concordância com a afirmação de que os 

direitos fundamentais têm uma função de defesa do indivíduo, proibindo o 

poder público de interferir na vida jurídica individual do cidadão? 
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Gráfico 2 – Qual o seu nível de concordância sobre o Estado ter a obrigação 

de proporcionar ao cidadão saúde, educação e segurança? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: primária (2021) 

 

 

 

Gráfico 3 – Qual o seu nível de concordância sobre ser livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura 

prévia? 
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Gráfico 4 – Você é a favor da seguridade social pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: primária (2021) 
 

No tocante a reserva aos negros das vagas oferecidas nos concursos 

públicos, os dados deixam muito a desejar. Ainda que 51% dos acadêmicos 

concordem com as vagas reservadas à população negra em concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração 

pública direta e indireta, é expressivo o número de alunos que manifestou 

discordância com o tema (36%) ou preferiram não se manifestar a respeito (13%), o 

que revela uma percepção deturpada de um direito constitucionalmente assegurado.  

A desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está 

em consonância com o princípio constitucional da isonomia, e se funda na 

necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na 

sociedade brasileira, a fim de garantir a igualdade material entre os cidadãos, por 

meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do 

reconhecimento da população afrodescendente.17  

 

 

 

                                                      
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 
julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017. 
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Gráfico 5 – Qual o seu nível de concordância sobre a reserva aos negros das 

vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos 

e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: primária (2021) 
 

Os dados analisados apontaram outro direito fundamental de percepção 

bastante conflitante entre os acadêmicos, o direito de propriedade, este já protegido 

no Brasil desde sua primeira Constituição de 1824. O que chamou atenção foi a 

errônea percepção de parcela considerável dos acadêmicos de que a propriedade 

privada se constitui um direito absoluto, exclusivo e perpétuo, demonstrando o 

desconhecimento da previsão constitucional de que ela deve atendar à sua função 

social.  

A função social da propriedade também está prevista no art. 5°, da 

Constituição Federal, quando fala que a propriedade deverá atender a sua função 

social e se trata de conceito jurídico aberto, ou seja, indeterminado, por abranger 

diversas situações, mas pode-se dizer que é uma obrigação inerente à propriedade 

de que seu uso atente, além dos interesses individuais do proprietário, ao interesse 

da coletividade. Desta forma, o princípio da função social aplicado à propriedade, 

pela Constituição, se constitui em dimensão inerente à dignidade da pessoa humana, 

à contribuição para o desenvolvimento nacional, bem como para a diminuição da 

pobreza e das desigualdades sociais18, considerando que a falta de uma moradia 

                                                      
18 GONDINHO, André Osório. Função Social da Propriedade. Problemas de Direito Civil Constitucional. 
Organização Gustavo Tepedino, São Paulo: Editora Renovar, 2000. 

26%

25%

13%

17%

19%

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente



 

 
 
 

Betsy Beuther; Jorge Rafael Matos | 355 

 

 

decente ou mesmo de um espaço físico adequado para o exercício de atividade 

profissional, evidentemente, acaba por comprometer os pressupostos básicos para 

uma vida com dignidade. 

A partir daí, é possível se falar na aquisição da propriedade privada, 

atendendo-se aos requisitos legais, como manter a posse ininterrupta do bem de 

forma mansa e pacífica por tempo determinado, bem como diversos institutos 

jurídicos, por meio dos quais o poder público pode impor limitações à propriedade, 

como a requisição, desapropriação e o tombamento. 

Aparentemente, 45% dos acadêmicos desconhecem, ou ao menos tem uma 

compreensão equivocada quanto as limitações impostas ao direito da propriedade, 

sendo que 24% dos alunos não manifestaram concordância ou discordância com o 

tema, relevando que menos da metade da população estudada conhecem 

efetivamente o direito fundamental à propriedade e a prerrogativa estatal de frear o 

exercício abusivo de um direito individual, especialmente quando há ameaça sobre 

direitos coletivos, interesse público, dignidade da pessoa humana ou a democracia. 

 

Gráfico 6 – Qual o seu nível de concordância sobre a possibilidade de um 

indivíduo se tornar proprietário de um imóvel de outra pessoa, pelo fato de 

manter a posse ininterrupta do bem de forma mansa e pacífica por tempo 

determinado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Fonte: primária (2021) 
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Sem dúvidas, as questões mais polêmicas que revelaram discordância dos 

acadêmicos sobre preceitos constitucionais são as relativas aos direitos civis com 

aplicação na esfera criminal. Ao que parece, parte dos acadêmicos faz uma clara 

distinção entre pessoas ou grupos sociais considerados beneficiários indevidos de 

direitos fundamentais, aos quais se justificam medidas restritivas para reduzir os 

seus direitos, vez que poucos discordam dos direitos fundamentais sociais, mas há 

significativa discordância quando se trata do exercício de direitos fundamentais por 

pessoas que cometem crimes. 

Os acadêmicos foram questionados a respeito do direito fundamental 

assegurado pela Constituição Federal em seu art. 5º, LVII, de toda pessoa ser 

considerada inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e os 

dados apontam que 22% dos estudantes manifestam discordância com tal direito, 

sendo que destes, 5% manifestaram discordar totalmente do enunciado, e ainda, 21% 

dos acadêmicos não concordam nem discordam da garantia constitucional de 

presunção de inocência. Com isso, o que se percebe é que paira a ideia de 

procrastinação da justiça, que leva muitos a divergirem deste princípio basilar de 

tutela da liberdade individual. 

Não obstante, essa garantia fundamental assegura ao acusado um 

julgamento justo, respeitando-se o devido processo legal, por conseguinte, o 

reconhecimento da autoria de uma infração criminal pressupõe sentença 

condenatória transitada em julgado. Antes deste marco, o acusado é 

presumivelmente inocente, cabendo à acusação o ônus probatório desta 

demonstração, além do que o cerceamento cautelar da liberdade só pode ocorrer em 

situações excepcionais e de estrita necessidade.19 

À população estudada também foi perguntado sobre a possibilidade de 

agentes policiais adentrarem de forma forçada em domicílio, para obtenção de 

provas de um crime, sem mandado judicial, o que dividiu opiniões entre os 

acadêmicos. A maioria (56%) se mostrou contrária com esta violação de direito 

fundamental, entretanto, para 32% dos alunos, esta seria uma prática 

moderadamente aceitável, sendo que 7% dos entrevistados se mostraram totalmente  

                                                      
19 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 10. ed. rev. atual. 
e ampl. Salvador: JusPodivm, 2015. 
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favoráveis. 

A Magna Carta estabeleceu no art. 5º, XI, a inviolabilidade de domicílio como 

direito fundamental do indivíduo, sendo que há várias definições para o termo 

domicílio em nossa ordem jurídica, que confere sentido amplo a expressão. No 

entanto, este direito não se reveste de natureza absoluta, pois há situações que 

autorizam a entrada em domicílio de terceiro, haja vista que a própria norma 

reguladora traz restrições de duas ordens, exclusões apriorísticas da área de 

proteção nas três primeiras hipóteses definidas pelo constituinte, quais sejam, em 

caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, e limitação a posteriori 

no caso da quarta hipótese da determinação judicial.20 

Neste contexto, não sendo caso das hipóteses de exceção, as provas obtidas 

por meio da medida invasiva, ou seja, pela entrada forçada por autoridade policial 

sem mandado judicial, são provas ilícitas, bem como todas as que delas decorreram. 

Consoante a este entendimento já decidiu o STF, em Tema 280 de repercussão geral, 

que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em 

período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a 

posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob 

pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de 

nulidade dos atos praticados.21 

Por fim, a pesquisa aponta que, em que pese 62% dos acadêmicos 

manifestem discordância com o a frase “bandido bom, é bandido morto”, 19% dos 

entrevistados externaram apoio à esta expressão que representa grave violação dos 

direitos civis, entre eles um de fundamental importância para a existência de uma 

sociedade democrática, a integridade física das pessoas. Percebe-se, ainda que 19% 

dos alunos disseram não concordar, nem discordar da frase, o que demonstra 

indiferença quanto a restrições de direitos para quem comente infração penal, e 

revela a incompreensão por parte dos acadêmicos no que concerne ao próprio 

                                                      
20  CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 603616 / RO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 
DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016. 
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conceito de dignidade da pessoa humana, como qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração. 

Embora o condenado perca o seu direito à liberdade de ir e vir, não deixa de 

ser pessoa, um indivíduo dotado de direitos, à quem se deve garantir a integridade 

física e moral, e o fato de 38% dos acadêmicos não manifestarem expressa 

contrariedade com este clássico chavão, “solução” rasa e simplista para a violência 

e criminalidade, é razão para se constatar desempenho abaixo das expectativas no 

que tange ao entendimento dos estudantes do que vem a ser dignidade da pessoa 

humana, ou ao menos, revela a falha percepção de que é possível que o indivíduo 

perca seu status de pessoa humana e passe a ser considerado uma coisa, sem 

garantia de direitos fundamentais. 

 

 

Gráfico 7 – Qual o seu nível de concordância sobre toda pessoa ser 

considerada inocente até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória? 
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Gráfico 8 – Você é a favor da entrada forçada em domicílio pela polícia, para 

obtenção de provas de um crime, sem mandado judicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Fonte: primária (2021) 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Qual o seu nível de concordância com a frase “bandido bom, é bandido 

morto”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    Fonte: primária (2021) 
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Conclusão 

 

O presente artigo procurou investigar a compreensão dos acadêmicos do 

Campus São Bento do Sul acerca dos direitos fundamentais, bem como o princípio 

normativo da dignidade da pessoa humana. Os dados obtidos pela pesquisa 

permitem afirmar que os universitários possuem boa compreensão dos direitos 

fundamentais, principalmente a respeito dos direitos sociais, bem assimilados pelos 

estudantes como sendo aquelas garantias a serem proporcionadas pelo Estado 

visando assegurar o mínimo para uma existência digna. 

Constatou-se equívocos de compreensão em alguns direitos específicos, tais 

como a aplicação da função social ao direito da propriedade, bem como o tratamento 

equânime destinado à população negra para ocupação de cargos efetivos e 

empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. 

Quanto aos direitos civis, a sua afirmação e universalização encontra certa 

dificuldade de percepção. É patente, por parte da população estudada, a distinção 

entre pessoas consideradas merecedoras e não-merecedoras dos direitos 

fundamentais, e ainda permanece a ideia de que criminosos devem ter restringidas 

as garantias constitucionais. 

Destarte, pode-se dizer os acadêmicos, em sua grande maioria, encontram-se 

munidos de satisfatório conhecimento sobre direitos fundamentais, possibilitando 

seu comprometimento como cidadãos participativos e produtores de novos 

conhecimentos. Ainda assim, a educação em direitos fundamentais se mostra de 

essencial importância dentro da universidade para a efetivação de uma mudança 

cultural tão necessária para a formação de cidadãos mais humanitários e 

conscientes de que direitos fundamentais são inerentes a todos para uma vida com 

dignidade. 

Em suma, tem-se a expectativa de que o conteúdo desta esta pesquisa possa 

municiar o Núcleo de Estudos e Atividades em Direitos Humanos - NEADH para 

desenvolver atividades, declarações e publicações buscando ampliar os 

conhecimentos dos acadêmicos no tema e para levar esse conteúdo à comunidade. 
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Filipe Stechinski1 

RESUMO 
 
O presente trabalho destina-se ao estudo da supremacia do interesse público que, 
em determinados casos, seu uso desvirtuado torna-se pretenso violador dos direitos 
fundamentais, afrontando o Direito Fundamental à Boa Administração Pública. O 
estudo foi conduzido a partir da conceituação que vige atualmente no ordenamento 
jurídico. Como contraponto, analisaram-se os avanços decorrentes da 
constitucionalização do Direito Administrativo, através da nova categorização da 
função estatal que implicou na revisitação de conceitos clássicos,  especialmente, o 
contexto delimitador da expressão interesse público. Através de estudo bibliográfico 
analisou-se a dinâmica que a Administração Pública está inserida, revelando seu 
viés provedor e de proteção dos administrados sob a ênfase dos direitos 
fundamentais, ao passo que os conceitos de interesse público não se aplicam de 
forma hierárquica numa relação soberana de supremacia e, quando aplicados numa 
espécie de tudo o nada, potencializam a chance de violação aos direitos 
fundamentais. Evidenciou-se que, inobstante os esforços doutrinários, os conceitos 
jurídicos pertinentes ao direito administrativo encontram-se ainda atrelados aos 
eventos históricos mais relevantes, como é o caso do interesse público e a sua 
relação de supremacia, cuja conceituação básica tem pertinência com o exercício da 
soberania e a condição de submissão dos cidadãos ao poder estatal. Esse novo 
dimensionamento, perpassa pelas novas atribuições conferidas ao Estado e a 
compreensão de que as vontades do Estado não se confundem com as vontades dos 
administradores, recaindo-lhe o ônus de assegurar o bem comum e os interesses 
individuais a partir do rol de direitos fundamentais, que vinculam o agir estatal.  
Palavras-Chave: Supremacia do Interesse Público, Direito Fundamental à Boa 
Administração Pública, Direitos Fundamentais, Constitucionalização,  Direito 
Administrativo.   
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ABSTRACT 
 
The present work intended to study the supremacy of the public interest that, in some 
cases, its distorted use becomes an alleged violator of fundamental rights, facing the 
Fundamental Right to Good Public Administration. The conceptualization that valid 
currently in the legal system conducted the study. As a counterpoint, were analyzed 
the advances resulting from the conceptualization of Administrative Law, through the 
new categorization of the state function that implied in the revisiting of classical 
concepts, especially, the delimiting context of the expression public interest. Through 
a bibliographic study, was analyzed the dynamics that the Public Administration is 
inserted, revealing its bias provider and the protection of administrators under the 
emphasis of fundamental rights, while the concepts of public interest do not apply 
hierarchically in a sovereign relation of supremacy and, when applied in a kind of all 
or nothing, they potentiate the chance of violation of fundamental rights. It was 
evident that, regardless of doctrinal efforts, the legal concepts relevant to 
administrative law are still linked to the most relevant historical events, such as the 
public interest and its relationship of supremacy, whose its basic conception has 
relevance to the exercise sovereignty and the condition of submission of people to 
State power. This new dimension pervades by the new attributions given to the State 
and understanding that the State wishes will not to be mistaken with the 
administrators wishes, befitting him the onus to assure the he common good and 
private interests from the list of fundamental rights, that linked to act state. 
Keywords: Supremacy of Public Interest, Fundamental Right to Good Public 
Administration, Fundamental Rights, Administrative Law. 
 

 

1. Introdução 

 

Os avanços advindos do século XX e a consequente constitucionalização da 

Administração Pública pautada nos preceitos do Estado Constitucional de Direito 

implicaram numa nova categorização da função estatal, erigindo-a a provedora dos 

interesses dos administrados e observância dos direitos fundamentais, de modo a 

cumprir de forma efetiva com o múnus que lhe pesa.  

Essa nova formatação implicou na revisitação das relações existentes entre o 

Estado e os particulares, suprimindo dessa relação aquele modelo antes marcado 

pelo exercício indeliberado do ente público e sua respectiva supremacia. Assim, o 

conceito de interesse público vem passando por reconfigurações, cuja análise está 

cada vez mais dissociada da vontade estatal e dos soberanos, afastando-se cada 

vez mais da dimensão única e da sujeição dos cidadãos aos poderes do Estado. E, 

por conseguinte, imputando à administração que os atos se atentem à boa 
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administração pública de modo que os direitos dos cidadãos estejam inseridos em 

sua motivação, sobretudo os direitos fundamentais.  

Nessa concepção, não mais se toleram atos de império, senão quando 

atrelados ao atendimento do bem comum, sobretudo em face do viés provedor e das 

obrigações que competem ao Estado em benefício dos administrados. Logo, os 

cidadãos são concebidos como titulares de direitos em face do arcabouço 

constitucional vigente, indispensáveis à observância do Estado Moderno. 

Nesta trilha, revela-se a relação sinalagmática entre Estado e cidadãos, onde 

pesa aquele o dever de prover e assegurar os direitos instituídos no ordenamento 

jurídico, cuja sua ação deverá pautar-se na observância ao direito fundamental à boa 

administração pública, diante do viés provedor. 

 

2. A Atuação Estatal 

 

A administração pública, em todas esferas, impulsiona-se através de atos, os 

quais recebem características e definições específicas ante a sua finalidade e 

conteúdo. Trata-se, como é cediço, dos atos administrativos. 

Os atos administrativos representam mecanismo essencial ao cumprimento 

dos encargos que pesam em desfavor da administração pública. De igual sorte, 

destinam-se a salvaguardar as suas pretensões e exercer os poderes que lhes são 

atribuídos como forma de atingir as finalidades desejadas, em observância a tão 

comentada supremacia do interesse público.  

“Podemos, então, conceituar o ato administrativo como sendo a exteriorização 

da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários nessa 

condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com 

o fim de atender ao interesse público2”.  

Em face do interesse da administração e da sua posição hierárquica perante 

os administrados, dispõem os atos administrativos de atributos específicos e que 

são oponíveis a terceiros como pressuposto coercitivo a sua observância.  

                                                      
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2018, 
p. 105. 
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Na compreensão clássica do direito administrativo pautada ainda nos 

acontecimentos ocorridos na França, e que por muitos autores é considerada a sua 

gênese, a função estatal era vista com um viés liberal marcada pela atuação 

unilateral e em sentido de oposição aos interesses dos particulares. Evolutivamente, 

a partir do século XX, com a superveniência do Estado Moderno, sobrevieram 

diversos avanços e, sobretudo, a necessidade de estabelecer uma nova 

padronização da Administração Pública, erigindo-a a provedora dos interesses dos 

cidadãos. 

Nesse tocante, diante desse novo panorama, surge a relevância de analisar 

até que ponto a imposição desses atributos e a cominação do interesse público da 

forma como então justificada, não se configuram abusos e violação aos direitos 

fundamentais dos administrados. E, ainda, se os tais atos se coadunam com o direito 

fundamental à boa administração pública. 

Para contextualizar a proposição, inicia-se destacando que os atos da 

administração pública, em caráter peculiar, gozam de diversas características que 

os diferenciam dos demais atos, o que se justifica em face da sua essencialidade 

ante a estrutura jurídica que se insere a administração. Tais características 

decorrem, inclusive, daquele cenário histórico que foi objeto de evoluções e novas 

constatações. 

“Os atributos do ato, qualidades das normas jurídicas editadas pela 

Administração, são desdobramentos da posição de supremacia. São justamente 

esses atributos que os distinguem dos atos privados: (a) presunção de legitimidade; 

(b) imperatividade; (c) executoriedade em sentido amplo; (d) executoriedade em 

sentido estrito3”. 

Do que se depreende, são conferidas prerrogativas diferenciadas aos atos 

administrativos. A doutrina, por seu turno, aponta como pressupostos: a presunção 

de legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade. 

No   presente  trabalho,  a  análise  limitar-se-á  ao  atributo  da  presunção  de 

legitimidade   em   face   da   correlação   que   mantém  com  o  interesse   público  e  

                                                      
3 MARTINS. Ricardo Marcondes. Tratado de Direito Administrativo: ato administrativo e procedimento 
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 186. 
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respectiva supremacia que vigora nas relações com os particulares.  

 

3. A Presunção de Legitimidade e seus Pressupostos  

 

Em apertada abordagem, a presunção de legitimidade traz consigo a lição de 

que os atos administrativos surtirão seus efeitos de pleno direito, tendo seu objeto e 

finalidade considerados fidedignos até comprovação inversa, ainda que inicialmente 

imbuídos de vícios. Em outro viés, significa que o referido atributo autoriza a sua 

imediata execução.  

Neste tocante, resgata-se a conceituação disposta por Helly Lopes Meirelles 

ao preceituar que “a presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou 

operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos 

que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de 

nulidade os atos administrativos são tidos como válidos e operantes, quer para a 

Administração Pública, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus 

efeitos4”.  

Em abordagem mais contemporânea traz-se a lição de França ao discorrer 

sobre o referido atributo do ato administrativo.  

“Veracidade é a qualidade do ato que lhe garante que, até concreta 

demonstração do inverso, seu conteúdo se encontra em plena conformidade com a 

realidade que exprime. Isto é, manifesta objeto verdadeiro, segundo o teor da 

situação correspondente, se realizado conforme os valores do Direito. O ato 

administrativo, nesta condição, presume-se como verossímil ao real cenário e 

significado exposto em seu conteúdo5”.  

Esse atributo é corolário à regularidade da função do exercício estatal, cuja 

sua legitimidade se impõe, presumidamente, às relações havidas entre os 

particulares e a administração pública. 

                                                      
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 163.  
5 FRANÇA, Phillip Gil. Ato Administrativo e Interesse Público. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017 .p. 56-57 
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“O sistema jurídico presume, até prova em contrário, a regularidade do 

exercício da função estatal. Trata-se de uma decorrência do princípio da presunção 

de regularidade das normas jurídicas editadas pelo Estado – as leis são 

presumidamente constitucionais e legais. Eis uma importante característica do 

discurso normativo: a inversão do ônus da prova. Por certo, há uma explicação 

pragmática para a referida presunção6”. 

É imperioso considerar que essa compreensão decorre diretamente da 

supremacia do interesse público sobre o privado, já devidamente materializado no 

âmbito do direito administrativo e que serve como fundamento para legitimar as 

prerrogativas e privilégios conferidos à administração pública.  

“Em razão da supremacia do interesse público, é previsto no ordenamento 

jurídico uma série de prerrogativas ao ente público. Em razão deste mesmo princípio 

são estabelecidas diversas sujeicões e restricões à Administracão Pública, que não 

encontram símile na esfera jurídica dos administrados7”.  

Fatalmente, referido princípio mantém aplicação direta e imperativa nas 

relações havidas entre o Estado e os particulares.  

Na doutrina, Bandeira de Mello discorre sobre o referido princípio como 

“verdadeiro axioma reconhecido no moderno Direito Público”. Enfatizando que 

“proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele 

sobre o particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento 

deste último8”  

Pondera-se que nem mesmo a simples conceituação do princípio em comento 

é objeto de harmonia na ciência do direito. Seguindo essa linha de divergência, 

Gabardo aduz que definir o interesse público não é mais fácil que conceituar justiça, 

                                                      
6 MARTINS. Ricardo Marcondes. Tratado de Direito Administrativo: ato administrativo e procedimento 
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 188. 
7 GABARDO, Emerson; REZENDE, Maurício Corrêa de Moura. O conceito de interesse público no direito 
administrativo brasileiro. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte | n. 115 | pp. 267-318 
| jul./dez. 2017, p. 270. 
8  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27ª edição, São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. p. 70. 
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eficiência ou mesmo moralidade 9 . Inclusive faz menção ao entendimento de 

Humberto Ávila de que o interesse público sequer é possível de ser determinado 

objetivamente.  

“Enterés público existe, todo el mundo habla de él, es un principio conformador 

del ordenamiento jurídico, sin embargo, es muy rebelde a toda definición. A la hora 

de definir qué es el interes público, cuál es el contenido real del interes público, la 

question empieza a complicarse10”  

Ademais, persistem diversas passagens doutrinárias referindo-se à 

dificuldade de conceituar o interesse público, destacando o entendimento de Muñoz, 

que optou por não defini-lo, limitando-se a dizer que “o interesse público é como o 

amor”, eis que seria mais fácil sentir do que definir11.  

“Un poco con el interés público, pasa como con el amor: quién no se anima a 

decir que ha sentido que conoce lo que es el amor, que sus venas han latido a través 

del amor? Sin embargo cuando al amor se lo quiere definir, es como si desapareciera, 

como si perdiera fuerzas, como si perdiera todo. Entonces, es mejor no definirlo12”.  

Calha salientar que se trata de um princípio de natureza implícita ante a 

ausência de previsão expressa no texto constitucional, porém com vasto apelo 

doutrinário. Inobstante a isso, a expressão “interesse público” é utilizada de forma 

recorrente em toda e qualquer discussão com referência ao Estado.  

Não há como negar que essa concepção remonta às origens do direito, muito 

antes da subordinação do poder à lei. Ou seja, ainda quando sequer se verificava 

qualquer relação direta de comprometimento com as garantias individuais e direitos 

fundamentais, mas sim no período em que se observava o exercício de determinado 

poder coercitivo pelo Estado em face dos administrados. Porém, estabelece-se um 

cenário de intensa vulnerabilidade a partir desse pressuposto.  

                                                      
9 GABARDO, Emerson. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado como 
fundamento do Direito Administrativo Social. Revista de Investigacões Constitucionais, Curitiba, vol. 
4, n. 2, p. 95-130, maio/ago. 2017. DOI: 10.5380/rinc.v4i2.53437. p. 98 
10 MUÑOZ, Guillermo Andrés. El interés público es como el amor. In: Romeu Felipe Bacellar Filho; 
Daniel Wunder Hachem (Coords.). Direito Administrativo e Interesse Público: Estudos em homenagem 
ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 23. 
11 Ob. cit. p. 30. 
12 Ob. cit. p. 23. 



 
 
 
 
370 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

“Ocorre que o instrumental teórico do direito administrativo se reporta ao 

século XIX(...) O conteúdo e as interpretacões do direito administrativo permanecem 

vinculados e referidos a uma realidade sociopolítica que há muito deixou de existir. 

O instrumental do direito administrativo é, na sua essencia, o mesmo de um século 

atrás13”. 

A indeliberada atribuição de poder enseja transgressões e violações a direitos 

individuais que nem mesmo o interesse comum se prestaria a legitimar e isso foi 

fartamente comprovado através de diversas passagens históricas. Assim, fomentar 

inadvertidamente a supremacia do interesse público é corroborar com 

arbitrariedades e cercear a relação democrática que deve envolver os cidadãos e a 

administração.  

O que se sustenta é que no conceito de interesse público cabe qualquer 

alegação para fundamentar os posicionamentos da administração pública que 

acabam maculando as decisões e trazendo à baila a existência muito mais do que 

uma simples supremacia, mas sim um postulado impositivo. 

Não é de hoje que a supremacia do interesse público vem sendo 

desvirtuadamente utilizada para justificar e explicar toda e qualquer aparente 

vontade do Poder Público, ainda que violadora de premissas fundamentais que, em 

regra, são lançadas para legitimar transgressões. Contudo, essa celeuma vai muito 

além da aplicabilidade e reconhecimento prático dessa expressão jurídica. Ou seja, 

inicia-se com a simples problemática conceitual e perpassa pela sua dimensão nas 

relações existentes.  

“A propósito disso, o interesse público é um “lugar-comum”, omplementando 

que “lugar-comum é algo que em tese e por princípio não admite definição14”. 

“O interesse público constitui ao mesmo tempo fundamento e limite do poder 

estatal: se de um lado ele permite que as autoridades públicas ampliem o seu poder, 

outorgando-lhe competencias mais alargadas (para a consecucão do interesse da 

coletividade), de outro ele consubstancia um limite a esse poder, uma  vez  que  lhes 

                                                      
13 JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 13 
14 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Revista do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. Centro 
de Estudos, 1995. 
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impede de agir para além da medida exigida pelo interesse público15”  

A problemática fática quanto ao alcance da expressão interesse público vem 

rendendo incansáveis embates, municiados por argumentos de amplo calibre e com 

referência aos primórdios do direito administrativo, engajados nas consequentes 

evoluções que a função estatal vem sendo alvo. 

 

4. O Interesse Público e sua “Supremacia” 

 

Persiste na doutrina administrativista uma nova corrente que se presta a 

revistar o conceito de interesse público e a própria função estatal, atribuindo novos 

contornos a esse preceito e contextualizada no viés constitucional atrelado à 

necessidade de garantia dos direitos subjetivos assegurados aos particulares até 

mesmo quando em colisão com o Poder Público.  

Essa corrente impulsiona-se através dos movimentos verificados no século 

XX que passaram a conferir nova direção não apenas à concepção de Estado, mas 

também à reconfiguração das suas atribuições. Além disso, tem como pressuposto 

superar aquelas conceituações consolidadas há longa data, caminhando em sentido 

contrário.  

O interesse público não se confunde com o interesse do Estado, nem com o 

do governo e sequer com o interesse do agente, da mesma forma que refuta que o 

seja definido a partir da identidade do seu titular, sob pena de inversão lógica e 

axiológica16.  

Associado a isso sobrevém o Estado Constitucional de Direito que se alia à 

elevada quantidade de direitos fundamentais consagrados na atual Constituição 

Federal e correlatos direitos de primeira geração, o que é sustentado como 

pressuposto para justificar a necessidade de reformulação do referido princípio.  

“Da condicão de súdito, de mero sujeito subordinado à Administracão, o 

administrado foi elevado à condicão de cidadão. Essa nova posicão do indivíduo, 

                                                      
15 HACHEM, Daniel Wunder. A dupla nocão jurídica de interesse público em Direito Administrativo. A&C 
– Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, n. 44, p. 59-110, abr./jun. 
2011, p. 62. 
16 JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 37-39. 
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amparada no desenvolvimento do discurso dos direitos fundamentais, demandou a 

alteracão do papel tradicional da Administracão Pública17”.  

Essa nova concepção que vem ganhando contornos cada vez mais amplos dá 

ensejo àquilo que pode ser considerado como administração pública democrática e 

tem amparo na própria Constituição Federal vigente, que estimula a participação dos 

administrados no âmbito das decisões da própria administração pública.  

“A simples constatação da existencia de um ‘bem comum’ em pauta nem sempre 

fornece elementos para a decisão administrativa. É trivial decorrer do caso concreto 

um conflito moral (e jurídico) entre um direito individual e alguma medida legal ou 

administrativa pautada no interesse público ou no ‘bem-estar geral’ (medida esta 

que é, portanto, tomada de acordo com as regras majoritárias típicas da democracia 

representativa – o que exige uma grande cautela hermeneutica)18”. 

Binenbojm19 defende uma mudança de paradigma do direito administrativo e 

um desprendimento ou até mesmo uma nova formulação das concepções editadas 

há vários anos, que, no seu entendimento, já estão ultrapassadas na realidade atual, 

justificando sua análise através do enfoque zetético que se presta a questionar as 

premissas e os principais pontos de partida. 

Deduz que a noção de interesse público ainda persiste alheia à juridicização 

de princípios e dos objetivos do Estado que decorrem das diretrizes constitucionais, 

cujas conceituações fornecidas pela doutrina administrativista, na maioria das 

vezes, não se coadunam com as diretrizes emanadas do texto constitucional. E, de 

maneira geral, “...o discurso da autonomia científica do direito administrativo serviu 

de pretexto para liberar os administradores públicos da normatividade 

constitucional20”. 

Justamente, um desses paradigmas colocados em jogo pelo autor é a 

supremacia do interesse público e, esse raciocínio advém da superveniência do 

                                                      
17 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Transformacões do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 120 
18 GABARDO, Emerson. A relação entre interesse público e direitos fundamentais. Revista Argentina 
del Regimen de la Administración Pública. Buenos Aires. n. 394, 2011. p. 35. 
19 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização, 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 28-29. 
20 Ob. cit. 19.  
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constitucionalismo e da própria consagração dos direitos fundamentais e da 

democracia. O que, inclusive, coaduna-se com a constitucionalização do direito 

administrativo, suprimindo a conceituação e a definição de interesse público ao mero 

arbítrio do administrador, relegando-a à ponderação entre os direitos fundamentais 

e demais valores que são consagrados na Constituição.  

“O reconhecimento da centralidade do sistema de direitos fundamentais 

instituído pela Constituicão e a estrutura pluralista e maleável dos princípios 

constitucionais inviabiliza a determinacão a priori de uma regra de supremacia 

absoluta dos interesses coletivos sobre os interesses individuais ou dos interesses 

públicos sobre interesses privados21”. 

Forçosamente, não há como refutar a materialização e respetiva necessidade 

de reconhecer-se a relação de supremacia que dita as regras essenciais nas relações 

existentes entre a administração pública e os administrados. No entanto, é imperioso 

que a atuação estatal seja observada a partir dos vieses constitucionais e, sobretudo, 

à luz das garantias fundamentais.  

Em acurada abordagem Gabardo 22  refere-se à dissertação de mestrado 

defendida pelo professor Jorge Reis Novais em 1985 ao defender a vinculação do 

Estado de Direito à  “protecão, garantia e realizacão efetiva dos direitos 

fundamentais, que surgem como indisponíveis perante os detentores do poder e o 

próprio Estado”. Complementando, aborda o posicionamento do professor Romeu 

Felipe Bacellar Filho, exposto em sua tese doutoral ao defender a vinculação jurídica 

do Estado aos direitos fundamentais, sob o enfoque de que os princípios da 

Administração Pública estão erigidos a partir da dignidade da pessoa humana. 

 Sendo assim, ontologicamente o princípio da supremacia do interesse público 

não pode contrariar os direitos fundamentais sob pena de se descaracterizar. E se 

não há interesse público, não há o que ter supremacia, por definicão23”.  

                                                      
21 Ob. cit. p. 31. 
22 GABARDO, Emerson. A relação entre interesse público e direitos fundamentais. Revista Argentina 
del Regimen de la Administración Pública. Buenos Aires. n. 394, 2011. p. 38 
23 Ob. cit. p. 38. 
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A inobservância disso viola frontalmente o direito fundamental à boa 

administração pública que ocupa papel de destaque, cuja observância decorre dos 

encargos institucionais atribuídos ao Estado Democrático de Direito. 

“Trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, 

proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, sustentabilidade, 

motivação proporcional, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação 

social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas24”.   

O direito fundamental à boa administração pública foi objeto de abordagem 

específica na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada de 

forma oficial pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da União Europeia e pela 

Comissão Europeia em setembro de 200025.   

Grifa-se que a Carta dos Direitos Fundamentais veio à lume com a finalidade 

de reforçar a legitimidade da União Europeia e também ressaltar a importância dos 

direitos fundamentais. Em 2000 passou a ter força jurídica e vinculativa com o 

Tratado de Lisboa, oponível aos Estados membros e aos demais que viessem a 

integrar o pacto. Do seu teor observa-se um vasto rol de direitos fundamentais, 

então, unificados aos Estados membros, podendo-se destacadamente listar: 

liberdade, igualdade, solidariedade, direitos de cidadania e justiça. 

O principal realce, ao menos para o presente trabalho, é o viés democrático 

que embasa o documento, aliando-se ao tratamento singular que enaltece os direitos 

de cidadania e erige os cidadãos a uma posição de relevância no ordenamento.   

                                                      
24 FREITAS, Juarez. Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2014, p. 21.   
25 Artigo 41º 
Direito a uma boa administração 
1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e Órgãos 
da União de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. 
2. Este direito compreende, nomeadamente: 
- o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida 
individual que a afete desfavoravelmente, 
- o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito dos legítimos 
interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial, 
- a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões. 
3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da Comunidade, dos danos causados pelas 
suas instituições ou pelos seus agentes no exercício das respectivas funções, de acordo com os 
princípios gerais comuns às legislações dos Estados-Membros. 
4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas 
oficiais dos Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua. 
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Já no âmbito do direito administrativo a noção jurídica de boa administração 

originou-se das lições do jurista francês Maurice Hauriou, precursor do princípio da 

moralidade.  

Hauriou descreveu a boa administração como pressuposto correlato à boa 

gestão pública. Abordou o tema ao discorrer sobre a jurisprudência do Conselho 

Federal francês, salientando a existência de uma moralidade administrativa com o 

viés de vincular o administrador a um determinado regramento de conduta atinente 

à disciplina interna da administração. Nessa noção do autor, a boa administração 

comportaria um emaranhado de condutas éticas oponíveis dos administradores 

públicos,  independente  de  previsão  legal  específica.  Logo,  ser bom administrador  

público iria muito além do mero cumprimento da lei26. 

Inserido neste conceito está a necessidade de que a administração pública 

cumpra com os objetivos assegurados pela Constituição, ao mesmo passo que a 

atuação estatal deve ser norteada a partir da promoção dos direitos fundamentais, 

conferindo resultados de interesse da coletividade para além de mera ação 

autoritária. 

Com base na garantia de direitos contida na constituição em favor dos 

indivíduos advém uma nova noção de “direito subjetivo público”. Ou seja, trata-se de 

um direito que o indivíduo titulariza contra o próprio Estado, repercutindo na 

majoração daquele conceito antigo de direito subjetivo27.  

Logo, a boa administração pública inicia-se a partir da obrigatoriedade que 

recai ao Estado de respeitar os direitos fundamentais em suas relações, na mais 

ampla acepção. Complementando-se com a incumbência de cumprir com o seu 

múnus de forma otimizada e eficaz, sobretudo na concretização dos direitos 

fundamentais. 

Esse direito assenta-se no artigo 1º, III da Constituição Federal que elenca a 

dignidade humana como fundamento da República, bem como no artigo 37, através 

da previsão de todos os princípios que regem a administração pública. Para que se 

                                                      
26 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2018. p. 46. 
27 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público, 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 48. 
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conceitua como “boa”, uma administração pública deve assentar-se na dignidade da 

pessoa humana e estribar-se nos direitos fundamentais, tendo como pressuposto a 

probidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e proporcionalidade. O direito 

fundamental à boa administração pública encontra-se consagrado em nossa 

Constituição e, além disso, dispôs sobre critérios, diretrizes e princípios condutores 

a sua consecução e que permitem a sua concretização28.   

Esse ideal coaduna-se com a teoria elaborada por Alexy, que concebe o direito 

fundamental completo como um “feixe de posições de diferentes conteúdos e 

diferentes estruturas” que resultam na criação de determinados  direitos  na  mesma 

toada que cunham deveres29. 

Não mais se admite a atuação estatal autoritária e decorrente de um padrão 

de poder ao qual a administração pública estava situada. Ao contrário disso, o que 

se reclama é uma atuação pautada num padrão sistemático e que vislumbre como 

destinatário dessas ações um cidadão detentor de direitos fundamentais. 

“O princípio da supremacia do interesse público, ao contrário do que se afirma, 

não coloca em risco os direitos fundamentais do homem. Pelo contrário, ele os 

protege. Veja-se que o direito administrativo nasceu justamente no período do 

Estado liberal, cuja preocupação era a de proteger os direitos individuais frente aos 

abusos do poder30”.  

Consequentemente, à administração pesa o ônus de resguardar os direitos 

previstos na Constituição Federal, sendo latente a condição de provedora e 

responsabilidade do bem estar social, razão pela qual se impõe o uso ponderado da 

supremacia do interesse público que deverá ser voltado à observância do bem 

comum e não propriamente ao interesse da administração. A bem da verdade, a 

atuação estatal surge com o pressuposto de atender à boa administração pública.  

Ademais, impõe-se abordar que a supremacia do interesse público não admite  

                                                      
28 SARLET, Ingo Wolfgang. A Administração Pública e os Direitos Fundamentais. Aula proferida na 
Escola da Magistratura do TRF-4ª Região, Curso Permanente, Módulo II, Direito Administrativo. p. 01 
29 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 254 
30 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Supremacia do Interesse Público e Outros Temas Relevantes do 
Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 98. 
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a violação aos direitos fundamentais dos administrados, bem como, não possibilita 

a justificativa para qualquer decisão. Ao contrário, ao mesmo tempo que legitima a 

atuação estatal, limita o seu alcance, não podendo cogitar-se a existência dessa 

supremacia estatal senão para atuar em benefício e zelar pelos direitos 

fundamentais dos cidadãos.  

 

Conclusão 

 

A partir da análise proposta, é possível concluir que, apesar dos grandes 

esforços doutrinários, os conceitos jurídicos pertinentes ao direito administrativo 

encontram sua principal matriz ainda atrelada aos eventos históricos mais 

relevantes, como é o caso do interesse público e sua relação de supremacia, cuja 

conceituação originária tem pertinência com o exercício da soberania e a condição 

de submissão dos cidadãos ao poder estatal.  

No entanto, verifica-se que, com a superveniência do Estado Moderno e 

principalmente com os movimentos ocorridos a partir do século XX, a administração 

pública foi reposicionada no cenário institucional, passando a romper aquela relação 

de oposição e desvirtuada supremacia que sempre esteve muito nítida e manteve-

se sendo aplicada de forma errônea.  

Esse novo dimensionamento, inclusive, perpassa pelas novas atribuições 

conferidas ao Estado e a definitiva concepção de que as vontades do Estado não se 

confundem com as vontades dos administrados e lhe pesa o ônus de assegurar o 

bem comum e os interesse individuais a partir do rol de direitos fundamentais aos 

quais suas ações encontram-se vinculadas. Também associa-se a isso o fenômeno 

da constitucionalização do direito e, mais especificamente, do direito administrativo, 

trazendo-se para a sua interpretação a aplicação dos direitos fundamentais e a 

incidência de todos os valores e objetivos constantes da Constituição Federal.  

É imperativo que o Estado disponha de mecanismos específicos e privativos 

para levar a efeito as obrigações que lhes são conferidas em benefício dos 

administrados, gozando de condição legítimas e estando erigido em posição diversa. 

Ocorre que não se pode perder de vista que toda essa estrutura é proporcionada com 

a finalidade de atender aos interesses coletivos, estabelecendo-se um marco 
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divisório no sentido de coibir que as sejam utilizadas para avalizar interesses que 

não sejam aqueles legítimos do Estado e que se prestam exclusivamente para o 

cumprimento das suas atribuições. 

Há que se enfatizar a gravidade da desvirtuação da supremacia do interesse 

público que, na prática, vem sendo empregada de maneira errônea e ensejando 

lesões a direitos dos administrados. Reforça-se que compete ao Estado o encargo 

de assegurar os direitos previstos na Constituição Federal, eis que ocupa a condição 

de provedor dos direitos e a supremacia do interesse público presta-se à satisfação 

do bem comum.  

A matéria necessita de maior evolução e consolidação dos novos ideais no 

cenário fático, além do desapego daquele estereótipo autoritário que arbitrariamente 

se consolidou ao longo dos anos, havendo um maciço crescimento doutrinário nesse 

sentido, propositadamente porque o direito fundamental à boa administração 

pública é ínsito à própria condição de cidadania, coadunando-se com os 

pressupostos democráticos que sobrevém das garantias asseguradas pela 

Constituição Federal. 
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RESUMO 
 
Este artigo aborda a controversa relação entre Poder Judiciário e Poder Legislativo, 
tão atual no direito constitucional brasileiro. A pesquisa nele materializada se propõe 
a explorar as formas de controle do processo legislativo, com foco específico nas 
situações que que o órgão controlador é o Judiciário e que a matéria utilizada como 
parâmetro são os regimentos internos das casas legislativas. Em outras palavras, 
investiga-se o controle judicial de legalidade, não de constitucionalidade, do 
processo legislativo. Mediante estudo de caso de determinados julgados do 
Supremo Tribunal Federal, investiga-se o atual estágio em que se encontra, na 
jurisprudência da Suprema Corte, a modalidade de controle em tela. Ao final, conclui-
se a pesquisa com uma crítica científica sobre os rumos a serem seguidos pela 
ciência jurídica no trato do controle de legalidade do processo legislativo. Devem ser 
construídos e viabilizados critérios jurídicos seguros e claros para uma melhor e 
mais efetiva prestação jurisdicional sobre o tema. 
PALAVRAS-CHAVE: Processo Legislativo. Regimento Interno. Interna Corporis. 
Supremo Tribunal Federal.  
 
ABSTRACT 
 
 This article addresses the controversial relationship between the Judiciary and 
Legislative Power, which is so current in Brazilian constitutional law. The research 
materialized in it intends to explore the forms of control of the legislative process, 
with specific focus on situations that the controlling body is the Judiciary and that 
the matter used as a parameter is the internal regulations of the legislative houses. 
                                                      
1 Mestrando em Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza (UNIFOR-CE), possui graduações 
em Direito (UNICHRISTUS-CE) e em Administração (UFC-CE) bem como especializações em Direito 
Administrativo (UCAM-RJ) e em Direito Municipal (EPD-SP). Servidor efetivo da Câmara Municipal de 
Fortaleza, na carreira de Consultor Técnico, ocupa no atual biênio a função de Coordenador-Geral 
Legislativo.  
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In other words, the judicial review of legality, not constitutionality, of the legislative 
process is investigated. Through a case study of certain judgments of the Federal 
Supreme Court, the current stage of the control modality in question is investigated 
in the Supreme Court jurisprudence. At the end, the research concludes with a 
scientific critique of the paths to be followed by legal science in dealing with the 
control of the legality of the legislative process. Safe and clear legal criteria must be 
built and made viable for a better and more effective jurisdictional provision on the 
subject. 
KEYWORDS: Legislative Process. Regiment. Internal Corporis. Federal Court of 
Justice. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os regimentos internos das casas legislativas são normas com alto grau de 

juridicidade, pois complementam e pormenorizam as regras constitucionais sobre o 

processo de produção de leis. Frise-se: é da própria Constituição que emana a ordem 

para elaboração dos regimentos legislativos. Referidos instrumentos são o 

repositório das regras que garantem a previsibilidade e a segurança jurídica dos 

procedimentos de criação do direito. 

Quando uma nova lei entra em vigor, esta goza de uma presunção de 

legalidade e de constitucionalidade, pois se presume que os procedimentos legais 

exigidos para a sua elaboração foram devidamente respeitados. Em suma, é a 

obediência ao procedimento de criação que garante a legitimidade do produto final 

criado.  

Entretanto, não são raras as situações no cotidiano dos parlamentos em que, 

pela natural multiplicidade de interesses ali representados, regras regimentais sobre 

o processo de criação de leis podem ser relativizadas ou, infelizmente, 

desrespeitadas. Como consequência da violação de uma norma jurídica, as partes 

lesadas acionam o Poder Judiciário para que este desenvolva sua atribuição 

precípua de dizer o direito de forma efetiva diante dos conflitos. Mas não é isso que 

ocorre no Brasil. 

De modo geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) adota uma consolidada 

posição de autocontenção, segundo a qual os atos legislativos relacionados aos 

regimentos internos seriam insuscetíveis de controle jurisdicional. É a chamada 

insindicabilidade judicial dos atos interna corporis, jurisprudência constantemente 
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utilizada pelo Poder Judiciário para eximir-se do seu mister, deixando a sociedade 

órfã de um controle realmente efetivo do processo de produção de leis. Com tal 

entendimento, o STF rebaixa a norma regimental a uma subespécie legislativa, um 

direito que, se for violado, não é passível de controle. 

Nesse contexto, o presente estudo tem o objetivo de examinar a doutrina e a 

jurisprudência, mediante o estudo de caso de determinados julgamentos do STF, 

para demarcar o atual estágio do controle judicial do processo legislativo, mais 

especificamente o controle de legalidade, referente às normas dos regimentos 

internos das casas legislativas.  

De início, são analisadas as variadas classificações que o controle do 

processo do processo legislativo pode assumir, a depender da natureza do órgão 

controlador, do momento de realização e da matéria analisada. Em seguida, 

mediante análise exploratória-descritiva, são examinados julgados específicos do 

STF sobre o tema, de modo a escrutinar toda a fundamentação e argumentação 

utilizada. 

Assim, a pesquisa é de natureza bibliográfica, exploratória e interpretativa, de 

cunho qualitativo mediante análise doutrinária e documental, valendo-se da 

utilização do método indutivo a partir do estudo de casos concretos. 

 

1. O CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 

No direito brasileiro, estão institucionalizadas diversas formas de controle do 

processo legislativo. São apresentadas abaixo as variadas classificações que a 

fiscalização do processo de produção de normas pode assumir, a depender da 

natureza do órgão controlador, do momento de realização e da matéria analisada. 

Assim, analisando e descrevendo um panorama de diferenciação conceitual 

sobre as várias possibilidades de exercício do controle, torna-se possível alcançar o 

que se objetiva com o presente tópico: delimitar como ocorre, na sistemática jurídica 

brasileira, especificamente o controle sobre o processo de criação de leis exercido 

pelo Poder Judiciário. 
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O controle quanto à natureza do órgão controlador. Busca-se aqui examinar o 

ator responsável por superintender a regularidade do processo de produção de 

normas (Quem exerce). O controle pode ser Político ou Judicial.  

O controle político é realizado por órgãos de natureza essencialmente política, 

que não integram a estrutura do Poder Judiciário2 e, portanto, são desprovidos de 

natureza jurisdicional. Há modalidades de exercício pelo Poder Legislativo e pelo 

Poder Executivo, ambos participantes do processo legislativo3. 

No Brasil, o controle político é efetuado pelo próprio Parlamento, em forma de 

autocontrole que se consubstancia por meio dos órgãos especializados da Casa 

Legislativa, servindo com um filtro de constitucionalidade e legalidade das 

proposições. Tal espécie de controle ocorre também, em nosso sistema 

constitucional, preventivamente, por meio do poder de veto do Presidente da 

República4. 

O controle judicial é realizado por órgãos que integram a estrutura do 

Judiciário e, portanto, são detentores da função jurisdicional. No direito brasileiro 

como um todo, este controle é a regra5, tendo em vista que o Poder/Dever de dizer o 

direito aos fatos é preponderantemente conferido ao Judiciário. No processo 

legislativo, especificamente, ele é realizado em situações pontuais. 

O controle quanto ao momento de realização. É uma classificação pautada 

pelo ingresso do ato normativo no ordenamento jurídico. A fiscalização corretiva 

pode ocorrer antes ou depois deste momento. O controle pode ser, então, Posterior 

(Repressivo) ou Prévio (Preventivo).  

O controle posterior/repressivo ocorre depois que o processo legislativo já 

está finalizado. A nova lei está promulgada, apta a produzir efeitos e, portanto, já 

ingressou no sistema normativo. Se ocorreram vícios no processo de produção 

legislativa, deve ser efetivada esta modalidade de fiscalização, com o objetivo de 

retirar a norma viciada do ordenamento jurídico, tendo em vista ser ele  incompatível 

                                                      
2 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de. O controle judicial de atos do Poder Legislativo: atos políticos 
e interna corporis. Brasília: Brasília Jurídica, 2001, p. 52. 
3  PEREIRA, Bruno Cláudio Penna Amorim. Jurisdição constitucional do processo legislativo: 
legitimidade, reinterpretação e remodelagem do sistema no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p 82. 
4 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de, op. cit., p. 53-54. 
5 PEREIRA, Bruno Cláudio Penna Amorim, op. cit. p. 83. 
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com a existência de legislações inconstitucionais e/ou ilegais.  

O controle prévio/preventivo, por sua vez, ocorre em uma norma ainda em 

elaboração, uma proposição legislativa no curso de seu trâmite parlamentar. O 

objetivo é impedir que uma norma viciada ingresse no ordenamento jurídico e passe 

a gozar de presunção (relativa, até que se prove o contrário) de constitucionalidade 

e legalidade. 

Cotejando a presente classificação (quanto ao momento) com a classificação 

anterior (quanto à natureza do órgão), é indispensável trazer a obra de Alexandre de 

Moraes6: 

 

Em regra, no direito constitucional pátrio, o Judiciário realiza o controle 

repressivo de constitucionalidade, ou seja, retira do ordenamento jurídico uma lei 

ou ato normativo contrários à Constituição. Por sua vez, os poderes Executivo e 

Legislativo realizam o chamado controle preventivo, evitando que uma espécie 

normativa inconstitucional passe a ter vigência e eficácia no ordenamento 

jurídico. 

 

Perceba-se que a lição do Eminente Ministro utiliza a expressão “em regra”. 

Isso porque excepcionalmente é possível que o Poder Legislativo realize também o 

controle posterior/repressivo do processo legislativo. Nos casos de edição de 

Medida Provisória, nos termos do art. 62 da Constituição, esta já entra em vigor, com 

força de lei, imediatamente, devendo o Congresso Nacional efetuar o trâmite 

legislativo para aprová-la ou rejeitá-la, dentro do prazo constitucionalmente 

estipulado. 

Mesmo ainda estando submetida ao processo legislativo, a Medida Provisória 

já ingressou no ordenamento, com vigência e eficácia. Assim, na hipótese de o 

congresso nacional rejeitá-la com base em argumento de inconstitucionalidade 

verificada, ele estará exercendo controle repressivo, pois estará retirando do 

ordenamento jurídico uma norma vigente (medida provisória) flagrantemente 

inconstitucional7. 

                                                      
6 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 703. 
7 MORAES, Alexandre de, op. cit., p. 708. 
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Também excepcionalmente, é possível que o Poder Judiciário exerça, se 

devidamente provocado, o controle prévio/preventivo do processo legislativo. A via 

processual/judicial para impugnar possível trâmite viciado no processo legislativo é 

o mandado de segurança, tendo em vista o direito líquido e certo que toca a cada 

parlamentar de participar de um procedimento de elaboração normativa marcado 

pela lisura e observância das normas que o disciplinam8. 

Em suma, o controle repressivo, que alcança uma norma jurídica vigente, é 

realizado, em regra, pelo Poder Judiciário (Controle Judicial), podendo, em um caso 

excepcional, ser realizado pelo Poder Legislativo (Controle Político). “Já o controle 

preventivo pode ser efetuado por órgão jurisdicional ou político, sempre a priori, 

alcançando projetos de norma jurídica”9.  

O controle quanto à matéria analisada. Busca-se aqui examinar qual o 

parâmetro normativo utilizado para o controle. As tramitações de uma proposição 

legislativa ou de uma norma já vigente podem ter verificadas suas compatibilidades 

com as normas regentes do processo legislativo, as quais podem ser de cunho 

constitucional ou de cunho legal (infraconstitucional). O controle pode ser, portanto, 

de Constitucionalidade ou de Legalidade. 

O Controle de Constitucionalidade do processo legislativo tem entendimento 

consolidado e incontroverso no âmbito da Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Por meio desta modalidade de verificação, as normas positivadas na 

Constituição relativas ao processo legislativo são utilizadas como paradigma 

suscetível de contraste judicial 10 . É um controle formal. Tanto uma proposição 

legislativa pode ter seu trâmite interrompido, como uma norma já vigente pode ser 

retirada do ordenamento jurídico, caso verificada alguma incompatibilidade com o 

processo legiferante expresso no texto constitucional (inconstitucionalidade formal). 

Já em relação ao Controle de Legalidade, a matéria utilizada para a verificação 

de compatibilidade é uma norma infraconstitucional sobre o processo legislativo. 

Seguem alguns exemplos possíveis:  

                                                      
8 BERNARDES JÚNIOR, José Alcione. O controle jurisdicional do processo legislativo. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 102.  
9 QUEIROZ FILHO, Gilvan Correia de, op. cit., p. 55. 
10 BERNARDES JÚNIOR, José Alcione, op. cit., p. 101. 
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- uma norma pode ser produzida de modo incompatível com a Lei 

Complementar Nº 95/1998, legislação infraconstitucional utilizada no processo de 

produção normativa, que disciplina a técnica de redação legislativa;  

- uma proposição municipal pode tramitar em descompasso com as regras 

processuais dispostas na Lei Orgânica do respectivo município (norma de status 

infraconstitucional). 

- por fim, uma proposição legislativa pode, em seu trâmite, violar regras 

processuais dispostas no Regimento Interno do respectivo parlamento. Regimentos 

são instituídos por meio de Resoluções e estas, por sua vez, são espécies normativas 

primárias, nos termos do art. 59 da Constituição Federal. O presente trabalho analisa 

com destaque esta última situação. 

O ponto comum entre os exemplos supracitados é que o ato legislativo a ser 

controlado tem sua compatibilidade verificada não com o texto da Constituição, mas 

com um texto de outra norma legal (de status infraconstitucional) que estabelece 

regras de processo legislativo. 

Cotejando o presente ponto com a supracitada apresentação relativa à 

natureza do órgão controlador, infere-se que o controle de legalidade do processo de 

produção normativa pode e deve ser exercido pelo Poder Legislativo e pelo Poder 

Executivo (Controle Político), por razões óbvias, pois ambos são participantes 

protagonistas do processo legislativo. Ademais, também pode e deve ser exercido 

pelo Poder Judiciário (Controle Judicial), tendo em vista ser ele o detentor 

preponderante da função jurisdicional e, principalmente, por ele não poder se afastar 

de nenhuma lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. 

Não é o objetivo desta primeira seção esgotar a temática, mas tão somente 

apresentar um panorama inicial do controle do processo legislativo, com suas 

nuances, peculiaridades e problemáticas. Na seção seguinte são apresentados 

estudos de casos julgados no STF, os quais dão amparo a um melhor enfrentamento 

do tema. 
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2. A ADOÇÃO DOUTRINA DOS ATOS INTERNA CORPORIS PELO STF 

 

A presente seção passa a investigar qual o entendimento da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, enquanto corte constitucional, sobre o exercício do 

controle judicial de violações a normas regimentais, momento em que é possível 

verificar a consolidada adoção da doutrina dos atos interna corporis. 

Para Hely Lopes Meirelles 11 , são atos interna corporis, aqueles assuntos 

ligados direta e exclusivamente às prerrogativas institucionais ou à valoração das 

matérias de competência privativa da “corporação legislativa”. Os atos legislativos 

relativos à formação das leis, disciplinados nos regimentos internos, se enquadram 

nesta classificação. 

Tal entendimento sobre as normas regimentais, para o autor, se dá devido ao 

fato de que ocasionais violações a elas, bem como conflitos delas decorrentes, não 

são passíveis de apreciação judiciária. Nessa linha, Meirelles12 conclui que “não se 

sujeitam a correção judicial (…) os atos interna corporis do Legislativo”, os quais “são 

aquelas deliberações do Plenário, das Comissões ou da Mesa que entendem direta e 

exclusivamente com as atribuições e prerrogativas da corporação”. 

Referida classificação doutrinária diminui os regimentos a um mero 

ordenamento interno das corporações legislativas, negando o seu cumprimento 

cogente e impossibilitando o acesso ao Judiciário em caso de violações. Retira-se 

da lição de Carlos Teles 13  a justificativa de que se inibe a possibilidade de 

intervenção jurisdicional dos tribunais no controle dos preceitos regimentais 

relativos às deliberações parlamentares para que não seja desrespeitado o 

postulado constitucional da divisão dos poderes. Desta forma, a teoria dos atos 

interna corporis tenta encontrar sustento no princípio da separação dos poderes, 

apresentando como álibi o argumento segundo o qual se o Poder Judiciário vier a 

efetuar o controle da violação de normas regimentais, estará supostamente 

interferindo de forma indevida no Poder Legislativo.  

                                                      
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 449-450. 
12 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 
2013, p. 35-36. 
13  TELES, Carlos André Coutinho. O princípio da deliberação suficiente no processo legislativo 
brasileiro. Rio de Janeiro: Ágora21, 2019, p. 124. 
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Ao desenvolver seu posicionamento, o supracitado autor considera que 

admitir a submissão de questões de índole regimental à revisão jurisdicional, 

“consagraria a inaceitável nulificação do próprio Poder Legislativo”. Para ele, as 

questões interna corporis devem ser resolvidas, exclusivamente, na esfera de 

atuação da própria instituição legislativa14. 

Quando se depara com processos judiciais relacionados a violações de 

regimentos internos das casas legislativas, o STF utiliza-se de uma consolidada 

posição de autocontenção, segundo a qual os atos legislativos relacionados a 

normas regimentais são insuscetíveis de controle jurisdicional. É, portanto, a clara 

adoção da supracitada doutrina dos atos interna corporis, 

No âmbito do STF, a doutrina autorrestritiva em comento tem o Mandado de 

Segurança 20.24715 , ainda da década de 80, como leading case. Por meio deste 

processo, questionava-se o indeferimento pelo Presidente do Senado Federal, de um 

requerimento que versava sobre anexação de Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) de autoria de parlamentar a uma outra PEC de autoria do Executivo, devido ao 

fato de ambas tratarem de tema análogo/conexo (eleição direta para Senadores e 

Governadores). Na decisão fixou-se o entendimento de que “trata-se de questão 

interna corporis que se resolve, exclusivamente, no âmbito do Poder Legislativo, 

sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário”. 

Na mesma década, outros precedentes foram postos para solidificar a tese de 

que normas regimentais são imunes ao controle judicial por serem matérias interna 

corporis. Veja-se o exemplo do Mandado de Segurança 20.47116, julgado este cuja 

ementa assim fixou: “Matéria relativa a interpretação, pelo Presidente do Congresso 

Nacional, de normas de regimento legislativo é imune a crítica judiciária, 

circunscrevendo-se no domínio interna corporis”.  

                                                      
14 TELES, Carlos André Coutinho, op. cit., p. 125. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 20.247/DF, Rel. Min. Moreira Alves, 
julgado em 18 de setembro de 1980, publicado em 21 de novembro de 1980. 
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 20.471/DF, Rel. Min. Francisco Rezek, 
julgado em 19 de dezembro de 1984, publicado em 22 de feveireiro de 1985. 
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Outro exemplo essencial para o entendimento da temática é o julgamento do 

Mandado de Segurança 21.75417, que versava sobre a não observância do quórum 

mínimo exigido pelo regimento para abertura de sessão do Congresso Nacional 

destinada à leitura de Projeto de Resolução Nº 3/93 (relativo ao início dos trabalhos 

da revisão constitucional). A sessão foi realizada sem a presença no número mínimo 

necessário de parlamentares. Houve pedido de medida cautelar para suspender a 

eficácia do procedimento adotado (leitura da matéria) na fatídica sessão 

congressual. A cautelar foi concedida liminarmente pelo Relator, Ministro Marco 

Aurélio, suspendendo o procedimento/tramitação até a decisão final no processo.  

A concessão da liminar foi objetivo de agravo regimental que implicou, por 

consequência, no pronunciamento do Plenário sobre o tema. O agravo foi provido e 

restou fixado, mais uma vez, o entendimento pela impossibilidade de conhecimento 

do Mandado de Segurança, por tratar de matéria interna corporis, a qual não está 

sujeita à análise judiciária: “A natureza interna corporis da deliberação congressional 

- interpretação de normas do Regimento Interno do Congresso - desautoriza a via 

utilizada. Cuida-se de tema imune à análise judiciária. Precedentes do STF”. 

Como visto, mediante postura de autocontenção, o STF tem se negado a 

oferecer a tutela jurisdicional em casos de desrespeito a normas regimentais, 

alegando, em suma, que a solução para tais situações deve ser encontrada dentro 

do próprio parlamento, não cabendo intervenção jurisdicional, em nome da 

separação dos poderes.  

Nesse ponto, é cabível um destaque: Tal entendimento adotado pelo STF 

revela flagrante desobediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, fato 

deveras inapropriado sob o ponto de vista do Estado Democrático de Direito, que 

pode levar (ou já tem levado) ao surgimento de bolhas de discricionariedade isentas 

da apreciação judicial, abrindo espaço para a insegurança jurídica e para ocorrência 

de arbitrariedades no exercício do poder político. 

O que ocorre na jurisprudência atual do STF é um verdadeiro alargamento do 

argumento das matérias interna corporis. De forma indistinta e sem apresentar 

                                                      
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 21.754 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 
Rel. p/ Acórdão Min. Francisco Rezek, julgado em 7 de outubro de 1993, publicado em 21 de fevereiro 
de 1997. 
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alternativas ou parâmetros mínimos para a realização do controle, o Pretório Excelso 

insere toda e qualquer situação que envolva regimentos internos na 

responsabilidade do próprio legislativo, eximindo-se de cumprir sua missão 

constitucional de julgar violações a normas jurídicas.  

A utilização apriorística e de forma indiscriminada da teoria dos atos interna 

corporis, sob a justificativa da obediência à separação dos poderes, é uma exagerada 

manifestação de autocontenção, que viola frontalmente a inafastabilidade da 

jurisdição. O órgão de cúpula do Poder Judiciário não pode se afastar quando 

acionado para exercer jurisdição em casos de lesão ou ameaça de lesão a direito. 

Regimento interno é lei, é direito, é norma de obediência obrigatória por aqueles a ele 

submetidos.  

Em detrimento da majoritária e consolidada jurisprudência aqui demonstrada, 

é possível notar posicionamentos isolados e pontuais de Ministros do STF que, se 

aprofundando no argumento autolimitador da insindicabilidade dos atos interna 

corporis, apresentam a ele contrapontos baseados na inafastabilidade da jurisdição. 

Tais manifestações apontam para o reconhecimento da juridicidade das normas 

regimentais e, consequentemente, para uma possível efetivação destas por meio 

judicial. 

Na análise do Mandado de Segurança 22.50318 , o Relator, Ministro Marco 

Aurélio trouxe o entendimento de que as normas regimentais são necessárias para 

a institucionalização e racionalização do poder, pois são postas de modo a promover 

o equilíbrio entre maioria e minoria. Sua medida cautelar, deferida de forma 

monocrática, posteriormente foi cassada pelo Plenário. Entretanto, já representa um 

passo a frente no debate sobre a postura costumeiramente adotada na Corte. Veja-

se: 

(...) não se faz ao abrigo de imutabilidade jurisdicional, sob pena de reinar no seio 

das Casas Legislativas a babel, passando a maioria a ditar, para cada caso 

concreto, o que deve ser observado. As normas instrumentais, tenham ou não 

idoneidade constitucional, conferem a certeza quanto aos meios a serem 

utilizados e exsurgem como garantia maior à participação parlamentar.  

                                                      
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 22.503/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 
julgado em 8 de maio de 1996, publicado em 6 de junho de 1997. 
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Ainda no julgamento do Mandado de Segurança 22.503, o Ministro Celso de 

Mello, em seu voto, expressou o entendimento de que o controle judicial poderia 

ocorrer também em caso de violações de normas regimentais sobre o processo 

legislativo: 

 

A imperiosa necessidade de fazer prevalecer a supremacia da Constituição (...) e 

a inafastável obrigação de tornar efetivas as cláusulas regimentais que 

disponham, em caráter mandatório e vinculante, sobre o modo de elaboração 

legislativa legitimam, plenamente, a atuação do Poder Judiciário no processo de 

formação dos atos normativos, em ordem a permitir, no plano da judicial review, 

a exata aferição do fiel cumprimento, pelo Poder Legislativo, das diretrizes, dos 

princípios e das regras inscritas tanto na Lei Fundamental da República quanto 

no regimento interno (...). 

 

Na mesma esteira, o Ministro Sepúlveda Pertence, em seu voto no Mandado 

de Segurança 24.356 19 , manifestou certa restrição em relação à utilização da 

doutrina dos atos interna corporis como excludente da possibilidade de exercício da 

tutela jurisdicional. Segundo sua fundamentação, em nome da inafastabilidade, 

pouco importaria se a norma violada fosse constitucional, legal ou regimental, se há 

lesão ou ameaça de lesão, “se existir esse direito, pouco se me dá que ele se funde 

em norma regimental: provocado, o Tribunal terá de decidir a respeito”. 

É necessário ainda trazer as manifestações do Ministro Luiz Fux, o qual tem 

sido, nos tempos atuais, o magistrado de maior vanguarda no enfretamento da 

insididicabilidade judicial dos atos interna corporis. Quando da concessão de medida 

cautelar nos Mandados de Segurança 31.81620 e 34.53210, o Ministro expressou que 

“as disposições regimentais consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas 

e, como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante”. A violação a 

uma norma regimental “habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento 

                                                      
19  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 24.356/DF, Rel. Carlos Veloso, 
julgado em 13 de fevereiro de 2003, publicado em 12 de setembro de 2003. 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 31.816/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 
em 27 de fevereiro de 2013, publicado em 13 de maio de 2013. 
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 34.530/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 
em 14 de dezembro de 2016, publicado em 19 de dezembro de 2016. 
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jurídico”, tendo em vista ser “inconcebível a existência de normas cujo cumprimento 

não se possa exigir coercitivamente”.  

O Ministro Fux foi ao extremo no tensionamento sobre o tema. Não há meio 

termo: “i) ou bem as normas regimentais são verdadeiramente normas e, portanto, 

viabilizam sua judicialização, (ii) ou, a rigor, não se trata de normas jurídicas, mas 

simples recomendações, de adesão facultativa pelos seus destinatários. Este último 

não parece ser o caso”.  

Outro argumento levantado pelo Ministro para admitir a sindicabilidade 

judicial nas hipóteses de descumprimento das disposições regimentais foi a 

“Cidadania”. Em suas palavras, “Trata-se de zelar pelo cumprimento das regras do 

jogo democrático, de modo a assegurar o pluralismo necessário e exigido 

constitucionalmente no processo de elaboração das leis”. Tais decisões do Ministro 

Fux apontam para o reconhecimento da alta juridicidade das normas regimentais e, 

consequentemente, para uma possível efetivação destas por meio judicial. 

Por fim, imperioso se faz trazer à baila uma recente novidade jurisprudencial 

sobre o tema: O STF, em 14 de junho de 2021, por maioria, julgou o mérito do Tema 

1120 de Repercussão Geral22, fixando a seguinte tese:  

 

Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da 

Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas 

constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário 

exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do 

alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar 

de matéria interna corporis. 

 

Diante do exposto, resta demonstrado que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal se posiciona em favor da doutrina dos atos interna corporis, 

relegando os regimentos internos a uma posição inferior de juridicidade, a um mero 

assunto doméstico dos parlamentos.  

 

                                                      
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 1.297.884, Rel. 
Min. Dias Toffoli, julgado em 14 de junho de 2021, publicado em 4 de agosto de 2021. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao investigar a postura adotada pelo STF sobre o exercício do controle judicial 

de violações a normas regimentais, chegou-se à conclusão de que o Supremo tem 

um posicionamento de autocontenção consolidado desde a década 80, adotando a 

doutrina dos atos interna corporis. A Suprema Corte Brasileira não aprecia violações 

a normas dos regimentos parlamentares, sob o argumento único, superficial e 

apriorístico da obediência ao princípio da separação de poderes.  

Foram verificadas, na pesquisa, pontuais manifestações individuais de alguns 

Ministros divergentes, os quais reconhecem que o eventual desrespeito a normas de 

regimentos internos deve ser objeto de controle judicial, em respeito ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição.  

Ademais, como resultado da investigação jurisprudencial verificou-se, ainda, 

que após décadas adotando de forma genérica a doutrina dos atos interna corporis, 

o STF recentemente reafirmou sua jurisprudência por meio do Tema 1120 de 

Repercussão Geral. Em 14 de junho de 2021, o Plenário julgou o mérito e, por maioria, 

fixou tese segundo a qual, justificando-se em um superficial argumento de respeito 

ao princípio da separação dos poderes, seria proibido ao Poder Judiciário exercer o 

controle jurisdicional de casos de desrespeito às normas regimentais das casas 

legislativas. 

Pode-se, então, demarcar que o atual estágio do controle judicial do processo 

legislativo, mais especificamente o controle de legalidade, referente às normas dos 

regimentos internos das casas legislativas, reflete uma criticável e consolidada 

posição de autocontenção. São pontuais as manifestações divergentes. 

Por fim, a investigações doutrinária e jurisprudencial aqui realizadas sugerem 

que a ciência jurídica necessita redesenhar a fronteira entre o Judiciário e o 

Legislativo, bem como refletir sobre as consequências jurídicas de possíveis 

violações aos regimentos internos das casas legislativas, tendo em vista os 

possíveis impactos que podem ser causados na própria estrutura do Estado 

Democrático de Direito.  

Ora, impossibilitar o exercício de um devido controle judicial sobre as normas 

dos regimentos pode deixar os parlamentos reféns de maiorias ocasionais. Seria 
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uma situação paradoxal em que o órgão estatal de representação democrática se 

tornaria, em si, antidemocrático. Faz-se necessário um controle atento das referidas 

normas para que, no exercício de suas funções, os membros do Poder Legislativo, 

legítimos representantes populares, atuem, entre si, de modo democrático, legal e 

com respeito às minorias. 

O Judiciário não pode se afastar quando acionado para exercer jurisdição em 

casos de lesão ou ameaça de lesão a direito. Regimento interno é lei, é direito, é 

norma de obediência obrigatória por aqueles a ele submetidos. A utilização de forma 

indiscriminada do argumento da insindicabilidade de atos interna corporis, sem se 

apresentar parâmetros mínimos para a possibilidade de efetivação do controle 

judicial, fere de morte o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.  

O Supremo deve apresentar critérios claros e seguros para a possibilidade do 

controle judicial de violações de normas regimentais. Uma coisa é interferir para 

resolver conflitos relativos às regras jurídicas (regimentais) que regem a forma como 

devem ocorrer as deliberações políticas. Outra coisa é intervir no próprio conteúdo 

destas decisões políticas. Aquele é manifestação das funções precípuas do 

Judiciário, em obediência à inafastabilidade da jurisdição, este é ativismo nocivo e 

condenável.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a violência política contra a mulher 
e os seus marcos legais na América Latina. Compreende-se que a pluralidade de 
indivíduos e ideias em um determinado espaço amplia a agenda de discussões, de 
forma a garantir direitos aos mais diversos segmentos sociais.  Justifica-se a 
investigação em face das dificuldades enfrentadas pelas mulheres para candidatar-
se ao legislativo ou executivo e, consequentemente, permanecer na política. A 
problemática da pesquisa: a sanção da Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, é capaz 
de inibir a violência política contra a mulher, no Brasil? Utiliza-se como método para 
a investigação o dedutivo. A metodologia de abordagem é bibliográfica e 
documental. Como resultado, evidencia-se que há uma sociedade patriarcal, 
sedimentada a partir de uma ordem dual em que a mulher foi destinada a esfera 
privada em que todas as vezes em que ela tenta romper esta barreira se impõe 
resistência, o que denota que a problemática transborda da esfera legal, a exigir a 
prática de uma vivência em que tanto a esfera privada como a esfera pública sejam 
reconhecidas como lugar da mulher.  
Palavras-chave: Mulher. Violência política. Democracia  
 
ABSTRACT 
 
This work aims to analyze political violence Against women and its legal frameworks 
in latin américa. It is understood that the plurality of individuals and ideas in a gueen 
space expands the agenda, garanteeing rights to the most diverse social segments. 
The investigation is justified in view of difficulties encountered by women to run for 
the legislature or executive and, consequently remain in politics. The problem that 
arises is: is the sanction of law 14.192 of august 4, 2021 capable of inhibiting political 
violence against women in Brazil? The deductive method is used for research. The 
approach metodology is bibliographic and documentar. As a result, it is evidente that 
there is a patriarcal Society, sedimented from a dual order in wich the Woman was 
destined to the private sphere and that Every time she tries to break this barrier, 
resistance is imposed, wich denotes that the issue overflows from the legal shere, 
demanding the practice of an experience in wich both the private and the public 
spheres are recognized as a place for women. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se que a pluralidade de indivíduos e ideias leva a maior 

reconhecimento de um espaço como mais democrático, ao mesmo tempo em que a 

redução da representação mitiga essa ideia.  Neste sentido, a presença feminina na 

política e nos partidos se traduz em uma esfera mais simétrica em relação as 

diferenças de gênero. 

Porém, nas rotas de acesso femininas à política, as mulheres deparam com as 

mais diversas dificuldades. A discriminação ultrapassa as barreiras de ingresso, a 

mostrar-se também quando elas já estão na política. É o que se percebe por meio da 

violência política contra a mulher. 

A violência em relação à mulher pode se dar de diversos modos. Para elidir o 

seu formato doméstico e familiar, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) se 

sobressai como um marco normativo. Esse instrumento regulamenta a violência 

física, psicológica, patrimonial e sexual. No entanto, a sua regulamentação não 

alcança outro tipo de hostilidade que se impôs com o ingresso feminino nos âmbitos 

de poder, a violência política. 

A exemplo de outros países latino-americanos, o Brasil sancionou 

recentemente a Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, normativa que veda todo o 

tipo de hostilidade a mulher na política, seja ela candidata ou eleita. Dois casos se 

destacam neste cenário de violência, o assassinato da vereadora carioca Marielle 

Franco e o assédio sexual sofrido pela deputada estadual Isa Penna, em sessão da 

Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Assim, o artigo tem como objetivo analisar a violência política contra a mulher 

como um entrave para a democracia. A problemática que se impõe é até que ponto 

a Lei nº 14.192/21 tem a capacidade de reverter a violência política de gênero no 

Brasil. Justifica-se a pesquisa em face da sub-representação feminina no 

parlamento e nas esferas de decisão dos partidos políticos, problema agravado pela 

violência política, visto que, no caso de Marielle Franco, custou-lhe a vida.  Utiliza-se 
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de uma abordagem bibliográfica e documental e o emprego do método dedutivo.  

 

1 DA VIOLÊNCIA NA POLÍTICA A VIOLÊNCIA DE GENERO NA POLÍTICA 

 

Felipe Miguel1 alerta que a teoria política tem estudado os pensadores que 

discutem a política sob a perspectiva do consenso, o que muitas vezes leva a ideia 

de que o conflito e a briga pelo poder é algo estranho a este ambiente: “Por mais que 

a violência política esteja presente, que faça parte dos embates cotidianos, ela é 

sempre marcada com os signos da excepcionalidade, do desvio.” O autor entende 

que a forma de mitigar o aspecto conflituoso não se dá por meio da ausência de 

discussão, pois isto acarretaria a não compreensão da problemática, visto que, “[...] 

a violência continua sendo capaz de influenciar a interação entre os agentes políticos 

[...].” 

Para Miguel 2 , a violência se divide em aberta, facilmente identificável e 

sistêmica, que se encontra arraigada na tessitura social, o que inibe o seu pronto 

reconhecimento. Ressalva que, no seu tipo estrutural, a violência está na política de 

forma perene, e elenca três possibilidades: a que atinge pessoas de grupos diversos, 

em seguida “[...] o poder político que mobiliza as forças da ordem, que 

simultaneamente buscam impedir a violência aberta e evitar a oposição à violência 

estrutural.” E como último elemento, “[...] os mecanismos que geram tal violência são 

[...] uma das questões centrais da luta política.” 

Maquiavel,3  na obra O Príncipe, a identificação da violência como parte da 

dinâmica de um Estado. Nos Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, aponta 

como resposta ao conflito, na sua versão aberta, a institucionalização.4 Assim, as 

instituições surgem como um mecanismo para regulação dos conflitos, elas 

colocam as regras que devem ser observadas nas dinâmicas sociais.  

                                                      
1  MIGUEL, Luis Felipe. Violência e política. RBCS, v.30, n.88, jun. 2015, p.29-30. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/HWjmHhdvmgbTkk8qLrwnKzm/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 
21 set. 2021. 
2 Ibid., 2015. 
3 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 3. ed. Tradução de Maria Júlia Goldewasser. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004, p.33.  
4 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. São Paulo: Martins Fortes, 
2007, p. 40. 
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Entre as instituições, pode-se elencar o sistema eleitoral e partidário como 

instituições políticas. Ao reportar-se a Bobbio5, o mesmo define a democracia como 

“[...] conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está 

autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos.”  

No Brasil, a mulher foi alçada a esfera política por meio por meio do direito ao 

voto, em 19326. Ingressa no jogo político a enfrentar as mais diversas dificuldades, 

que vão desde invisibilidade, quando do lançamento das candidaturas, às 

candidaturas laranja e a violência política de gênero, entre outros. 

Ao mesmo tempo que o conflito faz parte da política, é também um espaço que 

não se abriu para o sujeito feminino neste âmbito, o que leva a reflexão de que as 

disputas políticas com mulheres vão de encontro com à reflexão de Schmitt,7 quando 

discute “O conceito do político”, ou seja, depara com uma relação de amigo e inimigo, 

e não adversária.8  

Para Otala9, a violência de gênero tem amparo nas desigualdades entre homens 

e mulheres, que permeia as relações e instituições. Pode assim ser conceituada 

como a tradução de um “[...] ato político produzido pelas relações de força e poder 

que aludem a construção social entre homens e mulheres na sociedade.” Expõe 

ainda que se trata de categoria analítica e teórica e, portanto, “[...] que visualiza os 

atos, significados e as palavras desde um determinado lugar e posição política, frente 

as relações de poder [...]”.  

                                                      
5 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco 
Aurélio Nogueira. 13. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015, p.35. 
6 BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Código Eleitoral. 
Diário Oficial da União, Seção 1 de 26/02/1932. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/ 
fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html. 
Acesso em: 29 set. 2021. 
7 SCHIMITT, Carl. O conceito do político. Tradução de Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 
2009, p. 44. 
8 MOUFFE, Chantal. Sobre o político. Tradução de Fernando Santos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2015, p.70. 
9 MALASSIS, Janine M. Otálora. Participación y violência política contra la mujeres em América Latina: 
uma evolución de marcos y practicas. In: Cuando hacer politica te cuesta la vida. Estratégias contra 
la violência política hacia las mujeres em América Latina. Universidad autónoma de México, 2017, 
p.148. Disponível em: archivo.juridicos.unam.mx/www/bjv/libros /10/4735/23.pdf. Acesso em: 29 
set. 2021. 



 

 
 
 

Jahyra H. P. dos Santos; Ivanna Pequeno dos Santos | 401 

 

 

Alanís Figueroa10 afirma que a violência política contra as mulheres pode se dar 

tanto no âmbito público, como no privado, porém, com o fim de atingir os direitos 

políticos das mulheres. Neste sentido, a violência política afrontaria os direitos 

humanos, a democracia e se refletiria as questões de justiça: 

 

[...] compreende todas aquelas ações e omissões que, baseada em elementos de 

gênero e dadas no exercício de direitos políticos-eleitorais, tenham por objeto final 

impedir ou anular o exercício dos direitos políticos ou de prerrogativas inerentes 

ao cargo público.  

 

Freidenberg 11  compreende que estas manifestações são reflexos de uma 

sociedade patriarcal, misógina, violenta, sexista e excludente. A política, como 

elemento deste ambiente, incorpora estes valores. Assinala que as dúvidas que 

pairam sobre a capacidade da mulher na política não foram impostas aos homens. 

Com a presença feminina, espaços de poder seriam ameaçados, portanto, a violência 

se manifesta como uma resistência. 

As leis que regulamentam este tipo de violência representam um avanço, na 

medida em que estabelece o que configura o crime e quem são os sujeitos ativos e 

passivos. Porém, as mudanças sociais se dão de forma bem mais lenta, o que denota 

a necessidade vários outros mecanismos para reverter esta situação.    

Na esfera internacional, desde 1954, que expõe-se a necessidade de 

assegurar os direitos das mulheres e a sua proteção contra a discriminação e a 

violência, outrossim, existem tratados, acordos, reuniões de organismos 

internacionais, a provocar os Estados-parte a criar instrumentos de proteção e de 

igualdade entre os gêneros. Especificamente, a violência política de gênero somente 

foi discutida mais recentemente. 

 

                                                      
10 ALANÍS FIGUEROA, Maria del Carmen. Violencia política hacia las mujeres. Respuestas del Estado 
ante la falta de uma ley em México. In: Cuando hacer política te cuesta la vida. Estratégias contra la 
violência política hacia las mujeres em América Latina. Universidad Autonoma de México, 2017, p.233. 
Disponível em: archivo.jurídicos.unam.mx/www/bjv/libros/10/4735/23.pdf. Acesso em: 29 set. 2021.  
11  FREIDENBERG, Flavia. La violência política hacia las mjueres: el problema, los debates y las 
propostas para América Latina. In: Cuando hacer política te cuesta la vida. Estratégias contra la 
violência política hacia las mujeres em América Latina. Universidad Autonoma de México, 2017. 
Disponível em: archivo.jurídicos.unam.mx/www/bjv/libros/10/4735/23.pdf. Acesso em: 29 set. 2021. 
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2 INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO A MULHER 

 

Antes da criação de leis nos Estados, a violência política já era objeto de 

discussão em organismos internacionais. Assim, a proteção à mulher foi tratada na 

Convenção sobre os Direitos Políticos das mulheres, de 1954. Neste instrumento, é 

possível identificar, no artigo 2º, a garantia da elegibilidade das mulheres, e que não 

deve haver qualquer tipo de barreira que mitigue este direito. No seguimento, o artigo 

3º, prevê da igualdade, dos mesmos direitos que são assegurados aos homens para 

ocupar postos públicos e exercer a mesma função, sem qualquer tipo de restrição.12 

A proteção à mulher foi abordada pela CEDAW - Convenção sobre a eliminação 

de todas as formas de violência contra a mulher, de 1979. No artigo 7º, há indicação 

para que todos os Estados-parte tomem as medidas necessárias para impedir a 

discriminação contra a mulher na política, e vai além quando estimula a criação de 

medidas que garantem a simetria entre os gêneros. O artigo elenca ainda a garantia 

de votar e ser votada, nas eleições; a participação tanto na formulação de políticas 

governamentais, como na sua execução; que a mulher desempenhe papeis em 

organizações e associações que abordem a vida e a política do país.13 

Em Belém do Pará, 1994, ocorreu a Convenção interamericana para prevenir, 

sancionar e erradicar a violência contra a mulher. No artigo 4º, identifica-se como 

direito, o reconhecimento, desfrute, exercício dos direitos humanos previstos nos 

documentos regionais. No inciso j, fica claro o direito de participar de assuntos 

públicos do seu país.14  

A violência contra a mulher e os mecanismos de proteção foram debatidos em 

2007, no Consenso de Quito, em 2013, no Consenso de San Domingo. A Lei marco da 

democracia paritária, de 2015, e, também em 2015, a Declaração sobre a violência e 

                                                      
12 DIREITOS HUMANOS USP. Convenção sobre os direitos políticos das mulheres, 1953. Disponível 
em: direitoshumanos.usp.br/index.php/direitos-da-mulher/convenção-sobre-os-direitos-políticos-
das-mulheres.html. Acesso em: 30 set. 2021. 
13 ONUMULHERES. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. 
2013. Disponível em: www.onumulheres.org.br/wp-content/uploadas/2013/03/convenção_ 
cedaw.pdf. Acesso em: 30 set. 2021. 
14  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção interamericana para prevenir, 
sancionar e erradicar a violência contra a mulher. Disponível em: cidh.or/básicos/ português/belem-
do-para.htm. Acesso em: 30 set. 2021. 
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o assédio político contra as mulheres. 15  Destaca-se que este último evento 

especificou mais claramente a violência política como objeto de proteção. Encontro 

promovido pela Organização dos Estados Americanos, juntamente com a Comissão 

Interamericana da Mulher. 

Inspirada nos discussões de 2015, a OEA/CIM criou dois instrumentos 

modelos para prevenir e erradicar a violência política contra a mulher, em âmbito 

regional, são: a Lei Modelo Interamericana e a Lei Modelo Interamericana para os 

Partidos Políticos. No primeiro dispositivo, buscou-se dar visibilidade a 

problemática, ao provocar os Estados para criarem marcos normativos para 

prevenção, sanção e erradicação da violência política de gênero. Abaixo segue a Lei 

Modelo16 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15  FREIDENBERG, Flavia. La violência política hacia las mjueres: el problema, los debates y las 
propostas para América Latina. In: Cuando hacer política te cuesta la vida. Estratégias contra la 
violência política hacia las mujeres em América Latina. Universidad Autonoma de México, 2017. 
Disponível em: archivo.jurídicos.unam.mx/www/bjv/libros/10/4735/23.pdf. Acesso em: 29 set. 2021. 
16  ONUMULHERES. ViolenciaNão: Pelos direitos políticos das mulheres. 2021. Disponível em: 
www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2021/06/OnuMulheres_VPCM_Newsletter-03_v090 
62021.pdf. Acesso em: 1º out. 2021. 
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O segundo dispositivo é voltado para os partidos políticos. Estes entes são 

guiados a identificar, prevenir, atender e erradicar a violência política contra as 

mulheres, dentro dos partidos, considerados espaços em que se desenvolve 

fortemente a violência política contra as mulheres.17 

Percebe-se que os instrumentos internacionais provocam os Estados-partes 

a criarem dispositivos legais e políticas públicas voltadas à erradicação deste tipo 

de violência de gênero. Na américa latina, a Bolívia foi pioneira, com a criação da Lei 

nº 243, de 2012, de proteção a violência política. 

 

3 MARCOS LEGAIS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA AMÉRICA LATINA  

 

O protagonismo boliviano se deu por diferentes fatores, como a relação 

estabelecida entre os movimentos de mulheres e legisladores, o contexto social e 

político em que foi sancionado o marco normativo. Além do pioneirismo, a lei se 

destaca pela sua clareza em definir os tipos na sua forma leve, grave e gravíssima, 

os sujeitos e sanções a serem aplicadas. Após a sanção Lei nº 243, de 2012, outros 

dispositivos foram criados, como a Lei abrangente nº 348, de 2013, que visa a 

proteção de uma vida livre de violência, o Decreto supremo nº 2. 935, de 2016, o 

regulamento para o trâmite das denúncias e reclamações de assédio, Lei nº 1092, de 

2018 e, o regulamento para as eleições de 2020.18 

Em alguns Estados, existem leis gerais de proteção à mulher em todas as 

instâncias, incluindo a política, bem como a adoção de dispositivos próprios para a 

proteção contra a violência política. Dessa forma, El Salvador, por meio do Decreto 

nº 520, de 2011, e posteriormente Decreto nº 829, de 2021, que tratam da proteção 

integral para uma vida livre de violência.19 

A Argentina possui uma lei de proteção integral, nº 27.533, de 2019. O Panamá, 

com a Lei nº 82, de 2013, sobre feminicídio, mas que também prevê a violência 

política. O Paraguai, por meio da Lei nº 5.777, de 2016, de proteção integral, 

regulamentada pelo Decreto 6.976, de 2017. Uma peculiaridade em relação ao 

                                                      
17 Ibid., 2021. 
18 ONUMULHERES. Op cit., 2021.  
19 Ibid., 2021. 
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Paraguai foi a inclusão da violência política de gênero no IV Plano Nacional de 

Igualdade (2018-2024). O Peru também possui Plano Nacional contra a Violência de 

Gênero (2016-2021), que inclui o assédio político contra as mulheres. O Uruguai, com 

a Lei de Violência contra as Mulheres, Lei nº 19.580, de 2018.20 

O México prevê a proteção à mulher por meio de uma lei geral de acesso à vida 

livre de violência. Existe sentença TEPJF sobre a violência política em razão de 

gênero e o registro dos agressores por violência política em 2020. Os órgãos 

responsáveis pela gestão eleitoral possuem, desde 2016, protocolo para combater a 

violência política de gênero.21    

Entre os países que não possuem a proteção contra a violência de gênero nem 

de forma específica ou abrangente, aponta-se: o Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, República Dominicana, Uruguai e 

Venezuela.22 

 

3.1 Violência política de gênero no Brasil  

 

No Brasil, a Lei Maria da Penha (11.340/2006) protege a mulher da violência 

doméstica e familiar. Neste sentido, alberga a violência física, psicológica, 

patrimonial e sexual. A lei não menciona a violência sofrida pela mulher no âmbito 

político.23 

Por meio de Projeto do Lei de Lei nº 349, de 2015, de autoria da deputada 

Rosângela Gomes (Republicanos- RJ), a violência de gênero na política foi debatida 

no legislativo brasileiro. A matéria foi aprovada nas duas casas e sancionada em 5 

de agosto de 2021, Lei de nº 14.192. Tem-se, portanto, a criação de um tipo próprio 

                                                      
20 Ibid., 2021. 
21 Ibid., 2021. 
22 REFORMAS POLITICAS EN AMERICA LATINA. Leyes sobre violência politica contra las mujeres. 
2021 Disponível em: reformaspoliticas.org/violência-politica-contra-las-mujeres. Acesso em: 02 out. 
2021. 
23 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2004-2026/2006/lei/l11.340.htm. Acesso em: 02 out. 2021. 
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de proteção à mulher na política. A lei acrescentou ao Código Eleitoral (Lei n. 

4.737/65) o artigo 326-B, aumentou a pena do artigo 323, em 1/3 até metade, 

configurando-se menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou a sua cor, 

raça ou etnia. O aumento também se dá quando os crimes de calúnia eleitoral (art. 

324), difamação eleitoral (art. 325) ou injúria eleitoral (art.326) forem cometidos com 

menosprezo ou discriminação a mulher, sua cor, raça ou etnia.24 

 
 

   

 

 

 

 

 

Destacam-se dois casos de violência política contra as mulheres como título 

ilustrativo das possibilidades de sofrimento imposto às mulheres que rompem a 

dualidade público e privado. A morte da vereadora carioca Marielle Franco, 

assassinada durante o seu mandato, que perdeu a vida por fazer política, e o assédio 

sexual sofrido pela deputada paulista Isa Penna, pelo deputado Fernando Cury, em 

sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo. Após 3 anos, a morte da vereadora 

ainda é um caso que não consegue chegar aos mandantes. Na situação de assédio, 

embora o seu autor seja identificado e o ato esteja registrado em filmagem, a 

estrutura machista e patriarcal da política protela a imposição de medidas mais 

efetivas de punição. 

Vários outros casos de violência contra a mulher foram identificados nas 

últimas eleições brasileiras, como os atos contra a prefeita eleita de Bauru, em 2020, 

                                                      
24 BRASIL. Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021. Estabelece normas para prevenir, reprimir e combater 
a violência política contra a mulher; e altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a 
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 (Lei das Eleições), para dispor sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo 
inverídico no período de campanha eleitoral, para criminalizar a violência política contra a mulher e 
para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao número de 
candidatas às eleições proporcionais. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil: seção 1, 
Brasília, DF, 5 ago. 2021. Disponível em: www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2019-
2022/2021/Lei/l14.192.htm. Acesso em: 02 out. 2021. 
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Suellen Rossin, a vereadora de Joinville, Ana Lúcia Bonfim, entre outros. Estas 

situações denotam que não é fácil lidar com as assimetrias de poder, visto que as 

resistências são entranhadas nas instituições e na sociedade. A criação do 

dispositivo legal próprio de proteção contra esse tipo de violência escancara para a 

sociedade algo que vinha sendo naturalizado.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os direitos políticos das mulheres encontram proteção no texto constitucional 

de 1988. No rol dos direitos fundamentais está a previsão da igualdade entre homens 

e mulheres. No entanto, estas garantias são burladas por meio de candidaturas 

laranjas, do afastamento das mulheres dos espaços de decisão, bem como, a 

violência política a que é submetida a mulher quando rompe um círculo de poder. 

A violência de gênero na política se afigura como algo extremo, que gera 

consequências não somente para a mulher que sofreu a violência, mas para todas 

as mulheres. Esta espécie de violencia não se dá apenas no período eleitoral, a 

considerar que ela pode acontecer sobre a mulher política durante toda a sua vida, 

lhe atribuindo estigmas, quando se ridiculariza a sua fala, o seu comportamento, ou 

nas formas mais grave, quando lhe custa a vida. 

A violência é um mecanismo de exclusão, embora haja uma sub-

representação feminina nas esferas de poder, e a mulher tenha muita dificuldade em 

romper o teto de vidro, é fato que ela é um novo indivíduo na política, busca ingresso 

em um âmbito oligárquico, em que os velhos atores se recusam a dividir o poder. 

Tem-se a expectativa de que esta nova lei venha a dar uma resposta mais 

efetiva a mais a resistência imposta as mulheres na política. O marco legal não 

somente criminaliza o ato, mas denota para a sociedade que existe um problema que 

precisar ser visibilizado e rechaçado. 
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RESUMO 
 
Este trabalho visa examinar o alcance da alteração da LINDB, à luz do Decreto n. 
9.830/19, que veio disciplinar os artigos 20 a 30, prenunciando o chamado Termo de 
Ajustamento de Gestão (TAG), já praticado por alguns Tribunais de Contas do país, 
como alternativa à ideologia punitivista e às penalidades administrativas, trazendo 
assim, mais consensualismo à prática administrativa. Teve como objetivos 
específicos reconhecer e analisar a majoração da segurança jurídica nas decisões 
públicas e praticabilidade na aplicação do direito público, com induzimento a novos 
paradigmas de comportamentos de uma Administração Pública dialógica, 
consensual, eficiente e, sobretudo, justa, corrigindo voluntariamente falhas e erros 
de gestão apontadas em ações de controle, aprimorando procedimentos e 
assegurando a continuidade da execução do objeto. Reconhecer o Termo de 
Ajustamento de Gestão (TAG), como alternativa de extrema importância no 
cumprimento do princípio da eficiência da administração pública. A metodologia 
utilizada será realizada por meio de estudo descritivo-analítico, desenvolvido por 
meio de pesquisas e análises críticas, doutrinárias e jurisprudenciais de decisões das 
Cortes de Contas Superiores. 
Palavras-chave: Penalidades Administrativas - Ideologia punitivista – LINDB - 
Cortes de Contas - Novos Paradigmas. 
 
ABSTRACT 
 
The present work aims to examine the scope of the alteration of the LINDB, in light of 
Decree n. 9,830/19, which came to discipline articles 20 to 30, foreshadowing the so-
called Management Adjustment Term (TAG), already practiced by some Courts of 
Auditors in the country, as an alternative to the punitive ideology and administrative 
penalties, thus bringing more consensualism to administrative practice. Its specific 
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objectives were to recognize and analyze the increase in legal certainty in public 
decisions and practicality in the application of public law, inducing new behavior 
paradigms of a dialogic, consensual, efficient and, above all, fair Public 
Administration, voluntarily correcting flaws and errors of management pointed out in 
control actions, improving procedures and ensuring the continuity of the object's 
execution. Recognize the Management Adjustment Term (TAG), as an extremely 
important alternative in complying with the principle of efficiency in public 
administration. The methodology used will be carried out through a descriptive-
analytical study, developed through research and critical, doctrinal and 
jurisprudential analysis of the decisions of the Superior Courts of Accounts. 
Keywords: Administrative Penalties - Punishment ideology – LINDB (Brazilian laws 
Interpretation) - Accounts Cuts - New Paradigms. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-lei n. 

4657/42), trata-se de uma “norma de superdireito”, ou seja, uma norma que tem por 

destinação regimentar outras normas, sendo aplicada não somente no Direito Civil, 

mas em todos os ramos do Direito. 

Com o advento da Lei n. 13.655/2018 (Novo Marco Legal), houve a inclusão na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dos arts. 20 a 30, trazendo 

importantes alterações no Direito Brasileiro, com preceitos sobre segurança jurídica 

e diretrizes à criação e aplicação do direito público, notadamente para matérias de 

Direito Administrativo, Orçamentário, Financeiro e Tributário, excluindo-se tais regras 

para temas de direito privado. 

Em seu art. 26, a nova LINDB prevê a viabilidade de a autoridade administrativa 

firmar um acordo – compromisso - com os particulares, com o objetivo de sanar 

eventual irregularidade, incerteza jurídica ou um litígio. Nesse caso, é indispensável a 

manifestação anterior do órgão jurídico e em casos de maior repercussão é 

necessária também a realização de audiência pública. 

A alteração da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB 

(antiga LICC - Lei de Introdução ao Código Civil), por meio do Decreto n. 9.830/19, 

como dito anteriormente, disciplinou os artigos 20 a 30, prenunciando o chamado 

Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), já praticado por alguns Tribunais de Contas 

do país como alternativa à ideologia punitivista e às penalidades administrativas, 
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trazendo assim, consensualismo à prática administrativa, onde observa-se que esse 

não se confunde com o Termo de Compromisso de Gestão (TCG), o qual também 

pode ser celebrado por agentes públicos e órgãos de controle interno, sendo 

indispensável para a aplicação dos aperfeiçoamentos trazidos pela Lei n. 

13.655/2018, produzindo, assim, maior segurança jurídica nas decisões públicas e 

praticabilidade na aplicação do direito público, com induzimento a novos paradigmas 

de comportamentos de uma Administração Pública dialógica, consensual, eficiente 

e, sobretudo, justa, corrigindo voluntariamente, falhas e erros de gestão apontadas 

em ações de controle, aprimorando procedimentos e assegurando a continuidade da 

execução do objeto. 

Numa contextualização generalizada, o país passa por um momento de 

severas mudanças no que tange ao sentimento de moralização das condutas dos 

agentes públicos nos órgãos da Administração, posto as progressivas denúncias e a 

efetivação de sistemas de controles de gestão mais confiáveis no âmbito 

governamental, vindo, assim, a ocupar espaço cada vez mais amplo na rotina das 

instituições públicas. 

Nessa perspectiva, não se pode olvidar que a função do controle interno é a 

de dotar os gestores - de todas as esferas - de referências para a adoção de 

decisões, preservando os interesses da estrutura administrativa, contribuindo na 

definição de suas obrigações, provendo apreciações, sugestões, pareceres e, acima 

de tudo, informações relativas às atividades examinadas, proporcionando, assim, um 

controle efetivo a um custo razoável. 

Dessa forma, o organograma do controle interno deve ser norteado por 

princípios fundamentais, cujo cumprimento visa a afiançar com razoável segurança 

que os objetivos convencionados sejam atingidos. 

Na Administração Pública, o papel exercido pelo controle é gerado em 

consequência de exigências legais, sendo certo afirmar que o sistema de controle 

interno é uma ferramenta de mudança que apoia os governantes a darem satisfação 

dos efeitos alcançados, em função da responsabilidade a eles conferida, o que torna 

o controle interno de suma importância para que seja alcançada a eficiência na 

utilização de verba pública por parte dos governantes, fundamentando-se tanto na 

razão administrativa quanto na jurídica, já que o administrador público que implanta 
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este instrumento de gestão, assim o faz no sentido de cumprir o que a lei determina, 

tendo como resultado informações sobre a administração por ele praticada. 

As funções do controle interno unem-se às do controle externo executado pelo 

Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e às do controle social 

executado pelos cidadãos, figurando todos como pilastras de uma administração 

pública satisfatória, no trâmite da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial. 

O Termo de Ajustamento de Gestão, convenção celebrada na esfera das 

Cortes de Contas, emerge como uma alternativa possível ao punitivismo e às 

penalidades administrativas. Todavia, há de se verificar se essa alternativa busca a 

efetividade no controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, tendo em vista o 

princípio da eficiência na administração pública, devidamente expresso na 

Constituição Federal. 

O Decreto n. 9.830/2019, em seu art. 11, prevê um novo instrumento, qual seja, 

o termo de ajustamento de gestão (TAG) que pode ser celebrado entre o agente 

público e o órgão de controle interno da administração pública. 

Assim, se o órgão de controle interno identificar que algum procedimento não 

está sendo feito de forma adequada, o Decreto prevê a possibilidade de ser 

celebrado um termo de ajustamento de gestão para corrigir a falha ou aprimorar o 

procedimento. 

Vê-se então que segundo a redação do art. 11, caput, do Decreto n. 

9.830/20192, poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão entre os agentes 

públicos e os órgãos de controle interno da administração pública com a finalidade 

de corrigir falhas apontadas em ações de controle, aprimorar procedimentos, 

assegurar a continuidade da execução do objeto, sempre que possível, e garantir o 

atendimento do interesse geral.  

Sobre esse  novo  arcabouço  jurídico,  cumpre  destacar  o  abrandamento  da  

responsabilização dos gestores e agentes públicos, a qual, nos termos do art.  12 do 

                                                      
2  Art. 11, caput, do Decreto n. 9.830/2019 - poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão 
entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração pública com a 
finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de controle, aprimorar procedimentos, assegurar 
a continuidade da execução do objeto, sempre que possível, e garantir o atendimento do interesse 
geral.  
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Decreto n. 9.830/2019, somente ocorrerá nos casos de dolo ou erro grosseiro, no 

desempenho de suas funções. Quanto ao dolo, o decreto tratou de incluir tanto o 

direto, que é a própria vontade intencional, quanto o eventual, existente quando o 

agente conscientemente assume o risco do resultado. 

No que toca ao erro grosseiro, o próprio Decreto expressamente o definiu 

como aquele manifesto e evidente, praticado com culpa grave, a qual consiste na 

ação ou omissão, com elevado grau de negligencia, imprudência ou imperícia, nos 

termos do §1°, do artigo 12. Ou seja, o erro grosseiro consiste, em suma, na culpa 

grave, a qual, por sua vez, compreende o elevado grau de imprudência, imperícia ou 

negligencia. Versa ainda o artigo 12, que o dano expressivo não poderá, por si só, 

caracterizar o dolo ou erro grosseiro, bem como que a complexidade da matéria será 

considerada em eventual imputação do agente público. 

Da mesma maneira, o gestor não será instantaneamente responsabilizado 

pela opinião técnica, emitida por agente público competente, salvo se presentes 

elementos que o possibilitem aferir o dolo ou erro grosseiro desta manifestação 

técnica, ou na hipótese de comprovado conluio entre os referidos agentes. 

O Termo de Ajustamento de Gestão, nada mais é do que um acordo firmado 

entre o Tribunal de Contas e os seus “prestadores de conta”, com previsão, 

basilarmente, da redação do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza 

entendimentos no sentido de possibilitar que o Tribunal de Contas estabeleça prazo 

ao controlado, que deve sanar a irregularidade, mesmo que esse prazo surja por meio 

de um acordo. 

Existe, de certa forma, um redirecionamento do papel do Estado e da 

administração pública no sentido de desburocratizar, de reavivar o debate acerca da 

ética, da transparência e dos ordenamentos públicos. Além disso, percebe-se hoje 

um direcionamento não apenas da administração pública, mas da sistemática 

jurídica contemporânea para a resolução consensual de conflitos. 

Porém, em que pese a instituição do Termo de Ajustamento de Gestão possuir 

uma finalidade inicialmente coerente à ordem jurídica, indispensável verificar os 

mecanismos utilizados pelas divergentes regulamentações dos Tribunais de Contas 

pátrios e se tal proposta consensual atende aos objetivos de eficiência na 

administração, assim como também suas possibilidades e limitações. 
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Os Tribunais de Contas são instituições administrativas autônomas, com 

legitimação prevista na CF/88, imbuídos a exercer a função de controle externo. Tais 

órgãos não exercem a tutela jurisdicional do Estado, que é exclusiva do Poder 

Judiciário, não lhes cabendo também a função legiferante, mas sim a de controle 

externo, principalmente na modalidade fiscalizatória, não se subordinando a nenhum 

outro poder, tendo suas principais competências definidas no art. 70, da Constituição 

Federal. 

No âmbito da legalidade, a legalidade como princípio na Constituição de 1988 

se apresenta como um horizonte hierarquizador da atuação da administração 

pública, no qual ao administrador cabe enxerga-lo como uma estrutura hierarquizada 

de normas jurídicas o qual está vinculado ao agir e que lhe permite uma liberdade 

discricionária dentro dos limites normativos do sistema.3 

Ademais, a administração pública vem passando por um processo de 

reconhecimento de que se faz necessária a modificação na maneira de desenvolver 

as relações jurídicas  que firma com os administrados.   

Alterando-se conjecturas que não possuem êxito, plausível destronar, a 

pouco e pouco, a hiperinflação adversarial, que tem sido a tônica do dificultoso 

relacionamento tecido entre a administração pública e a sociedade civil por 

circunstâncias históricas multifatoriais: patrimonialismo extrativista, cegueira 

voluntária de governantes, desconfiança exacerbada em relação a termos de 

ajustamento de conduta, emprego ardiloso da legalidade de maneira lesiva à 

Constituição e gestão contaminada pela rigidez autoritária.4 

Surge, então, um novo modo de atuar da administração, que se direciona à 

coletividade com vistas a conhecer melhor os problemas e anseios do corpo social, 

além de adotar a atividade de mediação para dirimir e compor conflitos de interesses 

entre várias partes ou entre estas e a Administração. Passa a ser relevante o 

momento da consensualidade e da participação. 

Assim, reconhecer que o papel exercido pelo controle na Administração 

Pública é gerado em consequência de exigências legais, em função da 

                                                      
3 LEITÃO, Rômulo Guilherme; GOUVEIA, A. S. Escolha regulatória, controle judicial e a nova LINDB. 
Revista de Direito Administrativo, v. 278, p. 97-130, 2019. 
4  FREITAS, Juarez. Direito administrativo não adversarial: a prioritária solução consensual de 
conflitos. RDA: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 276, p. 25-46, 2017. 
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responsabilidade conferida aos administradores públicos, fundamentando-se tanto 

na razão administrativa quanto na jurídica, já que ao implantar este instrumento de 

gestão, assim o faz no sentido de cumprir o que a lei determina, tendo como resultado 

informações sobre a administração por ele praticada. 

 

2 O TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO E O CONTROLE EXTERNO EXERCIDO 

PELAS CORTES DE CONTAS SUPERIORES  

 

A administração Pública, no exercício de suas atribuições, se sujeita tanto ao 

controle efetuado pelos Poderes Legislativo e Judiciário, como por ela mesma em 

relação aos seus próprios atos e, também, pelo cidadão, em prol do seu interesse ou 

do interesse da sociedade como um todo.  

O controle apresenta como finalidade a garantia de que a Administração atue 

em conformidade com os princípios que lhe são impostos pelo texto constitucional, 

como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, 

impessoalidade.  

Em determinadas circunsta ̂ncias, abrange também o chamado controle de 

mérito e que diz respeito aos aspectos discricionários da atuação administrativa. 

Embora o controle seja atribuição estatal, o administrado participa dele na medida 

em que pode e deve provocar o procedimento de controle, não apenas na defesa de 

seus interesses individuais, mas também na proteção do interesse coletivo. 5 

A Constituição Federal de 1988 ampliou a matéria de controle externo sobre a 

administração pública ao inserir os artigos 70, 71, 73 e 75, delineando as atribuições 

do Tribunal de Contas da União (TCU) – as quais, por simetria, são aplicáveis aos 

Tribunais de Contas dos demais entes federativos.  

O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização do uso do 

dinheiro público. No a ̂mbito federal, a responsabilidade é do Tribunal de Contas da 

União e nos âmbitos municipal e estadual, em regra, a responsabilidade é dos 

Tribunais de Contas dos Estados. Neste sentido, o texto constitucional, no § 4º do 

seu artigo 31, veda a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 

                                                      
5 DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 



 
 
 
 
418 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Municipais, mas não dispo ̂s acerca da dissolução dos tribunais de contas do 

município que já existiam no ano de 1988, quais sejam os instalados nas capitais 

São Paulo e Rio de Janeiro, como também os Tribunais de Contas dos Municípios da 

Bahia, do Ceará, de Goiás e do Pará, cujo papel é o de auxiliar as Ca ̂maras Municipais 

no controle externo da fiscalização da administração municipal.  

O TCU tem como função principal auxiliar o Congresso Nacional na 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta - ou ente privado que utilize, 

arrecade, guarde ou administre dinheiros, bens ou valores públicos ou pelos quais a 

União responda. As suas principais funções são julgar as contas apresentadas pelos 

administradores das entidades acima referidas e emitir parecer sobre as contas 

apresentadas pelo Presidente da República. Frise-se que a competência para julgar 

as contas apresentadas pelo Presidente da República é do Congresso Nacional, 

cabendo ao TCU emitir parecer prévio, contendo um opinativo técnico sobre a 

aprovação ou desaprovação das contas, de modo que a decisão final fica a cargo do 

Congresso.  

Já os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal são órgãos 

estaduais - ou distrital - que julgam as contas daqueles que administram dinheiro 

público do Estado e emitem parecer a respeito das contas apresentadas pelo 

governador. Os TCE’s também são responsáveis por julgar as contas dos municípios 

situados em seus respectivos estados, à exceção das municipalidades que possuem 

tribunais de contas municipais, os quais emitem parecer prévio a respeito das contas 

apresentadas pelo prefeito, que são julgadas pela Ca ̂mara de Vereadores.  

Vale destacar que o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Legislativo nem 

é órgão auxiliar deste, no sentido de inferioridade hierárquica, uma vez que o texto 

constitucional atribui incontestável autonomia ao órgão do controle externo.  

Especificamente no que tange à função sancionadora das Cortes de Contas, o 

fundamento está contido no art. 71, inc. VIII6 da Constituição Federal. Os poderes 

sancionatórios conferidos a tais Tribunais se revelam por meio da imputação das 

multas previstas nas suas respectivas Leis Orga ̂nicas: da restituição de valores; da 

                                                      
6 ZELINSKI, Renata, Rev. Controle, Fortaleza, v. 17, n.1, p. 356-383, jan/jun, 2019.  
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pena de inabilitação temporária - de cinco a oito anos- para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública; da proibição 

de contratação com o Poder Público; do impedimento para obtenção de certidão 

liberatória; da sustação de ato impugnado, se não sanada a irregularidade.  

Há medidas de coação a serem aplicadas aos inadimplentes do de- ver de 

prestar contas ou de remeter documentação aos órgãos de controle, seja de cunho 

direto, como a instauração de Tomada de Contas Ordinária, ou indireto, como a 

aplicação de multas pecuniárias.  

Verifica-se tanto a ação coercitiva como punitiva dos Tribunais de Contas aos 

infratores, na medida em que se tenciona os gestores ao cumprimento de obrigações 

estabelecidas por lei, apresentando um caráter de coerção, e se pune os mesmos 

quando as contas são julgadas irregulares, com ou sem determinação de 

ressarcimento, revelando um viés de sanção.  

Além das atribuições constitucionais conferidas às Cortes de Contas, a teor 

do que dispõem os artigos 71 e seguintes da CF/88, entende-se que a sua atividade 

fiscalizatória pode ser ampliada a partir de uma interpretação sistemática em face 

de outros mandamentos constitucionais, como os que estabelecem os princípios e 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (artigos 1º e 3º, 

respectivamente), os princípios que regem a administração pública (artigo 37) e o 

princípio da consensualidade, conforme já defendida a sua adoção. 

Vê-se que uma nova perspectiva na missão constitucional dos Tribunais de 

Contas se revela, capaz de ampliar a fiscalização para além da legalidade, da 

legitimidade e da economicidade dos atos de gestão, como o controle da corrupção 

e a proteção do erário em prol do interesse público.  

Neste sentido, a fim de zelar pela proteção da ordem jurídica e do direito 

fundamental à boa administração, as Cortes de Contas se colocam – à luz dos 

ditames do que contemporaneamente tem se chamado de administração pública 

consensual – como legitimadas a firmarem Termos de Ajustamento de Gestão na 

sua esfera de atuação.  

Afina-se com a moderna tendência da Administração Pública e do Direito 

Administrativo, menos autoritários e mais convencionais, imbuídos do espírito de ser 
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a consensualidade alternativa preferível à imperatividade, sempre que possível, ou 

em outros termos, sempre que não seja necessário aplicar o poder coercitivo. 7 

E segue defendendo que o emprego do TAG pelos Tribunais de Contas possui 

o objetivo de “contratar” com os administradores públicos alternativas e metas para 

a melhoria do desempenho dos órgãos, entidades e programas, de modo que este 

“contrato” assumirá contornos de verdadeiro “contrato de gestão” e a Corte de 

Contas desempenhará o papel de árbitro entre a sociedade e os agentes 

encarregados de lidar com a res publica.  

O respaldo constitucional e legal da implementação dos TAG pelos Tribunais 

de Contas e controladorias internas está no prea ̂mbulo, art. 4º, VII e art. 71, IX da 

Constituição; art. 59, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal; e art. 5º, §6º da Lei da 

Ação Civil Pública.  

A partir dos contornos do Termo de Ajustamento de Conduta, bem como da 

noção de que o exercício do controle externo não mais se compatibiliza somente com 

o viés punitivo do seu atuar, é que o TAG ganha espaço no âmbito da jurisdição de 

Contas. Isto porque, a imputação de sanções administrativas ao gestor responsável 

pelas irregularidades apuradas nos processos em tra ̂mite junto às Cortes de Contas, 

por ocorrer após a prática do ato, nem sempre significa que o prejuízo causado seja 

reparado, não garantindo ao corpo social a ausência das más práticas de gestão. 8 

A celebração do TAG é, portanto, meio juridicamente possível e pode significar 

um avanço nos instrumentos de controle externo da administração pública, pois 

permite o monitoramento do cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento 

subscrito, de modo a descolar o foco da prestação jurisdicional de contas de uma 

finalidade punitiva para uma atuação conciliatória que possa atender de modo mais 

célere o interesse público envolvido.  

O instrumento possui caráter eminentemente conciliatório, tendo sua raiz no 

desejo voluntário de afastamento da antijuridicidade da conduta, quando isto for 

juridicamente possível. Já que os termos de compromisso de ajustamento, desde 

que não cruzem certas balizas, tendem  a  funcionar  melhor  do  que  as  imposições 

                                                      
7 FERRAZ, L. Termos de Ajustamento de Gestão (TAG): do sonho à realidade. Revista Eletrônica sobre 
a Reforma do Estado (RERE), Salva- dor, n. 27, 2011. 
8 ZELINSKI, Renata, Rev. Controle, Fortaleza, v. 17, n.1, p. 356-383, jan/jun, 2019.  
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sancionatórias ortodoxas.9  

O objetivo do TAG é obter a regularização voluntária de atos e pro- cedimentos 

irregulares sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. Para firmar o referido termo, 

o gestor de recursos públicos deve elaborar um plano de ação, relacionando medidas 

e prazos para a regularização das falhas, sendo que o cumprimento deste plano, que 

gera obrigações tanto ao gestor que o firmou quanto a seus substitutos e 

sucessores, é monitorado pela Corte de Contas.  

No caso de descumprimento do referido instrumento, que tem a eficácia de 

um título executivo extrajudicial, o gestor responsável fica sujeito a multa, rescisão 

do ajuste e prosseguimento de eventual processo ou procedimento de fiscalização, 

além de não serem passíveis de TAG as situações que configurem desvio de recursos 

públicos, descumprimento de disposição legal e renúncia de receita, por exemplo.  

Neste sentido, este Termo se apresenta como um mecanismo de controle de 

políticas públicas, na medida em que, após verificados atos equivocados de gestão, 

permite que os administradores públicos adequem as suas decisões em 

conformidade com os ditames constitucionais e legais, de modo consensual, em prol 

do interesse público.  

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar os subsídios que asseguram 

o controle interno como um importante instrumento para a gestão pública, 

discorrendo sobre a importa ̂ncia do controle interno como ferramenta de gestão 

pública no atual contexto sócio econo ̂mico. E, quanto aos objetivos secundários 

buscou-se identificar as normas e as leis brasileiras estabelecidas legalmente que 

incentivam o controle interno nas entidades públicas e por fim, identificar os 

principais sistemas de controle interno utilizados na gestão pública no Brasil. 

                                                      
9 FREITAS, J. Direito administrativo não adversarial: a prioritária solução consensual de conflitos. 
RDA: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 276, p. 25-46, 2017.  
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O TAG sujeita o gestor a um plano de ação, relacionando medidas e prazos 

para a regularização de determinada falha administrativa e, também, abra a 

possibilidade aos gestores de entidades privadas que recebem dinheiro público.  

Com a formalização do TAG não há impedimento à fiscalização, ao 

processamento e ao julgamento das contas, atos ou fatos que não tenham sido por 

ele contemplados, tampouco evita a imposição de sanções no caso de 

irregularidades não abrangidas pelo instrumento firmado.  

Este instrumento oportuniza ao gestor público sanar falhas admi- nistrativas 

antes que elas se acumulem, evitando, assim, as consequências que surgem de um 

eventual julgamento pela irregularidade das contas, bem como uma melhor 

concretização das políticas públicas almejadas pelo ente federativo em prol do 

interesse público.  

Logo, ao se cogitar o controle da gestão pública, está o Tribunal de Contas 

legitimado a operacionalizar a apreciação das políticas públicas firmadas pelos 

gestores públicos os quais se sujeitam ao seu a ̂mbito de fiscalização do controle 

externo.  

E à luz da noção da administração pública consensual, o objetivo dos 

Tribunais de Contas é superar o paradigma do controle externo a posteriori dotado 

de caráter sancionador, e assegurar o direito fundamental à boa administração com 

fulcro no ideal da solução/correção de irregularidades de forma pacífica e 

consensual e, desta forma, concretizar o exercício do controle externo de modo mais 

eficiente. 
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RESUMO 
 
O problema da pesquisa é identificar as relações entre o nacionalismo e o 
tradicionalismo católico no Brasil a partir do Século XX, delimitando neste espaço de 
tempo o surgimento do tradicionalismo católico, portanto delimitando também o 
campo de pesquisa. Como objetivo geral busca-se identificar os principais 
pensadores neste período e área e verificar como suas ideias contribuíram para o 
quadro geral do tradicionalismo no Brasil. Como objetivos específicos busca-se 
identificar as anomalias, compreender a interação entre tradicionalismo e 
nacionalismo, enquanto estratégia para se compreender as origens destes 
fenômenos e suas manifestações nos tempos atuais que vem deixando os 
observadores sem condições de compreenderem todo o corpo de ideias em que se 
baseiam e os reflexos na atual sociedade brasileira. Este estudo parcial sobre o 
tradicionalismo analisado sob um determinado aspecto busca contribuir para o 
quadro maior de estudos sobre o tema. A metodologia empregada é a 
hipotéticadedutiva, comparativista e crítico-dialética e a técnica de pesquisa é a 
bibliográfica. Como conclusões e resultados parciais e provisórios pode-se adiantar 
que as ideias disseminadas no Brasil tem raízes bem mais profundas do que 
aparentam e necessitam de uma especial atenção dos estudos acadêmicos por ser 
um tema útil, necessário e indispensável. 
Palavras chave: Nacionalismo. Tradicionalismo. Democracia. Liberdade. 
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 The research problem is to identify the relationship between nationalism and 
Catholic traditionalism in Brazil from the 20th century onwards, delimiting in this 
period of time the emergence of Catholic traditionalism, therefore also delimiting the 
field of research. As a general objective, we seek to identify the main thinkers in this 
period and area and verify how their ideas contributed to the general framework of 
traditionalism in Brazil. As specific objectives, we seek to identify the anomalies, 
understand the interaction between traditionalism and nationalism, as a strategy to 
understand the origins of these phenomena and their manifestations in current times, 
which has left observers unable to understand the entire body of ideas in which base 
and reflections on current Brazilian society. This partial study on traditionalism 
analyzed under a certain aspect seeks to contribute to the larger picture of studies 
on the subject. The methodology used is hypothetical-deductive, comparative and 
critical-dialectic and the research technique is bibliographic. As partial and 
provisional conclusions and results, it canbe stated that the ideas disseminated in 
Brazil have much deeper roots than they appear and need special attention from 
academic studies, as they are a useful, necessary and indispensable topic. 
Keywords: Nationalism. Traditionalism. Democracy. Freedom. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O escrito versa sobre o Nacionalismo e Tradicionalismo no Brasil a partir do 

Século XX, procurando compreender, localizar e datar as origens das ideias 

tradicionalistas e que influência tem sobre a sociedade atual. Neste sentido perpassa 

por diversos temas. Como o objeto de estudo procura em princípio focar a origem do 

tradicionalismo no Brasil, com um olhar delimitado as relações entre tradicionalismo 

e catolicismo, são revisitadas o evento histórico do atrito entre a Igreja e a Monarquia 

no Brasil no fim do século XIX, relembrando-se o evento envolvendo o Bispo de 

Olinda, Dom Vital. 

Discutem-se estas questões em paralelo com as influências do movimento da 

questão religiosa com a estrutura que foi se formando em torno destas ideias, ponto 

em que surgem as figuras de pensamento de Jackson Martins de Figueiredo, Alceu 

Amoroso Lima, e Gustavo Corção, a base do pensamento leigo no Brasil no início do 

Século XX e que por quase um século influenciaram fortemente a sociedade 

brasileira, partindo da atuação no Rio de Janeiro, espargindo-se por todo o País. 

Analisa-se o nacionalismo brasileiro, suas espécies e relações com o 

tradicionalismo e daí abrindo-se o campo para analisar as relações entre o 

tradicionalismo e o totalitarismo, o cenário atual do tradicionalismo, neste ponto 
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analisam-se sumariamente alguns aspectos em relação a Steve Bannon, Olavo de 

Carvalho e Alexander Dugin.  

Neste ponto, retrocede-se para encontrar as ideias que poderiam ter 

influenciado na forma de pensar e de agir destas personalidades. Menciona-se a 

influência do tradicionalismo, do nacionalismo nas guerras, nos conflitos sociais e 

daí analisam-se algumas considerações de Sigmund Freud, sobre a guerra. 

Por fim, após analisar algumas características sobre o fascismo e suas 

ligações com o tradicionalismo expostas por Umberto Eco. Ao final, analisam-se 

alguns fragmentos dos escritos de Julius Evola e René Guénon e toda a amplidão de 

ideias que os inspiraram, perpassando-se sobre vários povos e culturas e até 

civilizações perdidas. As conclusões que se chega é que é necessário compreender 

mais as raízes sociológicas, históricas e políticas do tradicionalismo, como se 

relacionam com o nacionalismo.  

 

2. O NACIONALISMO E TRADICIONALISMO NO BRASIL A PARTIR DO SÉCULO XX 

 

As profundezas que subjazem às fortes correntes de pensamento que sulcam 

o cerne das nacionalidades ao longo da história dos povos, nem sempre são os 

efeitos em cadeia de causas simples de serem detectadas, compreendidos ou 

eventualmente dominadas.  

É como se a realidade nunca fosse aquilo que se vê. Quando muito, estas 

raízes profundas que perpassam povos e eras podem ser intuídas pelos poetas e 

artistas aureolados com uma visão límpida das realidades do espírito, 

excepcionalmente são produtos de misticismos e profecias, como nos diversos 

relatos das Escrituras Sagradas.  

Saindo da excepcionalidade da arte e do profetismo, o caminho mais árduo 

em termos de tentativa da percepção dos fenômenos sociais é a observação 

sistemática e exaustiva das ciências sociais, menos brilhantes que o gênio da arte e 

menos emocionante do que os espírito das profecias, pois, nem sempre há quem 
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perceba nem que os tempos estão mudando, nem que as respostas estão sendo 

levadas pelo vento3.  

A afirmação da qual se parte nestes escritos é que há algo de diferente na 

atmosfera política, religiosa, cultural no Brasil e em muitos lugares do mundo. Coisas 

novas e estranhas que a atual geração e entressafra geracional, nunca presenciaram, 

nem viram nem sentiram, alguma coisa ou força que exerce como que um 

magnetismo que de certa forma obriga a uma convivência num aspecto bastante 

sombrio de narrativas e discursos que se repetem à exaustão, afetando a paz interior 

das pessoas e as predispondo à uma sociedade cada vez menos baseada na 

convivialidade e mais no conflito e na violência. Mas de onde vem tudo isso e por 

quê? 

Por qual razão as pessoas, os grupos, as facções, estão sendo como que 

coagidas a se posicionarem sendo jogadas umas contra as outras, ora numa roda de 

amigos, outras vezes no ceio em família, ou nas redes sociais que bombardeiam os 

ânimos, municiadas com os algoritmos da inteligência artificial que atuam num jogo 

incessante de ataque e contra ataque, a tomarem um dos lados em uma disputa em 

que refutar uma parte é interpretada como adesão imediata à parte adversa, a uma 

guerra que talvez nunca tenha sido a sua, ou mesmo algo totalmente contrário às 

suas próprias crenças de tal forma que equilíbrio, bom senso e critério não são mais 

ferramentas suficientes para a aventura da sobrevivência sócio-política.  

Por que o Brasil não mais se reconhece no cenário da existência nacional e 

até familiar? Quem semeou tanta cizânia e que tipo de maldição é esta, se assim se 

pode dizer, da qual não se pode desvencilhar sem um combate obrigatório? É ao 

tradicionalismo que estes escritos estão a se referir.  

Fatos ocorridos há mais de um século reverberaram no grande oceano da 

história e suas vagas finalmente chegam aos dias atuais, às vezes mais plácidas, 

outras mais intrépidas, mas todas chegam. 

Em dezembro de 1872, quando o Bispo de Olinda, Vital Mariareivindicando os 

privilégios de uma religião amalgamada ao Estado desde a Constituição monárquica 

brasileira de 1824 entrou em choque com a Maçonaria, determinou que as 

                                                      
3 SHELTON. Robert. No Direction Home: A Vida e a música de Bob Dylan. Trad. Gustavo Mesquita. São 
Paulo: La Fonte. 2011. 
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irmandades expulsassem seus membros maçons e na sequência excomungou os 

que assim não agissem, foi declarada não só uma guerra entre trono e altar, mas as 

consequências que surgiram iriam ecoar anos mais tarde num País bem diferente do 

regido por Dom Pedro II.  

O Bispo Dom Vital foi preso, a Nação se dividiu entre os partidários das ideias 

iluministas em apoio à maçonaria e os “tradicionalistas”, que não abriam mão de um 

Brasil culto único, católico e conservador. Muitas coisas envolveram este capítulo na 

história política e eclesial brasileira, mas, muito mais ainda viria pela frente. 

 O Imperador Dom Pedro II e o Papa entraram em acordo, Dom Vital foi 

libertado, e o que não desejava consolidou-se tempos mais tarde, com a separação 

Religião e Política, sacramentada no texto Constitucional de 18914 ao se dispor, no 

art. 72, que a Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país 

a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade determinando no § 7º que 

“nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de 

dependência ou aliança com o Governo da União, ou o dos Estados” (...) 5. 

O Tradicionalismo que veio da fusão entre Estado e Igreja agora colocava em 

questionamento a coerência política e religiosa numa delicada teia de equilíbrio e 

poder, afinal, como advertira Águia de Haia6, “toda a religião associada ao governo 

das coisas da terra é uma religião morta, o espirito não vive mais nela (...) o resultado 

é sempre a imolação da doutrina ao interesse político”. 

 Dominadora ou protegida, num e noutro caso “é serva dos cálculos de 

ambição: no primeiro, par que o governo temporal lhe não caia das mãos; no 

segu8ndo, para que não lhe subtraiam os proventos temporais do monopólio”.  

O marco divisório parecia muito claro, de um lado as ideias revolucionárias 

dentre as quais uma repulsa pela religiosidade acobertada pela ideia de liberdade e 

de outro os que reagiam contra as ideias revolucionárias, a este grupo, 

convencionou-se serem chamados “reacionários”.  

                                                      
4  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm Acesso em 
05 out 2021. 
5 Adaptada no léxico. 
6BARBOSA, Ruy. O Papa e o Concílio. Por Janus. VIII. Versão e Introdução de Ruy Barbosa. Rio de 
Janeiro: Brow & Evaristo, 1877. 
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Estas ideias reacionárias tomaram corpo no Brasil a partir do movimento de 

católicos não religiosos (leigos) que era a verdadeira linha de frente da 

intelectualidade brasileira, ancorada em verdadeiros gigantes do pensamento 

mundial, em especial nos autores convertidos ao catolicismo7 e com grande projeção 

na intelectualidade europeia8.  

 

3. A INFLUÊNCIA DO ATIVISMO INTELECTUAL DOS CATÓLICOS LEIGOS NO BRASIL 

 

Apesar de hoje haver a menção a reacionários dando a ideia de que o 

imobilismo e inquietação advinham destes, olhando com as lentes da época, naquele 

momento o ardor revolucionário parecia queimar no âmago dos reacionários, com 

eles a paixão, o trabalho, a luta pelo convencimento numa verdadeira cruzada de 

intelecto e fé!  

Se o gênio intelectual da revolução francesa vinha destruindo as linhas 

adversárias não é menos verdade que com o tempo grandes nomes foram se 

levantando contra estas ideias e era perante as linhas de pensamento fincadas pelos 

leigos católicos é que se deu o início de batalhas nos mais diversos setores da 

sociedade. 

O pensamento de Jackson Martins de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, e 

Gustavo Corção são a base do tradicionalismo no Brasil, não podendo ser relegado 

este aspecto. Inclusive, mais do que outras fontes do tradicionalismo, estes autores 

são importantes porque influenciam a cultura católica preponderante na sociedade 

brasileira por quase um século. Em torno da fundação da Revista “A Ordem”, Jackson 

de Figueiredo. 

Na primeira década do século XX um grupo de intelectuais católicos iniciaram 

uma bem estudada militância no Rio de Janeiro cuja finalidade era expandir e 

consolidar a presença da Igreja Católica na Sociedade. As ondas migratórias da 

Europa trouxeram um tipo desconhecido até então no Brasil, os trabalhadores com 

consciência política bastante acurada.  

                                                      
7 LELOTTE. F. S. J. Convertidos do Século XX. Rio de Janeiro: Agir, 1966. 
8 Alexis Carrel, Edith Stein, Charles de Foucauld, G. Von Le Fort, e. Psichari, Ève Lavallière, Paul Claudel, 
Evelyn Waugh, G. K. Chesterton, j. Rivière, Maurice Baring, Thomas Merton, Gabriel Marcel e Henri 
Bergson, Leon Bloy, Charles Pèguy e tantos outros. 
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Logo, nos anos 20, o Brasil estava avançado na secularização da cultura, da 

urbanização, envolto em greves e movimentos sociais diversos, a fundação do 

Partido Comunista, ou seja, tudo o que no imaginário dos católicos organizados em 

torno dos seus ideais e objetivos, implicava em desordem, anarquia, descontrole. 

Neste momento surge a figura do Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, 

como liderança católica e fator de organização e catalisação de lideranças católicas 

no Brasil. 

Foi neste contexto que surgiram duas importantes novidades9,a fundação da 

revista “A Ordem”, em 1921” e a criação do “Centro Dom Vital”, em 1922, ambos sob 

a direção de Jackson de Figueiredo, um jovem sergipano, de profunda formação 

intelectual, recém convertido ao catolicismo. Bergson, Pascal, Maistre, foram autores 

importantes no referencial de Figueiredo. No Brasil conhece a filosofia do maior 

filósofo brasileiro, Farias Brito. Jackson de Figueiredo conheceu um vigoroso 

polemista católico, o Padre Leonel Franca e a partir daí começou a organizar os 

leigos católicos em torno das ideias cuja finalidade era combater o avanço de tantas 

e variadas ondas de ideias, todas contrárias ao universo de valores do catolicismo. 

No início do século XX no Brasil Jackson vai ampliando o grupo de intelectuais ao 

seu redor, surgem Gustavo Corção e Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Athayde.  

Quando lança-se o olhar no panorama intelectual brasileiro até a década de 

80 e se percebe a grandiosidade intelectual destes nomes, somados a tantos outros 

que foram efetivamente a base do pensamento intelectual brasileiro e ao se 

constatar que atualmente as gerações contemporâneas sequer tem a lembrança de 

quem foram estas pessoas. 

É muito difícil imaginar que certas formas de pensar do passado tenham 

interferido com as formas atuais de pensamento no Brasil e por um motivo muito 

simples, o abismo cultural havido entre 1964 e o período pós 1988 foi tão devastador 

que quase nada teve continuidade, tudo parou. Foram através das rachas do muro 

da história é que alguns fios condutores conseguiram o prodígio de não separar o 

Brasil atual do Brasil do passado de forma total e drástica.  

                                                      
9 Carolina Vianna Dantas. A Ordem. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/.pdf   Acesso em: 
05 out 2021 
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Por isso é preciso se orientar bem nesta senda para não se dar a impressão 

de que o que se vive hoje no Brasil é tão somente uma consequência das 

transformações de certas tradições de pensamento. Uma Ditadura não se acaba com 

um decreto de liberdade apenas. As marcas da violência e desmobilização social são 

sequelas que a grande custo as sociedades superam. Contudo, ao se investigar as 

relações entre nacionalismo e tradicionalismo, não se pode deixar de considerar 

estes elementos históricos ora referidos. 

Os personagens que viveram e construíram estes sítios históricos ainda 

mantêm uma riqueza de pensamento como que inexplorados e seria uma negligência 

bastante grave adentrar ao tema do tradicionalismo sem estas notas introdutórias 

aqui expostas, porque sem estes registros se perde no tempo o vai e vem das ideias 

e seus percursos na história humana e o mais importante, o que tem ainda para 

oferecer de bom e o que hoje pode ser mal compreendido depondo contra o sentido 

das próprias ideias originadas no passado, prestando-se assim um desserviço à 

história e à ciência.  

 

4. NAS RAÍZES DO TRADICIONALISMO BRASILEIRO 

 

Como visto, parte-se de um dado recorte no tempo, para analisar o 

nacionalismo no Brasil para correlacionar com o tradicionalismo e posteriormente, 

com os Totalitarismos. Amoroso Lima 10 , o Tristão de Athayde,ao estruturar sua 

análise sobre o fenômeno do nacionalismo cita quatro espécies, o antinacionalismo, 

o falso nacionalismo, o extranacionalismo e o verdadeiro nacionalismo. Explica que 

a mística do Direito Positivo sucedeu no século XX a mística da Força.  

Foi na França que esse positivismo nacionalista teve origem, tendo sido 

Charles Maurras o seu teorista genial, mas, na verdade, era um falso nacionalismo 

tendo sido na Itália onde a ideia tomou corpo primeiramente. O nacionalismo italiano 

vinha carregado de forças morais e de intenções espirituais, de um lado, no mundo 

de viver a vida e que poderíamos exprimir pelo conceito de um renascimento do 

heroísmo.  

                                                      
10 LIMA. Alceu Amoroso. O Existencialismo e outros. Obras completas de Alceu Amoroso Lima, t. XVIII. 
Rio de Janeiro: Agir, 1959, p. 303. 



 
Marcos Augusto Maliska; Paulo Cesar de Lara | 433 

 

 

Curioso notar que o tradicionalismo que se criava no Brasil  segundo  sustenta 

 Cassiano Cordi11 não era um imitação tosca da Europa, pelo  contrário, era  uma  

doutrina que procurava trazer as respostas aos problemas nacionais ao mesmo 

tempo em que estruturada em sólida catolicidade, rechaçava-se com todas as 

forças que eram letais ao catolicismo e as linhas filosóficas pelas quais se 

orientava a teoria e a ação política no seio da Igreja Católica. A entrada do 

tradicionalismo na cultura brasileira na Primeira República não é mera 

importação e imitação de ideias estrangeiras.  

 

Segundo Cordi12 , entendia-se que somente o positivismo dispunha de um 

corpo de idéias suficientemente sólido para dar conta dos “inimigos” naturais da 

Igreja Católica, os liberaise os maçons. Na verdade não pararam as lutas de anos 

atrás que envolveram o trono e o altar no Brasil, tendo sido protagonizada a 

resistência católica nas posições doutrinárias e políticasde Dom Vital, continuava a 

disputa por hegemonia política no Brasil e que se a Nação não preparasse bem estes 

guerreiros, o seu preço seria muito alto. 

Desta forma o tradicionalismo posicionava o laicato católico com clareza, em 

relação a umaaçãomaisdiretanapolítica e tudo isso fortaleceu estrategicamente o 

grupo formando em torno da Revista A Ordem. Além disso, o pensamento de José de 

Maistre se fez conhecer no Brasil principalmente devido aos estudos de Alexandre 

Correa, o qual também influiu decisivamente na consolidação da Revista “A Ordem” 

e filtrando o que havia de melhor sobre José de Maistre, que pudesse ser cabível na 

realidade brasileira.  

Outro grande colaborador foi o médico Hamilton Nogueira, deformação 

positivista que se torna rapidamente um dos maiores teóricos tradicionalistas da 

República Velha, torna-se a “sombra teórica” de Jackson de Figueiredo sobre quem 

chegaria a escrever a biografia. Pois, encontram-se nos seus escritos as 

justificativas teóricas de todos os posicionamentos práticos do diretor da revista.  

Enfim, a própria liderança de Jackson de Figueiredo foi o toque para que o grupo 

                                                      
11CORDI, Cassiano. O Tradicionalismo na República Velha. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 
Tese (Doutorado em Filosofia), 1984, p. 82 
12CORDI, Cassiano. O Tradicionalismo na República Velha. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 
Tese (Doutorado em Filosofia), 1984, p. 82 
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marcasse presença nos meios políticos e jornalísticos do país. Portanto, a qualidade 

do tradicionalismo vinculado ao grupo do Centro Dom Vital era muito bem 

estruturado e definido13. 

Em 1934, escreveu Mussolini, que o movimento fascista para ser 

compreendido, deveria ser considerado em toda a sua completude e em toda a sua 

profundidade de fenômeno espiritual. Amoroso Lima 14 assenta que o fascismo 

italiano não foi apenas uma revolta política contra os governos fracos e incapazes, 

que haviam deixado decair a autoridade do Estado e ameaçavam deter a Itália no 

caminho do seu desenvolvimento, mas foi uma revolta espiritual contra velhas 

ideologias que corromperam os princípios sagrados da religião, da pátria e da família. 

Outro elemento ainda era importante, pois de nada adiantava a força do 

espírito para concretizar esta ideia de nação se não havia o espírito da força, 

surgindo, portanto, a ideia de luta armada no centro desse supranacionalismo. 

Mussolini e um discurso no Teatro Scala em Milão lançou a fórmula deste 

nacionalismo estatal e totalitário, “tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora 

do Estado”, cabendo a este a fiscalização de “todas as forças que atuam no seio da 

Nação” (espiritual, moral, econômica, etc.). Desta forma estabeleciam-se as bases 

do nacionalismo integral com consequências inferiores somente ao regime 

estabelecido no nacional socialismo alemão15. 

São passados aproximadamente 100 anos, desde que estas ideias sobre o 

nacionalismo delinearam um regime político a partir dos anos 1920 na Itália e na 

Alemanha que conduziu a humanidade à grande tragédia humanitária da segunda 

grande guerra. Um fato tão distante, contudo, é assustador que as mesmas ideias 

que estiveram na raiz do nacionalismo nazifascista circulam com tanta liberdade no 

mundo e no Brasil em pleno Século XXI.  

Amoroso Lima destaca a importância de um nacionalismo muito diverso do 

que aponta nas distorções na Alemanha e na Itália, no caso aponta para o 

                                                      
13CORDI, Cassiano. O Tradicionalismo na República Velha. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 
Tese (Doutorado em Filosofia), 1984, p. 82 
14 LIMA. Alceu Amoroso. O Existencialismo e outros. Obras completas de Alceu Amoroso Lima, t. XVIII. 
Rio de Janeiro: Agir, 1959, p. 309 
15 LIMA. Alceu Amoroso. O Existencialismo e outros. Obras completas de Alceu Amoroso Lima, t. XVIII. 
Rio de Janeiro: Agir, 1959, p. 310. 
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nacionalismo cristão. O nacionalismo católico com o delineamento de Amoroso Lima 

se consolidará como um dos elementos importantes para a configuração do 

tradicionalismo no Brasil. 

É necessário esclarecer que na história mais ampla do tradicionalismo, o 

tradicionalismo católico impactou grandemente todos os setores da sociedade se 

contrapondo cada vez menos a influência de intelectuais de formação marxista e a 

partir de 1988 foi este naco da intelectualidade que passou a marcar fortemente a 

sociedade, em especial a academia brasileira. Com a queda da esquerda no cenário 

político, a direita assume com um claro compromisso de desfazer a influência 

cultural e política das ideias marxistas e promover os valores oriundos do 

tradicionalismo. 

Ao menos se pode “imaginar” que teria sido isso o que ocorreu no Brasil, mas 

a começar por esta conclusão, já se evidencia que há muitas correções a se fazerem 

nesta forma de ver, porque em muito do que ocorre atualmente no Brasil, não se trata 

de um ideário compatível com um corpo coeso, coerente do tradicionalismo 

brasileiro com origem na formação católica do início do século XX, a partir de 

personalidades como Amoroso Lima, Coração e Jackson Figueiredo, primeiro porque 

a estatura moral e intelectual destes pensadores seria de pronto rebaixada e 

manchada, se comparada ao que se diz e faz em nome do tradicionalismo no Brasil 

atualmente, e, por uma razão bastante simples, estes pensadores acima de tudo 

tinham uma característica moral inegável, buscavam incansavelmente a verdade. 

A mentira não estava em seu horizonte ético, religioso e político. Valores como 

honra, verdade, justiça, os conduziu da descrença ao catolicismo e do catolicismo 

conservador a uma abertura democrática. Observe-se, isso como ideário político 

contemporâneo, sendo já instintivo que se repila a ideia maçante de que aderir a 

esquerda seria defender roubos e corrupção, o que aliás, é a senha para a interrupção 

de qualquer tentativa de diálogo no Brasil polarizado contemporâneo. Se é 

importante que se entenda certos aspectos que deixam o observador atônito no 

Brasil de hoje, não é menos importante que se observem as ideias matrizes e o 

processo de deformação destas ideias, num processo de deturpação da história. 
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5. TRADICIONALISMO E TOTALITARISMO 

 

Assentadas as premissas históricas e as fontes de onde provieram em sua 

grande parte as ideias tradicionais no Brasil ao menos sob o ocular do 

tradicionalismo católico, é possível prosseguir em busca da compreensão de certos 

fenômenos, objetos da presente análise. Ao estudioso, não é difícil imaginar que o 

que se defende atualmente em termos de visão de mundo, governança e valores 

Democráticos são a derivação direta de uma sociedade outrora tradicionalista e 

agora ressuscitada em seus valores, razão pela qual o observador não compreende 

porque alguém suscita o direito de não ter direitos ou o direito humano fundamental 

de não tomar vacina, porque isso relacionaria todo um esforço da mente humana no 

passado a distorções de uma patologia que perpassa o tradicionalismo e atinge 

outra coisa, os “totalitarismos” de diversas faces. 

Como ponto de partida na demonstração desta linha de raciocínio ora exposta, 

a pandemia do COVID (2020-2021) vem revelando um assombroso debate na 

sociedade brasileira como nunca visto antes. A negação quanto à vacina, dentre 

muitos outros aspectos em princípio difíceis de serem entendidos, tem suas raízes 

em fenômenos sociais muito mais profundos e que não se esgotam nas guerras de 

informação pelos meios massivos de comunicação. 

É algo mais profundo o que acontece no Brasil e no mundo, uma grande 

escuridão da alma do homem moderno e que ainda não é possível se dizer se são 

trevas que anunciam o amanhecer ou se são trevas que vieram após o adormecer do 

sol. Cabe ao estudioso indagar, é este o seu papel, perscrutar a profundidade destes 

fenômenos e para isso é preciso compreender que estudos empíricos não serão o 

principal caminho a se percorrer. 

O tema do tradicionalismo está envolvido pelo transcendental, o metafísico. 

Por este outro lado é indispensável mencionar os autores que não estão ligados a 

esta evolução católica brasileira, mas são mais internacionais. Em entrevista 

referente ao lançamento do seu livro sobre o Tradicionalismo, Benjamin Teitelbaum 

analisa pensadores da extrema direita global, como Steve Bannon, Olavo de  Carvalho 
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e Alexander Dugin16. 

 Benjamin Teitelbaum assenta que há um tradicionalismo que vai além das 

teorias sociais, constituindo-se em uma autêntica doutrina filosófica que atribui um 

sentido muito particular à existência humana e à natureza do tempo e identifica que 

tal modo de pensar está presente nos escritos de autores de extrema direita no Brasil, 

nos Estados Unidos, Rússia, Hungria. 

A entrevista se refere ao livro “Guerra pela Eternidade” em que o autor analisa 

a influência do tradicionalismo na política contemporânea, com destaque para 

algumas personalidades que entende serem essenciais para compreender a extrema 

direita no mundo atualmente como Steve Bannon, Alexander Dugin e Olavo de 

Carvalho, todos com alguma passagem pelo Tradicionalismo.O autor busca 

demonstrar a ascensão dos populistas de extrema-direita, avançando em temas 

bastante sensíveis na atualidade.  

A tese, segundo o autor revela nesta entrevista, é que o populismo de direita 

impôs a maior ameaça ao liberalismo em décadas e o fez utilizando-se da própria 

democracia, utilizando-se da Democracia com algumas peculiaridades, pois, esta 

direita onde se opera este fenômeno é apoiada tanto por banqueiros ricos, quanto 

por massas rurais sem instrução e ocultistas. 

O autor assinala que em suas reflexões foi possível olhar “além do 

comunismo, liberalismo, democracia e até mesmo do fascismo, e encontrar algo 

completamente novo''. Isso pode ser o que está acontecendo”. O presente estudo, 

buscará ir identificar os pontos em comum entre Tradicionalismo e Totalitarismo.  

Além disso, há como que uma exigência sistêmica procurar conectar os 

diversos pontos de um fenômeno para assim o estudar melhor, no presente caso, 

estes estudos conduzem a certos campos da Psicanálise, Psicologia e Política numa 

simbiose que beneficie todos os campos do saber.Referente à 1ª Grande Guerra 

mundial Freudafirmou que tal conflito além de todo o mal que trouxe consigo, 

infringiu   as    disposições   avençadas   em  tempos   de    paz,    violando   o   Direito  

                                                      
16CAVALCANTE. Leopoldo. As raízes metafísicas da extema direita: uma conversa com B. Teitelbaum. 
Entendendo Bolsonaro. 30 out.  2020. Disponível em:  
https://entendendobolsonaro.blogosfera.uol.com.br/2020/08/30/as-raizes-metafisicas-da-
extrema-direita-uma-conversa-com-b-teitelbaum/?cmpid=copiaecola   Acesso em 05 out. 2021. 
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Internacional17. 

Freud18assinala que quando veio a guerra, “não queríamos acreditar”, e com a 

guerra a violação do direito humanitário. A guerra não respeitava o direito supremo 

dos feridos e dos médicos de não serem atacados em hipótese alguma, nem 

considerou a diferença entre soldados e civis no combate e violou-se o direito da 

propriedade, espraiava-se pela Europa uma cega cólera, como que um ódio irracional 

que levava à destruição total, como se depois não de mais nada, nem futuro e nenhum tipo 

de irmandade com os cidadãos do futuro, se desfazendo todos os laços da solidariedade 

entre os povos combatente se, dificultando que no futuro se pudessem reatar tais 

laços19. 

Assinalou Freud20 que ao contrário do que poderia ser e apesar da dificuldade 

de se reconhecer, os “povos civilizados” não se conhecerem nem compreendiam o 

suficiente entre si e conheciam menos ainda o fato de que seria possível que uns se 

virassem contra os outros, cheios de ódio e de repulsa, uns contra os outros. 

Após o fim da guerra, em 1918, Freud escreveu a Alberto Einstein 21 ·, 

mencionando ao físico, os detalhes da teoria de Freud para identificar e tratar das 

“pulsões”, explica que a partir desta teoria, se a disposição para a guerra for um 

produto da pulsão de destruição, o mais fácil será apelar para o antagonista desta 

pulsão, para o Eros, estabelecendo laços afetivos entre os homens para se atuar 

contra a guerra seja por laços afetivos parecidos com o amor, mas sem objetivos 

sexuais ou pela identificação. 

Vê-se que, já em 1932, via-se no horizonte o despontar da continuação da 

guerra de 1914 – que viria a culminar na Segunda Guerra, e a preocupação de Freud 

                                                      
17FREUD, Sigmund. Considerações atuais sobre a guerra e a morte (1915). Introdução ao narcisismo: 
ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916) 5ª ed. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 210-246 
18 FREUD, Sigmund. Escritos sobre a Guerra e a Morte. Trad. Artur Morão. LusoSofia: Covilhã, 2009. p. 
8 
FREUD, Sigmund. Escritos sobre a Guerra e a Morte.Trad. Artur Morão. LusoSofia: Covilhã, 2009. p. 8 
19FREUD, Sigmund. Escritos sobre a Guerra e a Morte. Trad. Artur Morro.LusoSofia: Covilhã, 2009. p. 
8. 
19FREUD, Sigmund. Escritos sobre a Guerra e a Morte.Trad. Artur Morão. LusoSofia: Covilhã, 2009. P. 
8. 
20FREUD, Sigmund. Escritos sobre a Guerra e a Morte. Trad. Artur Morão. LusoSofia: Covilhã, 2009. p. 
8. 
21FREUD, Sigmund. Um diálogo entre Einstein e Freud: por que a guerra?Santa Maria: FADISMA, 2005 
p. 42. 



 
Marcos Augusto Maliska; Paulo Cesar de Lara | 439 

 

 

se detinha na questão da pulsão destrutiva do ser humano, que crescia ferozmente 

com os regimes totalitários, cujo contraponto só poderia ser erigido, segundo ele, 

pelo seu oposto, pelo antagonismo da pulsão, ou seja, o Eros, ou a pulsão do “amor 

construtivo”. 

Umberto Eco22 , faz uma análise reunindo os principais elementos do que 

chama de protofascismo. Inicialmente assinala que em qualquer movimento 

fascista, encontram-se os tradicionalistas, assim como a gnose nazista que nutria-

se de elementos tradicionalistas, sincréticos e ocultos, afirma que o mais importante 

pensador da nova direita na Itália era Julius Evola, este autor amalgamava temas 

como o Santo Graal aos textos dos Protocolos dos Sábios de Sião, a alquimia com o 

Sacro Império Romano, revelando sincretismo e irracionalidade já que o iluminismoe 

a idade da razão eram considerados como o início da depravação moderna23.  

Além disso24, o fascismo é racista e germina a partir da frustração social ou 

individual, apelando para uma média frustrada, sofrendo sob alguma crise 

econômica ou humilhação política, assustada com a pressão dos grupos sociais 

inferiores, explora o sentido de nacionalismo, a obsessão da conspiração 

(internacional de preferência) a obsessão da conspiração seja interna quanto externa 

(possivelmente internacional), em regra atacando judeus (por serem elementos 

internos e externos). 

Para o fascismo25não há luta pela vida mas vida pela luta, sendo o pacifismo 

é uma transigência com o inimigo, um mal porque a vida é uma guerra permanente e 

os inimigos podem e devem ser derrotados, mas deve haver uma batalha final, após 

a qual o movimento controlará o mundo e depois, uma era de paz, o elitismo 

aristocrático ou militarista implica desprezo pelos mais fracos, mas também um 

elitismo popular para contemplar os membros do partido e o líder sabe que sua força 

                                                      
22 ECO. Umberto. O Fascismo Eterno. 1ª ed. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
2018, p. 36 
23 ECO. Umberto. O Fascismo Eterno. 1ª ed. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
2018, p. 37 
24 ECO. Umberto. O Fascismo Eterno. 1ª ed. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
2018, p. 37 
25 ECO. Umberto. O Fascismo Eterno. 1ª ed. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
2018, p. 37 
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advém  da fraqueza das massas, que clama por um líder o que se estabelece num 

desprezo hierárquico reforçando o sentido de elitismo de massa. 

Explica Eco26 que todos são formados para serem heróis, o culto ao heroísmo 

liga-se ao culto da morte, sendo a palavra de ordem dos falangistas uma saudação 

à morte. Diante da guerra permanente e o heroísmo que são jogos difíceis, o 

protofascista transfere sua vontade de potência para assuntos sexuais, de onde se 

origina o machismo (que implica desprezo pelas mulheres e condenação intolerante 

a hábitos sexuais não convencionais da castidade ao homossexualismo), revelando-

se ai a estranha vinculação dos discursos de poder com inserções no imaginário da 

sexualidade.  

Segundo Eco27, no futuro haverá um populismo qualitativo via TV ou Internet, 

no qual a reação emocional de um grupo seleto de cidadãos pode ser apresentado e 

aceito como a Voz do Povo. O populismo qualitativo precisa estar contra governos 

parlamentares "podres”, sendo comum questionarem a legitimidade de um 

parlamento por não mais representar a Voz do Povo. O protofascismo fala 

Novilíngua. Segundo Eco28, termo inventada por Orwell, em "1984.  

O protofascismo ainda está à nossa volta, às vezes à paisana. A extrema 

direita passa a se organizar no Brasil dentro o receituário clássico do que até agora 

foi visto, há não um forte teor moral nas pautas e falas políticas, mas sim um 

moralismo que busca preencher o seu lugar no palco dos debates públicos, contudo, 

estes mesmos grupos se afastam de pautas políticas, um tema mais delicado para 

o governo.  

O militarismo é outro ponto constantemente aventado, tendo sido comum no 

Brasil arguir a aplicação do artigo 142 da Constituição, arvorando-se em 

reivindicações reiteradas de se fortalecer a democracia via “intervenção militar”. Nos 

                                                      
26 ECO. Umberto. O Fascismo Eterno. 1ª ed. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
2018, p. 41 
27 ECO. Umberto. O Fascismo Eterno. 1ª ed. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 
2018, p. 41 
28 BBC News. O gesto com forma arredondada entre o indicador e o polegar foi classificado como uma 
forma de expressão de supremacistas brancos pela Liga Antidifamação, organização dos EUA que 
monitora crimes de ódio. Por que oi gesto de “ok” de assessor de Bolsonaro Filipe Martins está em 
lista de símbolos de ódio nos E.U.A. 25 mar 2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/25/por-que-gesto-de-ok-de-assessor-de-
bolsonaro-esta-em-lista-de-simbolos-de-odio-nos-eua.ghtml Acesso em 06 out. 2021. 
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últimos anos, a extrema direita e o fascismo se tornaram pautas comuns ao Brasil, 

para além da retórica. Grupos fascistas brasileiros têm afinidade com o governo 

federal e com as pautas defendidas por Bolsonaro tem endossado o jogo diário de 

ameaças ao rompimento da democracia. As semelhanças vão além do slogan “Deus, 

Pátria e Família”, utilizado tanto pelo presidente quanto pelos fascistas. 

O integralismo é a versão brasileira do fascismo italiano. Movimento criado 

por Plínio Salgado no Brasil tem em sua matriz de certa forma e em certos elementos, 

construções ideológicas assemelhadas ao fascismo, nazismo, mas não há ideário 

puramente ideológico amoldado aos movimentos do passado. As falas 

discriminatórias e instigadoras de violência, não são exclusividade do Brasil.   

Guénon29 elaborou os seus escritos mais conhecidos nos anos 20, sendo que 

em 1927 escreveu sobre a decadência e crise do Mundo Moderno, que para ele era o 

Ocidente, fala sobre o fim do mundo traz tradições religiosas e filosofia oriental, cita 

os escritos hindus, inicia o seu livro esclarecendo alguns pontos questionados em 

obra anterior (Ocidente e Oriente), fala sobre a idade sombria, cita místicos cristãos 

e compara a grande noite espiritual experimentada por místicos com o ponto em que 

o mundo se encontra. 

Cita que a fonte de muitas ideias tradicionalistas vem da civilização 

desaparecida, Atlântida. Da doutrina hindu, traz a ideia de que as eras são cíclicas 

que vão se sucedendo na história, trata da tradição chinesa, da filosofia de Zoroastro, 

budismo e em tudo identifica o bom conhecimento o tradicionalismo, sendo o 

restante a atuação do espírito anti-tradicional.  

Guénon faz menção a uma “filosofia profana”, a qual seria uma pretensa 

sabedoria puramente humana, de ordem simplesmente racional, tomando o lugar da 

verdadeira sabedoria tradicional, supra racional e “não humana30.  

Enfim, Guénon identifica como o oriente e a forma oriental de se pensar como 

sendo o lado bom do pensar humano, o lado tradicionalista e que o Ocidente 

enquanto se manteve tradicionalista preservava estes valores, contudo, o mundo 

                                                      
29 GUÉNON. René. A Crise do Mundo Moderno. Trad. Bete Torii. Lisboa: Editorial Veja, 1977, p. 09. 
30 GUÉNON. René. A Crise do Mundo Moderno. Trad. Bete Torii. Lisboa: Editorial Veja, 1977, p. 14. 
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moderno necessita de uma tragédia para voltar ao caminho da virtude, o 

tradicionalismo31.  

Outro autor importante, Julius Evola, trata o tema do tradicionalismo ao 

abordar o simbolismo da águia, que tem um caráter tradicional de senso superior. Há 

um simbolismo olímpico na águia, que relaciona o símbolo da águia com uma 

particular figuração ariana e grega, relacionada com a imortalidade, privilégio que 

não é apenas a sobrevivência além da morte, mas uma participação heroica ao 

estado de consciência que define a divindade olímpica. 

A águia se relaciona com várias tradições, sendo o único animal que podia 

olhar para o sol e não precisava baixar os olhos32.Na tradição iraniana-ariana, a 

águia figura como uma encarnação da glória. Não se trata de uma abstração, 

mas de uma força mística vinda do alto e que desce sobre os soberanos, 

fazendo-os participantes de uma natureza imortal testemunhada pela vitória33! 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa buscou identificar as relações entre o nacionalismo e o 

tradicionalismo católico no Brasil a partir do Século XX, delimitando neste espaço de 

tempo o surgimento do tradicionalismo católico, tendo como objetivo geral busca-

se identificar os principais pensadores neste período e área e verificar como suas 

ideias contribuíram para o quadro geral do tradicionalismo no Brasil e  objetivo 

específico busca-se identificar as anomalias, compreender a interação entre 

tradicionalismo e nacionalismo. 

Buscou-se compreender as origens destes fenômenos e suas manifestações 

nos tempos atuais que vem deixando os observadores sem condições de 

                                                      
31 GUÉNON. René. A Crise do Mundo Moderno. Trad. Bete Torii. Lisboa: Editorial Veja, 1977, p. 16. 
32 EVOLA. Julius. Ilsimbolismodell'aquila. 25 dez. 2004.Disponível 
em:http://www.juliusevola.it/documenti/print.asp?cod=33 Acesso em 07 out. 2021. 
33 EVOLA. Julius. Ilsimbolismodell'aquila. 25 dez. 2004.Disponível 
em:http://www.juliusevola.it/documenti/print.asp?cod=33 Acesso em 07 out. 
2021.Nellatradizioneirano-
arial'aquilafiguraspessocomeunaincarnazionedella"gloria"dellohvarenôche,comeinaltraoccasio
nericordammo,perquellerazzenonvalsecomeunaastrazione,bensìcomeunaforzamisticaeunpoter
erealedall'alto,chescendesuisovraniesuicapi,lifapartecipidellanaturaimmortaleelitestimoniaconl
a vittoria. (tradução livre) 
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compreenderem todo o corpo de ideias em que se baseiam e os reflexos na atual 

sociedade brasileira. Este estudo parcial sobre o tradicionalismo analisado sob um 

determinado aspecto busca contribuir para o quadro maior de estudos sobre o tema. 

A metodologia empregada é a hipotético-dedutiva, comparativista e crítico-

dialética e a técnica de pesquisa bibliográfica, chegando-se a conclusão de que as 

ideias disseminadas no Brasil têm raízes bem mais profundas do que aparentam e 

necessitam de uma especial atenção dos estudos acadêmicos por ser um tema útil, 

necessário e indispensável.  

Por derradeiro, cumpre assinalar um valor inestimável para qualquer cultura, 

no caso, aprofunda consciência do grupo A Ordem em não permitir nenhum tipo de 

aparelhamento político religioso ou moral e tudo isso se deu justamente quando os 

governos começavam a ser “idolatrados ou disfarçadamente ocupavam os espaços 

religiosos”.  

O tradicionalismo que se organiza em torno das tiragens da Revista A Ordem 

é assinalado por Cordi34 um momento de renovação cristã. O estremecimento da 

separação entre a Igreja e o Estado gerou muitas marcas na sociedade brasileira, 

muitos constrangimentos de lideranças católicas que “após as humilhações do 

separatismo, o catolicismo brasileiro renascia na vida civil brasileira com maturidade 

cultural capaz de dialogar com as outras correntes de pensamento”, conclui Cordi35. 

Como se percebe, o tradicionalismo e a justificativa para as fontes da autoridade 

expressa pela influência de pensadores estrangeiros que buscam os seus 

fundamentos nos mais variados momentos e instâncias históricas, mística, 

filosóficas, relacionam-se com estruturas profundas da mente humana, talvez 

também por isso, tenha o poder de extrair ou iluminar aspectos obscuros e que uma 

vez trazidos à luz, tal quais os deuses mitológicos devoradores do passado, não mais 

voltam ao seu leito sem cobrar seus holocaustos! 

Já no plano interno, a reação do catolicismo ao rompimento entre o Estado e 

a Religião e o enfrentamento de um pensamento não religioso acabou capacitando 

o catolicismo brasileiro para que organizasse um sólido pensamento tradicionalista 

                                                      
34 CORDI. CORDI, Cassiano. O Tradicionalismo na República Velha. Rio de Janeiro: Universidade Gama 
Filho, Tese (Doutorado em Filosofia), 1984, p. 161-162. 
35CORDI, Cassiano. O Tradicionalismo na República Velha. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 
Tese (Doutorado em Filosofia), 1984, p. 82 
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que se em certos momentos históricos aproximou-se ideologicamente com 

discursos de personalidades de regimes totalitários, não se perdeu a consistência e 

a representatividade no Brasil até ao ponto da Igreja Católica criar a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil e a alta intelectualidade católica politizada e culta, 

difundiu as raízes do seu pensamento como uma herança intelectual. Se assim foi 

no começo do século, no início do novo século, é justamente nesta parte organizada 

da sociedade civil que se busca um elemento importante para a consolidação das 

democracias, ou seja, encontrar na tradição elementos que unam, mas não calem a 

dissidência, questione, mas que não se chegue a desestruturar os regimes políticos 

no poder. 

É preciso uma força social que denuncie sem perder o equilíbrio e acima de 

tudo nunca permita o aparelhamento político ideológico ou econômico da parte livre 

de uma sociedade pensante, que crê, mas também que saiba quando e como agir a 

partir de elementos precisos extraídos da tradição pátria, o que é diferente de um 

simples carimbo “esquerda” ou “direita”, pois, o caminho que se apresenta parece 

ser muito mais complexo do que um sentir binário da realidade histórica! 
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Resumo 
 
O presente artigo tem como tema a investigação da concepção de democracia 
adotada pela Organização das Nações Unidas – ONU.  Para responder a indagação 
de qual seria a concepção de democracia adotada pela ONU foi realizada a análise 
das resoluções da ONU para a democracia no período Pós-Guerra Fria, 
compreendido entre 1992 e 2021. A análise se atém às resoluções da Assembleia 
Geral, órgão que mais se destacou ao tratar do tema, à Declaração e Programa de 
Ação de Viena e a Declaração do Milênio das Nações Unidas. Dada a natureza da 
pesquisa, a análise de conteúdo foi utilizada como método para a obtenção de 
indicadores que permitem a inferência do(s) significado(s).  
Palavras-chave: Democracia; Organização das Nações Unidas; Resolução. 
 
Abstract 
 
This article has as theme the investigation of the conception of democracy adopted 
by the United Nations - UN. To answer the question of what would be the conception 
of democracy adopted by the UN, we used the analysis of UN resolutions for 
democracy after the Cold War period, between 1992 and 2021. The analysis is based 
on the resolutions of the General Assembly, the agency that most highlighted when 
dealing with the topic, the Vienna Declaration and Program of Action and the United 
Nations Millennium Declaration. Based on the nature of the research, content 
analysis was used as the method to obtain indicators that allow the inference of the 
meaning(s). 
Keywords: Democracy; United Nations; Resolution. 

                                                      
1  Pós-doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado/CAPES. Doutora e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
2  Pós-doutora em Ética Ambiental pela UNICAMP. Doutora em Direitos Difusos e Coletivos pela 
PUC/SP. Mestre em Relações Sociais pela PUC/SP. Professora Adjunta da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Coordenadora e Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Introdução  

 
Qual é a concepção de democracia adotada pela ONU? Será que essa pergunta 

admite mais de uma resposta? Não há estudos sobre o tema, razão pela qual se 

escolheu empreender a presente investigação e é a resposta a que se pretende 

chegar ao final desse artigo. 

Não há consenso sobre o significado de democracia, apesar de o termo 

remontar ao século V a.C., seu sentido e as teorias que se desenvolvem para explicar-

lhe devem ser vistos no interior dos contextos históricos em que surgem. Apesar da 

extraordinária duração do vocábulo, foi na segunda metade do século passado que 

a democracia tornou-se um ideal normativo de discurso e de prática política. Para 

Carothers os estudos sobre a democracia não escondem as profundas divergências 

que envolvem seus significados, pois o objeto se situa na fronteira de diversas 

disciplinas, como ciência política, relações internacionais, estudos de 

desenvolvimento e direito, sem pertencer a nenhuma específica, o que torna difícil 

tratá-la de forma sistemática3. 

Embora haja uma vasta literatura sobre democracia quando “transplantada” 

para o âmbito internacional, a matéria é escassa. Isso porque o enfoque dado ao 

assunto parte da política interna dos Estados, os fatores sociais, econômicos, 

políticos, históricos e culturais, irá determinar o debate sobre democracia, sendo que 

as discussões sobre a questão geralmente tendem a focar num desses fatores ou a 

relacioná-los. 

 No âmbito internacional, a questão ganhou relevo a partir da década de 1990 

com os processos transnacionais e o fenômeno da globalização, que se 

intensificaram após o fim da Guerra Fria, emergindo novas configurações e ações 

dos atores políticos no plano internacional. O tema democracia, ou mais 

precisamente a promoção da democracia, obteve espaço na agenda internacional 

com as transformações em tela, desencadeadas pelo fim do bipolarismo. Por um 

lado, os argumentos políticos passaram a recorrer com mais força aos ideais liberais 

condizentes com a nova realidade internacional globalizada, por outro, o discurso de 

                                                      
3 CAROTHERS, Thomas. Critical Mission: essays on democracy promotion. Washington D. C.: Carnegie 
Endowment for International Peace, 2004. 
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direitos humanos ganhou destaque tendo em vista as desigualdades também 

geradas por essa nova realidade. 

O crescente interesse pelos direitos humanos e pela teoria da paz democrática 

influenciou a agenda internacional que passou a integrar a democracia como um de 

seus temas. Assim, a partir da década de 1990, a ONU começou a aprovar resoluções 

e a emitir estudos e pareceres sobre a promoção da democracia. Contudo, a questão 

ainda aparece de forma bastante diluída, inserida em contextos maiores como 

proteção aos direitos humanos ou no plano da soberania dos Estados, dificultando o 

trabalho na busca de seus sentidos ou significados no âmbito internacional.  

O tema central do artigo gira em torno da concepção de democracia, não 

qualquer concepção, mas uma busca dos sentidos ou dos significados desse termo 

para a Organização das Nações Unidas. Isso posto, foi preciso descobrir qual o 

significado de democracia para a ONU. Para se compreender esse objetivo foi preciso 

analisar os documentos emitidos por essa organização atinentes à matéria. Nesse 

sentido, num primeiro momento fez-se necessário um levantamento dos 

documentos que se referissem à democracia. Essa primeira pesquisa levou a uma 

série de documentos, em sua maioria resoluções e alguns relatórios. Como os 

relatórios vinculavam-se ao Conselho Econômico e Social e se apresentavam como 

estudos parciais, não apresentando a adesão formal dos Estados, optou-se por 

restringir a análise às resoluções.  

Desse modo, evidenciou-se que o principal órgão - mas não único 4  - no 

âmbito da ONU, a tratar do tema é a Assembleia Geral, razão pela qual se optou por 

pesquisar todas as resoluções da Assembleia Geral a partir da década de 1990 que 

é o momento pelo qual a democracia parece integrar a agenda internacional.  

A própria natureza do objeto da pesquisa, a necessidade de se investigar o 

significado ou sentido de democracia para a ONU mediante as resoluções da 

Assembleia Geral, foi indicando alguns parâmetros que auxiliaram na escolha do 

método de análise desses documentos. A leitura das resoluções e a constatação de 

que muitas se assemelhavam em seu conteúdo e permitiam ser separadas em 

                                                      
4  O Conselho de Direitos Humanos também traz algumas resoluções que tangenciam o tema 
democracia, optou-se no entanto, por não inseri-lo na análise, pois embora se reconheça sua 
importância e sua relação com o tema estudado, seria um estudo muito amplo para a abordagem num 
artigo. 
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categorias, bem como a ocorrência repetida de palavras e significados, direcionaram 

a opção pela análise de conteúdo5.  

 

1. A democracia como categoria operacional de garantia da paz e respeito aos 

direitos humanos nos instrumentos de convenção da ONU 

 

A ONU foi fundada em 1945 pela Carta das Nações Unidas, que estabeleceu 

como objetivo a solução pacífica das controvérsias como obrigação de 

comportamento e a cooperação internacional como caminho para a resolução de 

problemas de caráter econômico e social com o fim de criar condições de bem-estar 

e respeito aos direitos humanos necessários para as relações pacíficas e amistosas 

entre as nações6. 

Para a consecução de seu ambicioso objetivo, o desenvolvimento de diretrizes 

e ações para as relações pacíficas entre as nações, a ONU foi estruturada em 

diversos órgãos, quais sejam, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o 

Secretariado, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social.  

Ao se iniciar a pesquisa dos documentos adotados pela ONU no tocante à 

democracia percebeu-se que o órgão que mais trabalhou o tema foi a Assembleia 

Geral e este órgão mostra uma primeira resolução datada de 1992 que tem como 

assunto o fortalecimento da eficácia do princípio da celebração de eleições legítimas 

e periódicas. A partir desse documento foram aprovadas sucessivas resoluções que 

passaram a incorporar o tema democracia, que serão objeto de análise a seguir. 

O tema central do artigo gira em torno da concepção de democracia no âmbito 

das Nações Unidas, portanto a coleta do material se deu por meio da pesquisa dos 

documentos no período de 1992 a 2021, veiculados na biblioteca virtual da ONU, cujo 

                                                      
5 A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa, que se vale da descrição analítica, segundo 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens para obter 
indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção e recepção dessas mensagens BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 
2011 [1977]. A análise de conteúdo como método de pesquisa pressupõe quatro exigências 
fundamentais na sua aplicação: ser objetivo, ser sistemático, abordar somente o conteúdo manifesto 
e quantificar com a observância dessas exigências é possível obter a interpretação das mensagens 
analisadas. BERELSON, B. Content Analysis in Communication Research. Glencoe: The Free Press. 
1952. 
6 NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>. Acesso em: 27 set. 2021. 
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tema principal se referisse à democracia, após ler todos os títulos das resoluções da 

Assembleia Geral, foram selecionadas aquelas que continham no título a palavra: 

democracia, democratização, ordem internacional democrática e eleições 

periódicas. No período de 1992 a 2021, utilizando o critério mencionado, foram 

encontradas 30 resoluções listadas no quadro a seguir, conforme sua numeração, 

data e título (tradução livre): 

 

Quadro 1 – Resoluções da Assembleia Geral para a Democracia 
 

Número Data Título 
47/138 18.12.1992 Reforçar a eficácia do princípio da realização de eleições 

periódicas e legítimas 
49/190 23.12.1994 Reforçar o papel das Nações Unidas no aumento da eficácia 

do princípio da realização de eleições periódicas e legítimas e 
de promoção da democratização 

50/185 22.12.1995 Reforçar o papel das Nações Unidas no aumento da eficácia 
do princípio da realização de eleições periódicas e legítimas e 
de promoção da democratização 

52/129 22.12.1997 Reforçar o papel das Nações Unidas no aumento da eficácia 
do princípio da realização de eleições periódicas e legítimas e 
de promoção da democratização 

54/36 
 

29.11.1999 Apoio do sistema das Nações Unidas aos esforços dos 
governos para a promoção e consolidação das democracias 
novas ou restauradas 

55/96 04.12.2000 Promoção e consolidação da democracia 
56/159 19.12.2001 Reforçar o papel das Nações Unidas no aumento da eficácia 

do princípio da realização de eleições periódicas e legítimas e 
de promoção da democratização 

58/180 22.12.2003 Reforçar o papel das Nações Unidas no aumento da eficácia 
do princípio da realização de eleições periódicas e legítimas e 
de promoção da democratização 

59/201 20.12.2004 Reforçar o papel das organizações e mecanismos regionais, 
sub-regionais e outros na promoção e consolidação da 
democracia 

60/162 16.12.2005 Reforçar o papel das Nações Unidas no aumento da eficácia 
do princípio da realização de eleições periódicas e legítimas e 
de promoção da democratização 

61/226 22.12.2006 Apoio do sistema das Nações Unidas aos esforços dos 
governos para a promoção e consolidação das democracias 
novas ou restauradas 

64/155 18.12.2009 Reforçar o papel das Nações Unidas no aumento da eficácia 
do princípio da realização de eleições periódicas e legítimas e 
de promoção da democratização 

66/285 03.07.2012 Apoio ao sistema das Nações Unidas e aos esforços dos 
governos para promover e consolidar as democracias novas 
ou restauradas 
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67/18 28.11.2012 Educação para a democracia 
67/109 17.12.2012 Cooperação entre as Nações Unidas e a Organização para a 

Democracia e Desenvolvimento Econômico (GUAM) 
68/164 18.12.2013 Reforço do papel das Nações Unidas para melhorar as 

eleições periódicas e legítimas e a promoção da 
democratização 

69/268 05.03.2015 Educação para a democracia 
70/168 17.12.2015 Reforço do papel das Nações Unidas para melhorar as 

eleições periódicas e legítimas e a promoção da 
democratização 

71/8 16.11.2016 Educação para a democracia 
71/15 21.11.2016 Cooperação entre as Nações Unidas e a Organização para a 

Democracia e Desenvolvimento Econômico (GUAM) 
71/190 19.12.2016 Promoção de uma ordem internacional democrática e 

equitativa 
72/172 19.12.2017 Promoção de uma ordem internacional democrática e 

equitativa 
72/187 19.12.2017 Centro Subregional para os Direitos Humanos e para a 

Democracia na África Central  
73/14 26.11.2018 Cooperação entre as Nações Unidas e a Organização para a 

Democracia e Desenvolvimento Econômico (GUAM) 
73/134 13.12.2018 Educação para a democracia 
73/169 17.12.2018 Promoção de uma ordem internacional democrática e 

equitativa  
74/150 18.12.2019 Promoção de uma ordem internacional democrática e 

equitativa 
75/8 23.11.2020 Cooperação entre as Nações Unidas e a Organização para a 

Democracia e Desenvolvimento Econômico (GUAM) 
75/178 16.12.2020 Promoção de uma ordem internacional democrática e 

equitativa 
75/199 21.12.2020 Educação para a democracia 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Foi realizada ainda a análise de outros dois documentos em virtude da 

remissão das resoluções a esses documentos e sua importância para a 

compreensão oportuna das próprias resoluções, sendo eles: 

I) Declaração e Programa de Ação de Viena (25.06.1993). 

II) Declaração do Milênio das Nações Unidas (06-08.09.2000)7. 

                                                      
7 Em 2015 foi aprovada pela ONU a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável a agenda traz 
um plano de ação em todos os níveis - local, regional e global – para a concretização dos direitos 
humanos, para alcançar a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e meninas e para o 
desenvolvimento sustentável. Construída sobre o legado dos Objetivos do Milênio elenca 17 objetivos 
e 169 metas com o propósito de concluir os objetivos que este não conseguiu alcançar. Apesar de 
bastante abrangente o documento apenas menciona a questão da democracia em seu artigo 9º, 
senão veja-se: “Um mundo em que a democracia, a boa governança e o Estado de Direito, bem como 
um ambiente propício em níveis nacional e internacional, são essenciais para o desenvolvimento 
sustentável, incluindo crescimento econômico inclusivo e sustentado, desenvolvimento social, 
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Num primeiro momento se procedeu à análise de conteúdo em relação 

somente às resoluções da Assembleia Geral (correspondente ao Quadro 1 – 

Resoluções da Assembleia Geral para a Democracia), após a análise dos resultados, 

estes foram cotejados com os dois documentos remanescentes. 

A análise de conteúdo dos documentos seguiu algumas etapas. Após 

selecionar as resoluções com a ocorrência das palavras: democracia, 

democratização, ordem internacional democrática e eleições periódicas, os 

documentos foram separados em grupos – alguns títulos apresentavam mais de 

uma palavra ou grupo de palavras, de modo que se optou dar preferência pelas 

palavras democracia ou democratização – do seguinte modo: 

Documentos que apresentam a palavra democracia no título: quinze (primeiro 

grupo); 

Documentos que apresentam a palavra democratização no título: nove 

(segundo grupo); 

Documentos que apresentam as palavras ordem internacional democrática e 

equitativa: cinco (terceiro grupo); 

Documentos que apresentam as palavras eleições periódicas: uma (quarto 

grupo). 

Após a seleção dos documentos e sua separação em quatro grupos, iniciou-

se o processo de criação de categorias. Primeiro, o grupo que apresentava a palavra 

democracia e, em seguida, foi realizada a análise dos demais grupos e suas 

interconexões com o primeiro.  

A partir da composição do primeiro grupo e da leitura do material coletado, 

identificou-se que a palavra democracia aparece vinculada a dois eixos principais 

que são: garantia da paz e respeito aos direitos humanos. Cabe destacar que os eixos 

principais não se excluem, em vários documentos eles aparecem conjuntamente, 

ocorre que na maioria dos documentos é dado um enfoque maior para um dos eixos. 

A partir dessas constatações, foram elaboradas as seguintes categorias: 

 

                                                      

proteção ambiental e erradicação da pobreza e da fome.” NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 27 set. 2021. 
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i.Eixo principal: garantia da paz; 

ii.Categoria: práticas que promovem a democracia; 

iii. Eixo principal: respeito aos direitos humanos; 

iv.Categorias: a) práticas de exercício da democracia; b) práticas de 

igualdade e inclusividade; c) soberania e direito à livre determinação. 

Na determinação das categorias priorizou-se os sentidos ou significados 

atrelados à democracia que apareciam nos documentos. As resoluções não trazem 

uma definição para democracia, entretanto, se referem a algumas práticas como 

elementos essenciais em regimes democráticos. A partir disso foi estabelecida a 

categorização, no primeiro eixo principal, garantia da paz, na categoria práticas que 

promovem a democracia, agrupou-se os documentos que tratavam de ações 

orientadas para o desenvolvimento de democracias, como: educação e informações 

às pessoas acerca do assunto. 

No segundo eixo principal, respeito aos direitos humanos, na categoria 

práticas de exercício de democracia foram pesquisadas as ações voltadas para a 

prática da democracia, como: o exercício de liberdades fundamentais – liberdade de 

expressão e opinião, liberdade de associação e participação – votar e ser votado; 

execução de eleições, entre outras. Na categoria práticas de igualdade e 

inclusividade foram selecionados os documentos que fazem alusão à garantia de 

igualdade entre as pessoas, sem discriminação, e as práticas de inclusão de minorias 

ou parcelas da população sub-representadas no processo democrático. Por fim, na 

última categoria referente à soberania e ao direito de livre determinação, foram 

selecionados os documentos que apresentavam o respeito à soberania dos Estados 

e o princípio de autodeterminação dos povos nas suas escolhas políticas.  

Criadas as categorias, retornou-se ao primeiro grupo com 30 documentos, que 

se tornou o grupo referencial das análises, e, a partir de uma nova leitura, se 

estabeleceu os enfoques em relação à democracia. Antes, cumpre esclarecer que 

vários documentos apresentavam mais de um enfoque e podiam ser classificados 

em mais de um eixo e categoria, assim optou-se em colocar em primeiro lugar o eixo 

de maior destaque no documento. 
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2. Análise das resoluções da ONU para a democracia 

 

Após a categorização do primeiro grupo foi preciso debruçar-se numa análise 

mais detalhada desses documentos. Com base nesse estudo identificaram-se 

palavras, frases e parágrafos relacionados ao(s) sentido(s) da palavra democracia 

presente nas resoluções em questão para evidenciar de o sentido/significado que se 

nota nos documentos. Convém mencionar que em muitas resoluções os textos se 

repetem. 

No D1 Resolução 54/36, a democracia aparece ligada a um contexto maior 

que é o respeito aos direitos humanos e se conecta principalmente à questão da 

soberania e ao princípio de autodeterminação dos povos. Como se trata de um 

documento cujo enfoque é o apoio das Nações Unidas aos Estados para a promoção 

e a consolidação de democracias novas ou restauradas, não há muitas referências 

de elementos que se relacionem diretamente com o termo democracia. Em um único 

parágrafo está estabelecido que a democracia “[...] deve se basear na vontade 

livremente expressada dos povos de determinar seus próprios sistemas políticos, 

econômicos, sociais e culturais e em sua participação plena em todos os aspectos 

de suas vidas”8. 

No D2 Resolução 55/96, o contexto principal também é o respeito pelos 

direitos humanos, ele aduz para a importância da soberania dos Estados e o princípio 

da autodeterminação dos povos ao reconhecer a diversidade cultural no mundo. 

Reconhece que embora a democracia tenha elementos comuns, não se pode 

estabelecer um modelo único de democracia para todos os povos. Afirma que sua 

base está na vontade livremente expressa dos povos em determinar seus próprios 

sistemas políticos, sociais e culturais e em sua participação plena em todos os 

aspectos de suas vidas. Embora a resolução mencione o princípio da 

autodeterminação dos povos, ela dá maior destaque às práticas de exercício da 

democracia como o desenvolvimento dos sistemas eleitorais dos Estados para que 

se promovam eleições periódicas, livres e justas9.  

                                                      
8 NAÇÕES UNIDAS. General Assembly Resolution n. 54/36. 1999a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/36>. Acesso em: 17 set. 2021. 
9 ______. General Assembly Resolution n. 55/96. 2000a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/96>. Acesso em: 17 set. 2021. 
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Nessa resolução, o termo democracia também aparece conectado aos direitos 

de igualdade e de liberdade e à necessidade de inclusão e de não discriminação das 

minorias, maximizando a participação individual nas decisões políticas.  

A resolução também expõe como condição indispensável para a promoção e 

a consolidação da democracia o fortalecimento dos mecanismos de participação 

ampla de todos os membros da sociedade civil por meio do incentivo às associações, 

às estruturas de diálogo, aos meios de interação e de informação, fomentando a 

educação, a consciência e o respeito pelos valores democráticos. Ainda traz a 

necessidade de possibilitar à sociedade civil a existência de mecanismos de consulta 

nos processos de gestão de assuntos públicos como forma de transparência e de 

prestação de contas, com o propósito de adotar medidas jurídicas, administrativas e 

políticas contra a corrupção. Um último ponto abordado nessa resolução como 

condição para a promoção da democracia é o desenvolvimento sustentável a fim de 

diminuir as desigualdades sociais e redução da pobreza, promovendo a liberdade 

econômica e o desenvolvimento social e gerando oportunidades de emprego 

produtivo e meios de vida sustentáveis10. 

O D3 Resolução 59/201 aborda a democracia nos contextos de respeito aos 

direitos humanos e garantia da paz.  Faz referência à soberania e a livre 

determinação dos povos, tendo em vista o poder de determinar livremente seu 

regime político e de decidir seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Como 

práticas de exercício da democracia, o texto faz alusão às liberdades: liberdade de 

associação e de reuniões pacíficas e liberdade de expressão e opinião. Ainda, o 

direito de participação na condução dos negócios públicos diretamente ou por meio 

de representantes livremente eleitos. O direito de votar e ser eleito em eleições 

periódicas, livres e legítimas por sufrágio universal e secreto garantindo a livre 

expressão da vontade popular num sistema partidário pluralista. Aqui aparecem 

novamente questões como o respeito ao Estado de direito, a separação de poderes, 

a independência do judiciário, a transparência e a responsabilidade na administração 

pública e os meios de comunicação livres, independentes e pluralistas11. 

                                                      
10 ______. General Assembly Resolution n. 55/96. 2000a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/96>. Acesso em: 17 set. 2021. 
11 ______. General Assembly Resolution n. 59/201. 2004a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201>. Acesso em: 18 set. 2021. 
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No tocante à garantia da paz, o documento atribui à democracia um papel de 

destaque na prevenção de conflitos violentos e na aceleração de reconciliação e 

reconstrução no processo de consolidação da paz após um conflito. Nesse contexto, 

aparece a educação para a democracia que deve ser realizada pelos governos em 

conjunto com a sociedade civil, por meio de diversas medidas listadas a seguir, a 

nível local, regional e nacional, como um mecanismo para a promoção e a proteção 

dos processos democráticos. 

O D4 Resolução 61/226 insere-se no contexto de respeito aos direitos 

humanos, prevalecendo a ideia da soberania e a autodeterminação dos povos, já que 

traz a democracia como um valor universal baseado na livre vontade dos povos de 

determinar seu próprio sistema político, econômico, social e cultural e a participação 

plena em todos os aspectos de suas vidas. Enfatiza também que: “[...] não existe um 

modelo único de democracia, e que esta não pertence a nenhum país ou região, e 

reafirmando ademais a necessidade de respeitar devidamente a soberania, o direito 

a livre determinação e a integridade territorial [...]”12. A resolução ainda reconhece a 

crescente participação dos Estados, das organizações internacionais e organizações 

não governamentais nas conferências internacionais sobre as democracias novas 

ou restauradas cujo âmbito de trabalho é a democracia. 

O D5 Resolução 66/285 também se insere no contexto de respeito aos direitos 

humanos possuindo o mesmo enfoque do D4, qual seja, a soberania e o direito à livre 

determinação dos povos. Essa resolução assim como a analisada anteriormente tem 

como título o apoio do sistema das Nações Unidas aos esforços dos governos para 

a promoção e consolidação de democracias novas ou restauradas e traz, assim 

como na anterior, a democracia como um valor universal baseado na vontade 

livremente expressa dos povos em determinar seu destino. Também não deixa de 

mencionar que a democracia não pertence a nenhum país ou região e que se faz 

necessário o respeito pela soberania, a livre determinação e a integridade regional13. 

                                                      
12 ______. General Assembly Resolution n. 61/226. 2006. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/226&Lang=E>. Acesso em: 19 
set. 2021. 
13 ______. General Assembly Resolution n. 66/285. 2012a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/285>. Acesso em: 18 set. 
2021. 
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No D6 Resolução 67/18 o enfoque principal é a garantia da paz por meio da 

educação para a democracia. A educação aparece como um elemento para o 

fortalecimento das instituições democráticas. Assim, a resolução solicita aos 

Estados-Membros, aos organismos, fundos e programas das Nações Unidas, bem 

como as organizações internacionais e regionais e outras organizações 

intergovernamentais para que desenvolvam serviços especializados na elaboração 

de material e de programas educativos pertinentes ao apoio da democracia14.  

A resolução também traz o respeito aos direitos humanos, no sentido da 

soberania, e o princípio de autodeterminação dos povos, na livre escolha de suas 

instituições políticas e na ausência de um modelo de democracia unificador15. 

O D7 Resolução 67/109 apesar de ter como contexto maior o respeito aos 

direitos humanos não se insere em nenhuma categoria, pois não traz nenhum 

elemento que possa ser utilizado como sentido ou significado para a democracia. 

Trata-se de uma resolução que faz referência à cooperação entre as Nações Unidas 

e a Organização para a democracia e desenvolvimento econômico, e seus 

apontamentos são no sentido de estreitar as relações. Tal resolução integra o 

presente estudo, tendo em vista os critérios adotados no item 1 do presente artigo e 

já explicados16. 

O D8 Resolução 69/268 faz referência à garantia da paz e da educação para a 

democracia, solicitando aos Estados-Membros, aos organismos, aos fundos e 

programas das Nações Unidas, às organizações internacionais e regionais e a outras 

organizações intergovernamentais para que integrem a educação para a democracia, 

com a elaboração de materiais e programas educativos com o fim de promover e 

consolidar os princípios e os valores democráticos entre os cidadãos, notadamente 

em matéria de educação cívica. Também está presente nessa resolução o sentido de 

respeito aos direitos humanos, em relação à soberania e ao direito à livre 

determinação dos povos, ao lembrar que não existe um modelo único de democracia 

                                                      
14 ______. General Assembly Resolution n. 67/18. 2012b. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/18>. Acesso em: 19 set. 2021. 
15 ______. General Assembly Resolution n. 67/18. 2012b. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/18>. Acesso em: 19 set. 2021. 
16 ______. General Assembly Resolution n. 67/109. 2012c. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/109>. Acesso em: 20 set. 2021. 
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pertencente a um país ou região e que os povos têm o direito de escolher seu próprio 

destino17. 

O D9 Resolução 71/8 também traz a garantia da paz e da educação para a 

democracia, além de reproduzir a fórmula mencionada na citação anterior, afirma 

que a educação é o motor para o desenvolvimento e para a paz, pois fomenta uma 

participação política construtiva e inclusiva. Destaca a importância do papel que as 

organizações internacionais e regionais, a sociedade civil, o mundo acadêmico e o 

setor privado têm no apoio e na educação para a democracia. Nessa resolução 

aparece ainda a fórmula do direito à livre determinação que as pessoas têm em 

disseminar em suas instituições políticas o respeito aos direitos humanos18. 

O D10 Resolução 71/15 é uma resolução que apresenta o mesmo teor do D7 

e portanto, não se encaixa em nenhuma categoria19.  

O D11 Resolução 72/187 tem como enfoque principal o respeito aos direitos 

humanos e não se insere em nenhuma categoria, pois não traz nenhum elemento que 

possa ser utilizado como sentido ou significado para a democracia. Trata-se de uma 

resolução que faz referência à Oficina do Alto Comissariado no sentido de 

proporcionar fundos e recursos humanos para responder as necessidades de 

promoção de direitos humanos e o estabelecimento de uma cultura de democracia e 

estado de direito na sub-região de África Central20. 

O D12 Resolução 73/14 é uma resolução que reproduz o mesmo texto do D7 

e não se encaixa em nenhuma categoria21. 

O D13 Resolução 73/134 trata da garantia da paz e educação para a 

democracia e inova em relação aos documentos D6, D8, D9, pois convoca os fundos 

e programas específicos da própria Nações Unidas para que forneçam serviços 

                                                      
17 ______. General Assembly Resolution n. 69/268. 2014. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/268>. Acesso em: 20 set. 2021. 
18 ______. General Assembly Resolution n. 71/8. 2016a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/8>. Acesso em: 12 set. 2021. 
19 ______. General Assembly Resolution n. 71/15. 2016b. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/15>. Acesso em: 22 set. 2021. 
20 ______. General Assembly Resolution n. 72/187. 2017a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/187>. Acesso em: 22 set. 2021. 
21 ______. General Assembly Resolution n. 73/14. 2018a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/14>. Acesso em: 23 set. 2021. 
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especializados e recursos apropriados para elaborar materiais e programas 

educativos pertinentes de apoio à democracia22. 

No D14 Resolução 75/8 mais uma vez não é possível categorizá-la em 

nenhuma categoria, uma vez que reproduz o mesmo texto do D723. 

O D15 Resolução 75/199 a última resolução do primeiro grupo, diz respeito à 

garantia da paz e educação para a democracia referenciando as resoluções 

anteriores sobre o tema e a importância de que os Estados membros, organizações 

internacionais e os programas da ONU forneçam os meios necessários a fim de 

fomentar a educação para a democracia24.  

O mesmo procedimento realizado no primeiro grupo foi reproduzido nos 

demais grupos. Assim passou-se para a análise do segundo grupo que possui no 

título a palavra democratização.  

Em uma análise mais detida dessas resoluções se percebeu que as seis 

primeiras possuem a redação muito parecida, diferenciando-se poucos elementos 

entre elas. As diferenças significativas se apresentam nas últimas três resoluções, 

as quais efetivamente tratam com mais detalhes a questão da democratização. 

Todos os documentos referem-se ao apoio das Nações Unidas aos Estados-

Membros que expressamente solicitam auxílio internacional na implementação e/ou 

manutenção de eleições periódicas em seus países.  

Nesse sentido, os documentos D16 – Resolução 49/19025, D17 Resolução 

50/185 26 , D19 Resolução 56/159 27 , D20 Resolução 58/180 28  e D21 Resolução 

60/162 29  trazem como enfoque principal o respeito aos direitos humanos, 

                                                      
22 ______. General Assembly Resolution n. 73/134. 2018b. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/134>. Acesso em: 23 set. 2021. 
23 ______. General Assembly Resolution n. 75/8. 2020a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/75/8>. Acesso em: 23 set. 2021. 
24 ______. General Assembly Resolution n. 75/199. 2020b. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/75/199>. Acesso em: 23 set. 2021. 
25 ______. General Assembly Resolution n. 49/190. 1994. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/190>. Acesso em: 14 set. 2021. 
26 ______. General Assembly Resolution 50/185. 1995. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/185>. Acesso em: 14 set. 2021. 
27  ______. General Assembly Resolution n. 56/159. 2001a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/159>. Acesso em: 18 set. 2021. 
28 ______. General Assembly Resolution n. 58/180. 2003a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/180>. Acesso em: 18 set. 2021. 
29 ______. General Assembly Resolution n. 60/162. 2005a. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/162>. Acesso em: 19 set. 2021. 



 
Priscilla Camargo Santos;  Norma Sueli Padilha | 461 

 

 

associando basicamente a questão da democracia ao fortalecimento da eficácia do 

princípio da celebração de eleições legítimas, periódicas e imparciais, também ao 

fortalecimento do poder judicial e a reforma da administração pública e do governo 

a fim de fortalecer a participação dos setores interessados da sociedade e os 

vínculos destes com o governo. 

No D18 Resolução 52/129 aparecem dois enfoques: o respeito aos direitos 

humanos e a garantia da paz. A democracia é associada à questão de eleições 

legítimas, periódicas e imparciais, ressaltando que as eleições só podem ser livres e 

imparciais se forem realizadas sem coação e sem intimidação, e que sejam 

respeitados os resultados. O outro enfoque verificado é a assistência técnica no 

sentido de consolidar o processo de democratização, por meio da organização das 

eleições, da capacitação, da comparação entre os sistemas eleitorais, antes e depois 

da celebração das eleições, e a recomendação de programas que efetivem essas 

medidas30. 

O D22 Resolução 64/155 faz referência ao respeito aos direitos humanos, essa 

resolução estabelece a relação da democracia com a questão da soberania e a livre 

determinação dos povos, afirmando que a democracia é um valor universal, baseada 

na vontade livremente expressa dos povos em determinar seu próprio sistema 

político, econômico, social e cultural e a participação plena em todos os aspectos de 

sua vida. Atenta também para o fato de que apesar de as democracias apresentarem 

características comuns, não existe um modelo único de democracia pertencente a 

nenhum país ou região, afirmando a necessidade de respeito à soberania e do direito 

à livre determinação. As eleições periódicas, legítimas e livres, realizadas por 

sufrágio universal e secreto, se associam não apenas ao processo democrático, mas 

como um meio pacífico de discernir a vontade do povo, promovendo a confiança no 

governo representativo, contribuindo para a paz e a estabilidade nacionais. Faz 

menção também à importância do acesso à informação e da liberdade dos meios de 

comunicação, afirmando que a transparência é a base essencial de eleições livres e 

limpas. A resolução também se refere aos direitos de igualdade, quando menciona 

que os cidadãos têm o direito e a oportunidade de participar da direção dos assuntos 

                                                      
30 ______. General Assembly Resolution n. 52/129. 1997. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/129>. Acesso em: 14 set. 2015. 
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públicos, sem nenhum tipo de distinção, como possuem o direito de promover a 

participação da mulher em condições de igualdade com o homem31. 

O D23 Resolução 68/164 aborda os dois eixos principais: o respeito aos 

direitos humanos e a garantia da paz. Em relação ao primeiro, nessa resolução fica 

estabelecida a importância da vontade livremente expressa dos povos nas decisões 

políticas de seu país, bem como para o fato da democracia não ser um instituto único 

para todos, cabendo o respeito à soberania e a livre determinação dos povos. Repete 

a fórmula da importância do princípio de celebrar eleições limpas, periódicas e 

legítimas, por sufrágio universal e secreto, como garantia da livre expressão da 

vontade dos eleitores, tendo como dever aos Estados-Membros assegurar que as 

eleições sejam livres de atos de intimidação, coerção e manipulação de recontagem 

de votos. Faz alusão para a importância do acesso a informação e a liberdade dos 

meios de comunicação, assim como também para a proteção dos direitos de reunião 

e associação pacíficas e a garantia da liberdade de expressão e opinião. Aborda, 

ainda, a questão da oportunidade de todos, sem distinção de qualquer tipo, de 

participar na direção dos assuntos públicos, bem como na necessidade da 

participação ativa da mulher em pé de igualdade com o homem – com o direito de 

votar e ser elegíveis – e da participação efetiva e plena das pessoas portadoras de 

deficiência. Destaca também a necessidade dos países em assegurar a participação 

cidadã e em transmitir educação cívica a todos, principalmente aos jovens, a fim de 

assegurar as realizações das eleições anteriores e a prestar apoio às posteriores32. 

No D24 Resolução 70/168, último documento do Grupo 2, o ponto principal é 

o respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, a resolução, assim como no 

documento analisado anteriormente, estabelece as conexões entre a democracia e a 

soberania por meio do direito à livre determinação em dois parágrafos. No primeiro 

menciona o respeito à liberdade dos povos em decidir todos os assuntos de seu 

interesse. No segundo alude que a democracia não deve ser um modelo único 

servível para todas as nações. Também faz referência às eleições livres, periódicas 

e legítimas, por meio de sufrágio universal e secreto, o respeito às liberdades de 

                                                      
31 ______. General Assembly Resolution n. 64/155. 2009. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/155>. Acesso em: 19 set. 2021. 
32 ______. General Assembly Resolution n. 68/164. 2013. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/164>. Acesso em: 20 set. 2021. 
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reunião e de associação pacíficas e de expressão e o direito à privacidade, segundo 

o qual nada deve ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, 

sua família, seu domicílio, ou correspondência e o direito à proteção da lei contra tais 

ingerências e ainda traz os direitos de igualdade e de inclusividade no processo 

democrático33. 

Em seguida passou para a análise dos textos do terceiro grupo que possuem 

em seu título a frase ordem internacional democrática.  

Todas as resoluções categorizadas acima, D25 Resolução 71/190 34 , D26 

Resolução 72/172 35 , D27 Resolução 73/179 36 , D28 Resolução 74/150 37  e D29 

Resolução 75/178 38  repetem seu conteúdo trazendo em sua redação que a 

democracia inclui o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, 

traduzindo-se num valor universal baseado na livre vontade do povo na 

determinação de seu próprio regime político, econômico, social e cultural e sua plena 

participação em todos os aspectos da vida e, ainda o respeito ao estado de direito 

no plano nacional e internacional. Também reconhece a soberania permanente dos 

Estados sobre seus recursos e riquezas naturais, o direito ao desenvolvimento e à 

paz. Ademais traz a participação na ordem econômica internacional em condições 

de igualdade no processo de adoção de decisões, a interdependência, a solidariedade 

e a cooperação entre os Estados. A promoção de instituições internacionais 

transparentes, democráticas, justas e responsáveis e a participação equitativa de 

todos, sem qualquer discriminação. O princípio da representação equilibrada das 

regiões e de homens e mulheres na composição pessoal das Nações Unidas. O 

respeito à diversidade cultural e uma ordem internacional baseada na inclusão, na 

justiça social na igualdade e dignidade humana e o repúdio a todas as doutrinas de 

                                                      
33 ______. General Assembly Resolution n. 70/168. 2015b. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/168>. Acesso em: 23 set. 2021. 
34 ______. General Assembly Resolution n. 71/190. 2016c. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/190>. Acesso em: 23 set. 2021. 
35 ______. General Assembly Resolution n. 72/172. 2017. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/172>. Acesso em: 23 set. 2021. 
36 ______. General Assembly Resolution n. 73/179. 2018c. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/179>. Acesso em: 24 set. 2021. 
37 ______. General Assembly Resolution n. 74/150. 2019. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/74/150>. Acesso em: 24 set. 2021. 
38 ______. General Assembly Resolution n. 75/178. 2020c. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/190>. Acesso em: 24 set. 2021. 



 
464 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

exclusão baseadas no racismo, na discriminação racial, na xenofobia e nas formas 

conexas de intolerância. Por fim, aduz que as tentativas de depor governos legítimos 

pela força alteram a ordem democrática e constitucional e afetam o exercício 

legítimo do poder e o pleno gozo dos direitos humanos. 

Finalmente, o documento D34, que também pertence ao último grupo 

analisado e que apresenta em seu teor as palavras eleições periódicas e tem como 

título “Reforçar a eficácia do princípio da realização de eleições periódicas e 

legítimas” aprovado pela Assembleia Geral em 1992, apresenta como enfoque 

principal o respeito aos direitos humanos e apenas em um parágrafo estabelece um 

sentido que pode ser extraído para a democracia que é justamente o seu próprio 

título, a importância do fortalecimento do princípio da celebração de eleições 

periódicas, legítimas, livres e justas39. 

O somatório de todas as categorias dos 30 documentos analisados, dos 

quatro grupos, está relacionado no quadro a seguir: 

 

 Quadro 2 – Resoluções com eixos principais e categorias: resultados finais 

Total de documentos/Resoluções 
Categorias Total de 

sentidos que 
predominaram 

Respeito aos direitos humanos Práticas de exercício da democracia 26 
Práticas de igualdade e inclusividade 14 
Soberania e direito à livre 
determinação 

21 

Garantia da paz Práticas que promovem a democracia 12 
Fonte: elaborado pelas autoras 
 

 

3. Interpretação dos resultados obtidos pela análise das resoluções da ONU  

 

Após   a  sistematização  dos  dados,  pode-se  dizer  que   as  categorias  que 

tiveram mais ocorrências nos documentos estavam dentro do eixo de respeito aos 

direitos humanos, com 26 ocorrências as práticas de exercício da democracia, 

                                                      
39  ______. General Assembly Resolution n. 47/138. 1992. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/138>. Acesso em: 17 set. 2021. 
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seguidas de 21 ocorrências de soberania e direito à livre determinação e com 14 

ocorrências práticas de igualdade e inclusividade, restando, por último, com 12 

ocorrências no eixo garantia da paz, práticas que promovem a democracia. 

Práticas de exercício da democracia foi o sentido que teve o maior número de 

ocorrência nos documentos analisados, assim as práticas ligadas à participação 

política por meio de eleições tiveram destaque. Na grande maioria das resoluções, a 

democracia aparece com o sentido/significado atrelado ao exercício das eleições 

periódicas, livres e legítimas realizadas por sufrágio universal e voto secreto. Essa é 

a fórmula básica para o sistema democrático presente em 26 resoluções. As 

resoluções ainda trouxeram como um padrão à ideia de democracia as liberdades 

fundamentais – como liberdade de expressão e de opinião, de associação e de 

reunião pacíficas, liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de crença 

– necessárias para o exercício do direito de escolha de seus representantes. A 

garantia ao Estado de direito também apareceu em algumas dessas resoluções 

como um fator necessário para o exercício da democracia. Mecanismos como a 

separação dos poderes, a independência do judiciário, a transparência e a 

responsabilidade da administração pública e o sistema de freios e os contrapesos 

foram apresentados como substratos para a democracia. 

O segundo sentido que mais prevaleceu (21 ocorrências) foi o respeito pela 

soberania e pelo princípio da autodeterminação dos povos. Qualquer sentido 

buscado de democracia esbarra na questão crucial da inexistência de um modelo 

único de democracia e no princípio básico de todos os povos poderem livremente 

escolher seu destino político. Embora essa afirmação esteja presente em várias 

resoluções, percebe-se a institucionalização de um modelo particular de democracia 

– eleições periódicas, livres e legítimas por sufrágio universal. 

O terceiro sentido para democracia que apareceu nas resoluções foram as 

relações da democracia com as práticas de igualdade e inclusão de minorias não 

representadas ou representadas de forma inadequada no processo democrático. 

Nos 14 documentos que trouxeram esse sentido para a democracia evidenciou-se 

que os direitos, interesses e vozes das minorias, povos indígenas, mulheres, 

populações vulneráveis, devem ser protegidos e que a governança democrática 

pressupõe a participação de todos, sem qualquer tipo de discriminação. Esse sentido 
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talvez seja o que mais estabeleceu a relação entre a democracia e os direitos 

humanos, uma vez que considerou como base da democracia os princípios, as 

normas e os valores enumerados nos instrumentos internacionais de direitos 

humanos. 

Em menor medida, mas presente em 12 resoluções, apareceram as práticas 

que promovem a democracia, as quais não deixam de estar conectadas com as 

relações entre democracia e direitos humanos, como a preparação e livre circulação 

de informes, estudos, manuais e pareceres a respeito de governança democrática, a 

fim de esclarecer a população sobre os valores e os princípios democráticos e que 

fazem parte de uma educação para a democracia. Também os estudos nas escolas 

e nas universidades a respeito do tema e que ganham importância nos documentos 

como essenciais para a promoção e consolidação das democracias. Aqui talvez não 

seja apropriado falar de um significado ou sentido para democracia, e sim como um 

meio para se atingir a democracia, razão pela qual se escolheu como categoria as 

práticas que promovem a democracia, pois é o sentido atribuído nessas resoluções. 

Outros dois documentos que merecem ser mencionados são a Declaração e 

Programa de Ação de Viena de 1993 e a Declaração do Milênio de 2000. 

A Declaração e Programa de Ação de Viena foi a segunda conferência mundial 

sobre direitos humanos – a primeira foi a de Teerã em 1968 – realizada no novo 

contexto histórico do Pós-Guerra Fria, com a participação de 171 países40. Tal evento 

marcou o debate e a revisão de toda a estrutura do sistema normativo do direito 

internacional dos direitos humanos e consagrou a universalidade como 

característica do regime jurídico internacional dos direitos humanos. 

As ideias centrais da conferência podem ser resumidas na fala de abertura da 

cerimônia pelo então Secretário Geral das Nações Unidas, B. Boutros-Ghali, que 

elencou os três imperativos norteadores do evento que foram reproduzidos por 

Cançado Trindade em seu texto sobre os balanços dos resultados da Conferência de 

Viena: 

[...] a universalidade (inerente aos direitos humanos, e aprofundada pelo direito 

ao desenvolvimento como um direito humano), a garantia (as medidas de 

                                                      
40 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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implementação no interior dos Estados e da comunidade dos Estados), e a 

democratização (indissociável da proteção dos direitos humanos, e a ser 

assimilada por todas as culturas).41  

 

A democracia aparecia pela primeira vez nas discussões internacionais como 

pressuposto para a promoção e para o respeito aos direitos humanos. Logo no início 

do documento determina-se que todos os povos têm direito à autodeterminação, 

podendo escolher livremente o seu estatuto político e prosseguir livremente com seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural. Embora traga de maneira inovadora a 

democracia para o debate supranacional, não adentra de forma satisfatória na 

questão, abordando o tema apenas nos artigos 8 e 9.  

Outro documento igualmente importante é a Declaração do Milênio das 

Nações Unidas, aprovada na Cimeira do Milênio, realizada de 6 a 8 de setembro de 

2000, contando com a participação de 191 países, com o objetivo de reafirmar os 

princípios e os propósitos da Carta das Nações Unidas frente aos novos desafios do 

milênio. Nesse contexto a democracia aparece como uma forma de garantir a 

liberdade, por meio da participação baseada na vontade popular. No capítulo V que 

versa sobre direitos humanos, democracia e boa governança, os Estados firmam seu 

compromisso para promover a democracia, aumentando a capacidade na aplicação 

dos princípios e das práticas democráticas, o respeito pelos direitos humanos, 

incluindo o direito das minorias. O exercício das liberdades – liberdade de 

participação e liberdade nos meios de comunicação –, bem como a inclusão de todas 

as pessoas nas decisões políticas são outros sentidos para democracia incluídos 

nas resoluções e que também estão presentes nesse documento. 

Pela análise dos dois documentos mencionados acima, tanto a Declaração e 

Programa de Ação de Viena, como a Declaração do Milênio, infere-se que as 

formulações previstas em ambos, apesar de sucintas, aparecem reproduzidas nas 

resoluções da Assembleia Geral para a democracia. 

 

                                                      
41 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Balanço dos Resultados da Conferência Mundial dos Direitos 
Humanos: Viena, p. 14, 1993. In: Revista IDDH. São José – Costa Rica, v. 18, jul-dez. p. 11-28, 1993. 
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4. Qual é a concepção de democracia da ONU? 

 

Contemporaneamente, três elementos caracterizam o entendimento e a 

prática da democracia. Primeiro, a democracia é um arranjo institucional invocado 

para a tomada de decisões políticas em que os cidadãos detêm o poder por meio das 

eleições. Segundo, a democracia é um sistema de governo em que os governantes 

são responsabilizados por suas ações na esfera pública agindo indiretamente por 

meio da competição e da cooperação de seus representantes. Terceiro, a democracia 

é uma norma política baseada na igualdade e na liberdade42.  

Essas três características aparecem em maior ou menor medida nas 

resoluções analisadas - o respeito às liberdades fundamentais, entre outras, a 

liberdade de associação e reunião pacíficas, liberdade de expressão e opinião, 

liberdade de pensamento, consciência, religião ou crença. Os direitos de tomar parte 

nos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente 

escolhidos, para votar em um regime pluralista de partidos e de organizações 

políticas e de ser eleito em eleições legítimas, periódicas, livres e justas por sufrágio 

universal e secreto. A garantia de respeito ao Estado de direito, a separação de 

poderes, a independência do judiciário e a liberdade de imprensa – caracterizam um 

modelo de democracia liberal.  

Nessa concepção liberal de democracia o elemento caracterizante do regime 

democrático é a participação que é redefinida como manifestação daquela liberdade 

particular que vai além do direito de expressão, de opinião ou de reunião – 

consideradas liberdades negativas – compreendendo o direito de eleger 

representantes e de ser eleito, portanto, uma liberdade positiva, uma liberdade de 

participar ainda que indiretamente e de forma livre na formação do governo43. 

 A linha de desenvolvimento das democracias liberais num sistema 

representativo segue basicamente em duas direções: em primeiro lugar, no 

alargamento gradual do direito de voto – nesse sentido grande parte das resoluções 

insta pela participação das mulheres, das pessoas portadoras de deficiência e de 

                                                      
42 Esses elementos, ainda que indiretamente, aparecem nas obras de Schumpeter e Robert Dahl, 
expoentes do que se convencionou chamar de democracia liberal. 
43 BOBBIO, N.; MATEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de Política. 13. ed. Brasília: Editora UnB, 2010. 
v. 2. 



 
Priscilla Camargo Santos;  Norma Sueli Padilha | 469 

 

 

outras categorias que não estejam sendo representadas e tampouco participam do 

processo democrático; em segundo lugar, no controle de abuso do 

poder/accountability – nas resoluções aparece na necessidade da separação dos 

poderes, da independência do judiciário, da responsabilidade dos agentes públicos 

na administração pública. 

Nesse sentido, pode-se tomar a conceituação de Robert Dahl para 

democracia, dentro da perspectiva de democracia liberal, que pressupõe oito 

critérios para a existência da democracia: liberdade de associação; liberdade de 

expressão; direito de voto; direito de ser eleito; direito de disputar apoio e votos; 

liberdade de informação; eleições livres e idôneas; políticas governamentais 

dependentes de eleições. Embora a teoria de Dahl enfatize aspectos procedimentais, 

o autor dispõe que esses critérios são mecanismos básicos para a proteção das 

liberdades e para a garantia de participação de todos no processo democrático44. 

O desenvolvimento das democracias liberais coincide com a teorização 

elaborada por Samuel Huntington que alude para três grandes movimentos 

democráticos que o autor chama de “ondas de democratização” ocorridas no mundo 

moderno. Huntington afirma que uma onda de democratização se caracteriza por 

 

[...] um grupo de transições de regimes não-democráticos para regimes 

democráticos, que ocorrem em um período de tempo específico e que 

significativamente são mais numerosas do que as transições na direção oposta 

durante tal período45.  

 

Segundo o autor, a primeira onda de democratização teve origem nas 

revoluções americana e francesa que permitiram o surgimento de instituições 

democráticas no século XIX com duas características mínimas: a) metade da 

população masculina com direito a voto; e b) um poder executivo escolhido por 

eleições ou com apoio de um parlamento eleito. Diversos países estabeleceram 

instituições democráticas mínimas como os EUA que já possuía essas 

                                                      
44  DAHL, Robert A. Poliarquia: participação e oposição. Trad. Celso Mauro Paciornik. São Paulo: 
Editora Universidade de São Paulo, 2005. 
45 HUNTINGTON, Samuel P. A Terceira Onda: a democratização no final do século XX. Trad. Sergio 
Goes de Paula. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 23. 
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características em 1828. Antes do final do século XIX, a Suíça, a França e a Grã-

Bretanha também se democratizaram e ao longo de cem anos vários outros países 

foram se democratizando46. Contudo como a história não é linear, a primeira onda 

democrática foi seguida por uma onda reversa sendo que, no período compreendido 

entre 1920 e 1930, houve um retorno aos regimes autoritários de governo nos países 

que tinham implementado a democracia pouco antes ou logo após a Primeira  Guerra 

Mundial47. 

A segunda onda democrática, mais breve que a primeira, começou com a 

Segunda Guerra Mundial, e ao seu fim, a vitória dos Aliados inaugurou instituições 

democráticas no Japão, Alemanha Ocidental, Áustria, Itália e Coreia e fez com que 

retornasse a democracia a países como o Brasil, Uruguai e Costa Rica. No entanto, 

esse segundo fenômeno também teve nos anos de 1960 a segunda onda reversa 

com o retorno aos regimes autoritários, com as transformações mais evidentes na 

América Latina48. 

                                                      
46 “Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Argentina introduziram regimes mais ou 
menos democráticos. Em seguida à guerra, a Irlanda e a Islândia, que tinham acabado de se tonar 
independentes, tornaram-se democráticas, e um movimento de massas em direção à democracia 
ocorreu nos Estados sucessores dos impérios Romanov, Habsburgo e Hohenzollern. Bem no início da 
década de 1930, depois da primeira onda já ter efetivamente terminado, a Espanha e o Chile passaram 
para a coluna democrática. Ao todo, no decurso de cem anos, mais de trinta países estabeleceram 
pelo menos instituições democráticas nacionais mínimas.” HUNTINGTON, Samuel P. A Terceira Onda: 
a democratização no final do século XX. Trad. Sergio Goes de Paula. São Paulo: Editora Ática, 1994, 
p. 26. 
47 “A primeira onda reversa começou em 1922, com a marcha para Roma e o fácil controle de Mussolini 
sobre a frágil e bastante corrupta democracia italiana. Em pouco menos de uma década, as tenras 
instituições democráticas da Lituânia, Polônia, Letônia e Estônia foram derrubadas por golpes 
militares. Países como Iugoslávia e Bulgária, que nunca conheceram uma democracia real, foram 
submetidos a novas formas, ainda mais severas, de ditadura. A conquista do poder de Hitler, em 1933, 
acabou com a democracia alemã, provocou o fim da democracia austríaca no ano seguinte e, é claro, 
acabou produzindo o fim da democracia tcheca em 1938. A democracia grega, que tinha sido 
perturbada pelo Cisma Nacional em 1915, foi finalmente sepultada em 1936. Em 1926, Portugal 
sucumbiu ao golpe militar que levou à longa ditadura de Salazar. Golpes militares ocorreram no Brasil 
e na Argentina em 1930. O Uruguai voltou ao autoritarismo em 1933. Em 1936, um golpe militar 
desencadeou a guerra civil e, em 1939, a morte da república espanhola. A nova e limitada democracia 
introduzida no Japão, nos anos 20, foi suplantada pelo governo militar no início dos anos 30”. 
HUNTINGTON, Samuel P. A Terceira Onda: a democratização no final do século XX. Trad. Sergio Goes 
de Paula. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 27. 
48 “O movimento global de afastamento da democracia nos anos 60 e no início da de 70 foi bastante 
grande. Em 1962, segundo uma avaliação, 13 governos no mundo eram resultado de golpes de Estado; 
em 1975, havia 38. Segundo outra estimativa, um terço das 32 democracias ativas no mundo em 1958 
havia se transformado em autoritarismo em meados dos anos 70. Em 1960, entre dez países sul-
americanos de herança ibérica, nove haviam eleito democraticamente seus governos; em 1973, 
apenas dois, Venezuela e Colômbia. Tal onda de transições não-democráticas era ainda mais notável 
porque envolvia vários países, como Chile, Uruguai (‘a Suíça da América do Sul’), Índia e Filipinas, que 
haviam mantido regimes democráticos por um quarto de século ou mais. Essas transições de regime 
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A terceira onda democrática teve início em 1974 com o fim do regime 

autoritário em Portugal influenciando outros países da Europa meridional e da 

América Latina, colocando fim aos regimes militares nos anos de 1980 e se 

estendendo até o leste Europeu com o fim da União Soviética49. 

Essa terceira onda de democratização exigiu uma nova estrutura de auxílio 

internacional aos países que estavam numa situação de transição, ou seja, estavam 

saindo de regimes não democráticos para regimes democráticos, e o foco principal 

na promoção internacional da democracia foi associado à realização de eleições 

periódicas, livres e justas e com o auxílio de observadores internacionais, sendo 

compreendido esse momento como uma revolução democrática mundial50. 

Para Huntington, o ponto fulcral da democracia também é o processo pelo 

qual: “[...] seus principais tomadores de decisões coletivas sejam selecionados 

através de eleições periódicas, honestas e imparciais em que os candidatos 

concorram livremente pelos votos e em que virtualmente toda a população adulta 

tenha direito de voto”. Embora reconheça, assim como Dahl, a importância das 

liberdades políticas e civis de expressão, de associação e de imprensa na 

caracterização da democracia, essas questões não são aprofundadas em sua teoria, 

bastando que haja a competição eleitoral com sufrágio universal como critérios 

mínimos para a democracia. Teoria que satisfaz a agenda internacional nos anos 

subsequentes ao período Pós-Guerra Fria51. 

Pela análise das resoluções da ONU restou demonstrado que a grande maioria 

dos documentos postula por requisitos mínimos necessários como condições para 

a democracia – o sufrágio universal por meio do voto secreto, periódico, livre e justo, 

                                                      

não apenas estimularam a teoria do autoritarismo burocrático como explicação para as mudanças na 
América Latina. Também produziram um pessimismo muito mais amplo quanto à aplicabilidade da 
democracia nos países em desenvolvimento e contribuíram para aumentar a preocupação quanto à 
viabilidade e funcionalidade da democracia entre os países desenvolvidos onde existira durante 
anos.” HUNTINGTON, Samuel P. A Terceira Onda: a democratização no final do século XX. Trad. Sergio 
Goes de Paula. São Paulo: Editora Ática, 1994, p. 30. 
49 Alguns autores mencionam ainda uma quarta onda de democratização referente ao período Pós-
Guerra Fria.  
50  CAROTHERS, Thomas. Critical Mission: essays on democracy promotion. Washington D. C.: 
Carnegie Endowment for International Peace, 2004. 
51  CAROTHERS, Thomas. Critical Mission: essays on democracy promotion. Washington D. C.: 
Carnegie Endowment for International Peace, 2004. p. 57. 
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permitindo a oposição e a ampla acessibilidade, respeitadas as liberdades civis e 

políticas – essas são as características básicas da concepção de democracia liberal. 

Embora as resoluções que tratem sobre a democracia levantem outros 

elementos como meio necessário para se promover e se consolidar a democracia, 

como o respeito aos direitos humanos, o respeito pelas minorias, o direito ao 

desenvolvimento e a outros já analisados nos próprios documentos, esses pontos 

não são desenvolvidos, mencionando de forma vaga o respeito e a fruição desses 

bens e direitos pelos Estados.  

Desde os anos de 1990, com a inclusão na agenda internacional da promoção 

da democracia, encontra-se nos documentos da ONU uma reprodução dos valores 

liberais: boa governança, eleições democráticas, direitos humanos, Estado de direito. 

Não obstante a ausência de um conteúdo mais robusto nas resoluções, esses 

postulados se revelam como formações ideológicas de uma democratização liberal.  
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RESUMO 
 
Através de uma abordagem histórica ocidental da construção dos direitos humanos 
e como foram internalizados no Brasil, busca-se com o presente artigo   demonstrar 
como estes valiosos direitos vem sendo violados de forma ignóbil por representantes 
populistas.  É necessário destacar que o Brasil está enfrentando uma crise de 
representatividade. Os eleitos pelo povo não estão cumprindo muitos dos anseios 
que estes precisam. Uma constante de manifestações   em defesa de representantes 
que mais causaram prejuízos ao país do que realmente o atendimento as carências 
da população no campo dos direitos fundamentais a elas inerentes. A efetivação dos 
direitos  humanos  fundamentais no Brasil aponta  para um dilema entre a  
democracia  e o populismo e por meio da pesquisa de revisão  bibliográfica,  feita  
com base em  livros  e artigos científicos,  trará uma breve passagem ao longo da 
história  dos direitos  humanos,  passando  pela sua  incorporação no texto 
Constitucional de 1998 para que assim justifique a tutela real dos direitos 
fundamentais que são de fato a base da democracia,  considerando   também, que 
através desta, tem-se uma maneira que das pessoas  conseguirem  lutar  pela 
efetivação dos seus  direitos fundamentais. 
Palavras-Chave: Democracia; Populismo; Direitos Humanos. 
 
ABSTRACT 
 
Through a western historical approach to the construction of human rights and how 
they were internalized in Brazil, this article seeks to demonstrate how these valuable 
rights have been ignobly violated by populist representatives. It is necessary to 
highlight that Brazil is facing a crisis of representation. The people's elect are not 
fulfilling many of the yearnings they need. A constant of demonstrations in defense 
of representatives that caused more damage to the country than actually meeting the 
needs of the population in the field of fundamental rights inherent to them. The 
realization of fundamental human rights in Brazil points to a dilemma between 
democracy and populism and through the bibliographical review research, based on 
books and scientific articles, it will bring a brief passage through the history of human 
rights, passing through its incorporation in the Constitutional text of 1998 so that it 
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justifies the real protection of fundamental rights that are in fact the basis of 
democracy, considering also that through it, there is a way that people can fight for 
the realization of their fundamental rights. 
Keywords: Democracy; Populism; Human rights 
 

INTRODUÇÃO 

  

A efetivação dos direitos humanos fundamentais no Brasil traz consigo um 

dilema envolvendo a democracia e as famosas práticas políticas populistas.  Para 

compreender a crise democrática no Brasil em 2021, através do campo científico, é 

necessário refletir como o país chegou neste ponto através da história. 

A presente pesquisa cientifica, realizada por meio da revisão bibliográfica, está 

estruturada em quatro passagens: A primeira delas apresentará breves   

considerações sobre o advento dos Direitos Humanos. Em um segundo momento, 

como se deu a incorporação dos Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988 

e a sua importância no momento histórico, em que o resgate a dignidade humana 

ganhava cada vez mais espaço.     

Na sequência, o artigo abordará como os direitos fundamentais e a dignidade 

da pessoa humana interagem para a manutenção do Estado Democrático de Direito.  

Por fim, o populismo no Brasil ganha destaque, em face de identificar na referida 

prática, uma afronta real aos direitos fundamentais e à democracia. 

 

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORIGEM DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

Há muito tempo, os seres humanos já detém a consciência de que são 

naturalmente possuidores de direitos e liberdades fundamentais. Ao longo da 

história, a posição do ser humano sempre figurou de uma forma mais ou menos 

eminente em face dos demais habitantes do planeta terra, sendo possível identificar, 

em maior ou em menor grau, o reconhecimento desse local de destaque dado às 

criaturas humanas desde os primórdios da evolução histórica, sendo possível extrair 

essa especialidade inerente ao ser humano tanto de passagens religiosas, quanto de 

teorias filosóficas e científicas. 
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Entretanto, como bem leciona Fábio Konder Comparato1, a ideia de que os 

indivíduos e grupos humanos podem ser inseridos em um mesmo conceito ou 

categoria, que a todos abrange, é de constatação recente na história. Foi durante o 

que o autor chama de período axial da História2 , que despontou entre os seres 

humanos a ideia acerca da existência de uma igualdade essencial entre os seres 

humanos.  

Portanto, a ideia dessa excepcionalidade que detém o ser humano em face 

dos demais seres terrenos detém raízes jusnaturalistas3, as quais evoluíram ao longo 

da história até figurarem como os alicerces positivados dos direitos humanos em 

seu estágio atual4 , não sendo em sentido inverso que se deu a construção dos 

Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais, ou seja, estes direitos derivam de 

elementos que extrapolam a mera positivação das normas que hoje os consagram 

internacionalmente.  

De forma objetiva, Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco 5  sintetizam o 

raciocínio mencionado, ao lecionarem que “os direitos humanos são direitos 

postulados em bases jusnaturalistas, contam com índole filosófica e não possuem 

como característica básica a positivação numa ordem jurídica particular”.  

De toda forma, para o presente objetivo, basta considerar que os direitos 

humanos constituem um conjunto de direitos6 inerentes a todos os seres humanos, 

                                                      
1 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 24. 
2 Comparato explica, citando Karl Jaspers, que curso inteiro da História poderia ser dividido em duas 
etapas, em função de uma determinada época, entre os séculos VIII e II a.c., a qual formaria, por assim 
dizer, o eixo histórico da humanidade. Daí a sua designação para essa época, de período axial 
(achsenzeit) 
3 [...] se entende por direitos naturais aqueles direitos que têm por titular o homem, não por graciosa 
concessão de normas das normas positivas, mas independente delas e pelo mero fato de ser homem, 
de participar da natureza humana. E ao que se refere à existência destes direitos, os direitos humanos 
existem e o sujeito os possui independentemente de que sejam reconhecidos ou não pelo Direito 
positivo. SILVA, Fernanda Lopes da. Fundamentando os direitos humanos: um breve inventário. In: 
TORRES, Ricardo Lobo (Org). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.127. 
4 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 24-25. 
5 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 147. 
6 Historicamente – advoga –, os direitos humanos têm a ver com a vida, a dignidade, a liberdade, a 
igualdade e a participação política e, por conseguinte, somente estaremos em presença de um direito 
fundamental quando se possa razoavelmente sustentar que o direito ou a instituição serve a algum 
desses valores. SANCHIS, Prieto (1978) apud MENDES, Gilmar F.; BRANCO, Paulo Gustavo G. Curso 
de Direito Constitucional. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 159. 
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que os possuem pelo simples fato de pertencerem à espécie humana7, sendo que os 

direitos humanos seriam direitos morais ínsitos8 , que devem ser reconhecidos a 

todos os seres humanos, sem distinção de qualquer natureza, independentemente 

de pactos pessoais ou normas legais9.  

Não desconsiderando a importância da compreensão das origens dos direitos 

humanos para que seja possível compreender a sua magnitude, para o presente 

estudo, resta possível se utilizar de uma simplificação da questão conceitual, trazida 

por Antonio Enrique Perez-Luno 10 , afirmando-se, simplesmente, que os direitos 

humanos são aqueles elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948, sendo, portanto, um bom 

ponto para compreender, de forma objetiva, o que representam os direitos humanos 

como gênero de direitos, a adoção como ponto de partida o referido tratado, uma vez 

que se trata do primeiro instrumento de direitos humanos oficialmente proclamado 

por uma organização global internacional. 

Na ocasião da promulgação do referido tratado, foram definidos os direitos 

humanos como “garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos 

contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana”, 

assim, por basear-se num sistema de valores comum, os direitos humanos são 

preceitos garantidos internacionalmente, juridicamente protegidos e universais, 

contendo em seu núcleo principiológico, a dignidade do ser humano11. 

Ademais, além de ressaltar a universalidade dos direitos humanos, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos destaca também a indivisibilidade de 

tais direitos. Isso porque, ineditamente, os chamados direitos civis e políticos são 

                                                      
7 DONELLY, Jack. Universal human rights in theory and practice. 2. ed. New York: Cornell University, 
2003, p. 10; BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 10 ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992, p. 25-26. 
8 ISHAY, Micheline. The history of human rights: from ancient times to the globalization era. California: 
University of California Press, 2004, p. 03. 
9 DIAS, Maria Clara. Direitos humanos. In: BARRETO, Vicente (Coord.). Dicionário de filosofia do direito. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 246-247. 
10 PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. Concepto y concepción de los derechos humanos: anotaciones a la 
ponencia de Francisco Laporta. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001, p. 47. 
11 CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley; FERREIRA, Flavia Alves de Jesus. A vulnerabilidade da 
criança, adolescente, jovem e idoso e o dever de cuidado do Estado: as relações de consumo 
realizadas pela internet e sua relação com a sociedade da informação. In: XXVII Congresso Nacional 
do CONPEDI. Porto Alegre, 2018, p. 30-31. 
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conjugados juntamente com os direitos econômicos, sociais e culturais, combinando 

os direitos individuais, atualmente conhecidos como os direitos humanos de 

primeira geração, e os direitos sociais, hoje tidos como os direitos humanos de 

segunda geração12.  

Além disso, adotou-se o entendimento de que uma geração de direitos não 

substitui a outra, mas sim interage com a anterior, resultando em uma cumulação, e 

consequente fortalecimento dos direitos humanos anteriormente consagrados, 

resultando em uma esfera indivisível 13 

 

2. A INCORPORAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS À CONSTITUIÇÃO CIDADÃ DE 1988 

 

A partir da aprovação da Declaração Universal de 1948, e da adoção de seus 

princípios e convenções, começaram a se desenvolver inúmeros tratados 

internacionais voltados para a proteção de direitos fundamentais, os quais passaram 

a ser amplamente ratificados por grande parte da comunidade internacional, 

refletindo o consenso entre a maioria das nações acerca de temas centrais aos 

direitos humanos14.   

Ao lado deste sistema normativo mundial, emergiram também (em especial 

na Europa, América e África) os sistemas normativos regionais de proteção e 

implantação dos Direitos Humanos, os quais intentam internalizar nos 

ordenamentos jurídicos internos dos países os direitos humanos consagrados no 

plano internacional, funcionando de forma complementar aos sistemas 

internacionais, fortificando e majorando a proteção dos direitos humanos nos países 

em que eles passam a vigorar15. 

                                                      
12  COLTRO, Rafael Khalil. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como diretriz para 
diferenciação entre a Liberdade de Expressão e o Discurso de Ódio. In: KIAN, Fátima Aparecida 
(coord.). Direitos Humanos no século XXI. 1 ed. São Bernardo do Campo: Nihon Editora, 2020, p. 242. 
13 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 46. 
14  A maior parte das nações do mundo vêm se mostrando nitidamente tendentes à ratificação 
sistemática da maioria dos principais tratados internacionais. Por exemplo, até janeiro de 2020, o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos contava com 173 Estados-Partes, a Convenção 
Internacional para Eliminação de Todas as formas de discriminação racial contava com 182 e a 
Convenção para Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, com 189. 
15 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A interação entre o direito internacional e o direito interno 
na proteção dos direitos humanos. In: Arquivos do Ministério da Justiça. In: PIOVESAN, Flávia. Temas 
de Direitos Humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 53. 
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Os Direitos Humanos que são positivados no ordenamento jurídico interno 

dos países são então “convertidos” nos chamados Direitos Fundamentais, restando 

consagrados, geralmente, nas constituições ou legislações equivalentes.16  

Dessa forma, apesar de os Direitos Fundamentais normalmente derivarem dos 

Direitos Humanos, muitas vezes sendo tidos até como sinônimos, existe uma 

diferença conceitual entre os dois termos, como bem explica Ingo Wolfgang Sarlet, 

ao dizer que  

 

Em que pese os dois termos (direitos humanos e direitos fundamentais) sejam 

comumentemente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira, diga-se 

de passagem, procedente para a distinção é de que o termo "direitos 

fundamentais" se aplica pra aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 

positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, 

ao passo que a expressão "direitos humanos" guardam relação com os 

documentos de direitos internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas 

que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 

vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à 

validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um 

inequívoco caráter supranacional (internacional)17 

 

Portanto, os direitos humanos, como um gênero normativo, constituem um 

nível essencial de atuação daqueles direitos e garantias que são tidos como 

inerentes a todos os seres humanos, alicerceando-se na proteção da dignidade 

humana em sua dimensão básica 18 , já os direitos fundamentais, basicamente, 

representam a positivação dos direitos humanos no âmbito interno dos Estados. 

No  caso  brasileiro,  com  a  promulgação da Constituição Federal de 1988, os 

direitos   humanos   internacionalmente    reconhecidos  passaram  a  fazer  parte  do 

                                                      
16 [...] os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da 
pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado 
Democrático de Direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o 
ordenamento jurídico.MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 20. 
17  SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 29. 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 36. 
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ordenamento jurídico pátrio com maior intensidade.  

Tida como uma Constituição altamente democrática e alicerceada sobre os 

Direitos Humanos consagrados internacionalmente, os direitos fundamentais 

encontram-se, em sua maioria, no Título II da carta magna, no capítulo denominado 

“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, em especial, no art. 5º, onde pode-se 

vislumbrar a maioria dos Direitos Individuais e Coletivos, e no art. 6º, onde pode-se 

ler os Direitos Sociais, os quais, ao menos em tese, possuem prioridade no que se 

refere ao reconhecimento e aplicação na sociedade. 

Além de consolidar princípios fundamentais alinhados com os direitos 

humanos internacionalmente consagrados, a Constituição Federal de 1988, não por 

acaso, também consolida o Brasil como um Estado Democrático de Direito, fundado 

sobre bases estipuladas logo no art. 1º da Carta Magna: a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. 

Também optou a carta magna pelo sistema democrático para funcionamento 

de toda a sociedade brasileira. Nesse sentido, é possível verificar já no preambulo da 

Constituição, assim como se lê no art. 1º, parágrafo único referida norma, onde fica 

determinado que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 

 

3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A DIGNIDADE COMO AS BASES DE UM SISTEMA 

DEMOCRÁTICO 

 

Não por acaso, o sistema constitucional brasileiro alicerceia-se sobre um 

regime democrático para o funcionamento de todo o ordenamento jurídico e de toda 

a sociedade em si. Isso porque, a única forma de governo atualmente capaz de 

garantir, ou de ao menos possibilitar, a efetivação concreta dos direitos humanos em 

seu atual estado evolucional é a democracia. Sobre isso, explica Bobbio, ao dizer que

  

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo 

movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos não há 
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democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução 

pacífica dos conflitos.19 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que exprime e põe em voga 

toda a evolução histórica dos Direitos Humanos, em seu artigo 21, III, menciona a 

necessidade da imposição e da manutenção de um regime democrático como forma 

de tornar possível a efetivação desses preceitos fundamentais.  

Nesse sentido, no referido artigo, se lê que “A vontade do povo será a base da 

autoridade do governo; essa vontade será expressa em eleições periódicas e 

legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que 

assegure a liberdade de voto.”. 

E não é só isso. De 14 a 25 de junho de 1993, foi realizada em Viena, na Áustria, 

a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, onde ficou evidenciada a já 

mencionada correlação de dependência entre a Democracia e os Direitos Humanos. 

Prova disto, é o item 8º da Declaração e Programa de Ação adotado ao final da 

referida Conferência, onde se lê que 

 

A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos Direitos Humanos e pelas 

liberdades fundamentais são interdependentes e reforçam-se mutuamente. A 

democracia assenta no desejo livremente expresso dos povos em determinar os 

seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e a sua 

participação plena em todos os aspectos das suas vidas. Neste contexto, a 

promoção e a proteção dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, a 

nível nacional e internacional, devem ser universais e conduzidas sem restrições 

adicionais. A comunidade internacional deverá apoiar o reforço e a promoção da 

democracia, do desenvolvimento e do respeito pelos Direitos Humanos e pelas 

liberdades fundamentais no mundo inteiro. 

 

Entretanto, como apontam Menke e Pollman20, a democracia não  se  trata  de  

Apenas  um  conteúdo  dos  Direitos  Humanos,  tampouco  figura somente como um 

                                                      
19  BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992, p. 212.  
20  MENKE, Cristoph; POLLMANN, Arnd. Filosofia de los Derechos Humanos. Barcelona: Herder 
Editorial, 2010, p. 193. 
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simples instrumento para sua efetivação.  

A democracia, na realidade, é formada por uma pluralidade de indivíduos 

diferentes que, com interesses diversos e muitas vezes opostos, e que de tempos em 

tempos podem assumir posições hegemônicas ou marginais nas sociedades.  

O ponto central, entretanto, consubstancia-se na possibilidade de que os 

indivíduos que eventualmente figurem em uma posição social desfavorável, seja lá 

por qual motivo, tenham os seus direitos fundamentais preservados, o que resulta 

numa constatação intrigante de que os Direitos Humanos ao mesmo tempo figuram 

como condição prévia e como resultado da efetivação da democracia21. 

 

4. O POPULISMO NO BRASIL: UMA AFRONTA À DEMOCRACIA E AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Os direitos humanos, no plano ocidental, no que se refere aos seus titulares, 

são direitos inatos das pessoas e no que se refere às suas principais características, 

se tratam de direitos morais, supralegais, que existem independentemente de pactos 

ou regramento jurídicos e podem ser exemplificados como aqueles que se 

encontram estampados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo 

Norberto Bobbio 22: 

 

[...] direitos humanos são coisas desejáveis. Isto é fins que merecem ser 

perseguidos, e de que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos eles 

(por toda a parte e em igual medida) reconhecidos; e estamos convencidos de 

que lhes encontrar um fundamento, ou seja, aduzir motivos para justificar a 

escolha que fizemos e que gostaríamos fosse feita também pelos outros, é um 

meio adequado para obter para eles um mais amplo reconhecimento. (BOBBIO, 

1992, p.16). 

 

Uma vez tendo sido reconhecidos à custa de lutas, vidas e reinvindicações,  os 

direitos humanos passaram a   ser   incorporados   nos   catálogos   de   direitos  das 

                                                      
21 Ibidem, p. 197. 
22 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 13. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p16 
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Constituições escritas no mundo ocidental, dando origem aos chamados direitos 

fundamentais.     

Este comportamento foi   de suma relevância, uma vez que, inseridos nos 

ordenamentos jurídicos pátrios um rol de direitos mínimos permitiu a manutenção e 

desenvolvimento da vida civilizada em sociedade.  

Em outras palavras, Norberto Bobbio aponta para um círculo virtuoso na 

relação direitos humanos, democracia e paz social: 

 

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo 

movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos não há 

democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução 

pacífica dos conflitos. Bobbio (2004, p. 1)23 

 

No entanto, a mesma manutenção e desenvolvimento que se pretende   está 

ameaçada, diante de conflitos ideológicos, posturas desatentas ao compromisso 

feito com a sociedade em geral, o desatendimento  das promessas  da Constituição  

Federal  de 1988  e  o descompasso  com a ordem democrática, por meio de 

manifestações  atentatórias  as instituições de Estado,  as liberdades individuais e 

os direitos  fundamentais,  que mesmo previstos,  não  são  concretizados de uma  

maneira universalizada. 

 A defesa que se vê, chega a beira do extremismo, seja a direita ou a esquerda, 

dos pensamentos políticos, econômicos, culturais e filosóficos, o que nos dizeres de 

Fernanda Lopes da Silva pode ser assim compreendido da seguinte maneira: 

 

O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o 

de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, 

mas político. Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, 

mas jurídico e, num mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos 

são esses direitos, qual 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 

                                                      
23 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.212. 
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continuamente violados.24 

 

A busca das pessoas por efetividade permanece constante 25 , mas é 

necessário tomar atitudes, dentro da Constituição que permitam resgatar a real 

segurança que as instituições de Estado nos confere, bem como a preservação e 

concretização dos direitos humanos fundamentais. Fernanda Lopes da   Silva, 

aponta para este desafio: 

 

[...] a proteção efetiva e a realização dos direitos humanos é a grande 

interrogação e desafio de nossa civilização na virado do milênio, tal não exclui 

do foco das atenções a problemática dos fundamentos e sua crise: Entretanto, 

cabe objetar a essa exposição otimista que a constante violação atual dos 

direitos humanos mostra a falta de raízes e a precariedade dessas pretensas 

convicções geralmente compartilhadas, e a consequente necessidade de se 

prosseguir argumentando em seu favor. Por outro lado, basta cotejar a 

disparidade que oferecem os pressupostos filosóficos ou ideológicos que 

subjazem ao estatuto dos direitos e liberdades nos diferentes sistemas políticos 

que, de alguma forma, os reconhecem para que se dissipe a ilusão de um 

fundamento comum e genericamente aceito. (SILVA F, 2002, p. 106).26 

 

No entanto, uma constante em nosso País nos últimos anos são as 

manifestações de grupos de pessoas em defesa de representantes que, em vez de 

representar os interesses sociais democráticos, mais causaram prejuízos ao Brasil 

do que realmente o cumprimento das promessas constitucionais de 1988, suprindo 

as carências da população no campo dos direitos fundamentais. O direito à liberdade 

expressão e manifestação são de natureza fundamental para o exercício da 

                                                      
24 SILVA, Fernanda Lopes da. Fundamentando os direitos humanos: um breve inventário. In: TORRES, 
Ricardo Lobo (Org). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 106. 
25 Justifica-se o argumento com a seguinte informação: A criação do Programa Nacional de Direitos 
Humanos inaugurou uma nova dinâmica na promoção dos direitos humanos no Brasil colocando 
ambos os atores, o governo e a sociedade civil respeitando a mesma gramática de proteção de direitos 
e articulando esforços comuns. A partir desse momento o Programa passava a ser um marco 
referencial para as ações governamentais e para toda a sociedade na perspectiva da construção de 
novos espaços de democracia.   
26 SILVA, Fernanda Lopes da. Fundamentando os direitos humanos: um breve inventário. In: TORRES, 
Ricardo Lobo (Org). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
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democracia, contudo, as pautas dos movimentos apresentam ideais de completo 

caos e desordem, como por exemplo a retomada do Poder pelos militares, a 

implementação de um regime totalitário, a validade das fakenews e o fechamento de 

instituições de Estado.  

Heiner Bielefeldt traz em sua obra outras compreensão sobre os discursos 

desalinhados com a ordem democrática nacional que inviabiliza a universalização 

dos direitos humanos: 

 

A incapacidade de se conseguir impor a universalização dos direitos humanos 

por falta de instrumentação adequada é acrescida da compreensão cada vez 

mais difusa de seu significado. Ao que parece, o relevante papel que os direitos 

humanos exercem como conceito chave (Kühnhardt, 1987) na ordem política e 

jurídica contribui para seu desdobramento em dialética, uma vez que o conceito 

passa a ter definições mais complexas e multiformes. A agregação de valor aos 

direitos humanos a ponto de integrarem efetivamente o direito dos povos, seu 

significado central para a autocompreensão democrática das sociedades e sua 

inclusão na pregação ético-social das igrejas cristãs e de outras congregações 

religiosas levam a que, diariamente, ouçamos formulações diferenciadas e não 

raras vezes contraditórias nos mais diferentes níveis. O discurso especializa-se 

em jurídico, político, ético e teológico, ficando cada vez mais difícil a 

harmonização de todos eles, a ponto de corrermos o risco de perder a idade na 

referência aos direitos humanos. [...] 27 

 

Dessa forma, discursos populistas e antidemocráticos, em verdade, ao atentar 

contra a democracia, atentam também contra a consolidação dos direitos humanos 

no Brasil, os quais, por sua vez, figuram como a base da democracia, considerando 

também, que através desta, tem-se uma maneira que das pessoas conseguirem lutar 

pela efetivação dos seus direitos fundamentais.  

Como sustentado, portanto, com a emergência dos discursos populistas, a 

efetivação dos direitos humanos fundamentais no Brasil acaba se deparando com 

uma barreira. Sob a máscara da liberdade de expressão, os discursos 

                                                      
27  BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos Direitos Humanos. Tradução de Dankwart Bernsmuller. São 
Leopoldo: Unisinos, 2000. p. 16-17. 
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antidemocráticos minam e atacam o sistema democrático, e consequentemente, 

agridem os direitos fundamentais consagrados, uma vez que ao diminuir o grau de 

efetividade de um sistema democrático, fatalmente, atrapalha a manutenção do 

único sistema que possibilita a efetivação e a evolução dos direitos humanos 

internacionais no campo interno do País, pois como foi constatado, somente através 

da democracia é possível a efetivação dos Direitos Humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Somente através do reconhecimento dos Direitos Humanos, é possível a 

existência da democracia como concebida atualmente, e através de um Estado 

Democrático é que é possível a efetivação e aprofundamento dos Direitos Humanos, 

constituindo um círculo virtuoso para manutenção da ordem e do progresso 

nacional. 

Além disso, a democracia não somente deriva dos Direitos Humanos, mas, na 

realidade, dá as melhores condições para a efetivação dos mesmos, sendo, portanto, 

imperiosa a preservação do sistema democrático para que seja possível o 

cumprimento in concretum daquilo que determina a Constituição Federal de 1988, no 

que se refere à efetivação dos Direitos Fundamentais, sendo que a propagação de 

discursos populistas antidemocráticos, e que atentam contra o funcionamento do 

regime democrático no Brasil, são altamente prejudiciais, pois não somente colocam 

em risco a própria forma de governo democrática, preferível em face das demais, 

como também , consequentemente, prejudicam o processo evolutivo de efetivação 

dos direitos humanos e fundamentais. 
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Resumo 
 
O artigo tem como objetivo analisar se o ordenamento jurídico brasileiro possui 
previsão suficiente para responsabilizar civilmente os danos causados pelos robôs 
dotados com inteligência artificial na área da saúde. Deste modo, será analisado de 
que maneira a inteligência artificial está sendo utilizada na área da saúde. Em 
seguida, será analisado o ordenamento jurídico brasileiro e se os dispositivos 
existentes são suficientes para amparar as vítimas. Por fim, será tratado sobre a 
regulação e quais os padrões que se estão buscando para que o uso seja seguro. O 
resultado obtido na pesquisa é que o Brasil já possui dispositivos legais suficientes 
para amparar as vítimas, mas que a criação de um fundo e/ou seguro poderia ser 
algo benéfico a todos.  
Palavras-chave: responsabilidade civil e inteligência artificial e área da saúde. 
 
Abstract 
 
The article aims to analyze whether the Brazilian legal system has sufficient provision 
to make civilly responsible for the damages caused by robots equipped with artificial 
intelligence in the health area. Thus, it will be analyzed how artificial intelligence is 
being used in the health area. Then, the Brazilian legal system will be analyzed and 
whether the existing provisions are sufficient to support victims. Finally, it will deal 
with regulation and what standards are being sought for safe use. The result obtained 
in the survey is that Brazil already has enough legal provisions to support victims, but 
that the creation of a fund and/or insurance could be something beneficial to 
everyone. 
Keywords: civil liability and artificial intelligence and health area. 
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Introdução 

  

A inteligência artificial está sendo responsável por uma revolução no mercado 

de trabalho. Na área jurídica, contábil, de educação entre outras, sistemas com IA 

estão substituindo diversos profissionais na execução de suas tarefas. Na área 

médica não tem sido diferente e os médicos estão sendo substituídos em diversas 

atividades: realização de diagnóstico, prescrição de tratamento e realização de 

procedimentos cirúrgicos.  

 A IA é capaz de coletar e aprender, a partir de uma grande população de 

pacientes, um expressivo volume de dados necessários para diagnosticar e 

prescrever o tratamento mais adequado para diversas doenças. Os sistemas de IA 

também podem realizar procedimentos cirúrgicos com a precisão e eficiência de um 

ser humano.  

 Ocorre que, os robôs/sistemas com IA podem apresentar falhas, defeitos, 

vícios em razão de um erro na programação do algoritmo ou até mesmo em razão do 

aprendizado/interação no ambiente. Assim sendo, o artigo tem como objetivo 

analisar se o ordenamento jurídico brasileiro possui previsão suficiente para 

responsabilizar civilmente os danos causados pelos robôs dotados com inteligência 

artificial na área da saúde. A pesquisa adota o método de abordagem hipotético-

dedutivo, formulando hipóteses que serão acolhidas ou rejeitadas. O método de 

procedimento será o comparativo e o de interpretação será a sistemática. A pesquisa 

utilizará como base fontes bibliográficas e documentais. 

 Deste modo, será analisado de que maneira a inteligência artificial está sendo 

utilizada na área da saúde. Em seguida, será analisado o ordenamento jurídico 

brasileiro e se os dispositivos existentes são suficientes para amparar as vítimas. 

Por fim, será tratado sobre a regulação e quais os padrões que estão buscando para 

que o uso da IA seja seguro e confiável. 

 

1. Inteligência artificial na área de saúde 

   

O uso da inteligência artificial no diagnóstico e tratamento de doenças vem 

revolucionando a área da saúde e aumentando não só a qualidade, mas também a 
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expectativa de vida dos pacientes. O avanço da tecnologia vem possibilitando um 

diagnóstico e tratamento individualizado para cada paciente proporcionando uma 

sensível melhora nos resultados. O mercado mundial da inteligência artificial na área 

da saúde foi avaliado em US$ 16,87 bilhões no ano de 2017 e pode chegar a US$ 

67,82 bilhões até 20253. 

Os sistemas de inteligência artificial estão sendo utilizados na área médica 

em duas hipóteses: (i) procedimentos médicos (cirurgias, suturação, etc) realizadas 

por robôs e (ii) para garantir uma maior eficiência no diagnóstico e tratamento 

prescrito, garantindo aos pacientes uma maior qualidade e segurança no 

atendimento hospitalar. Dentre os serviços que a IA proporciona é possível 

mencionar a análise de imagens e textos médicos. 

O algoritmo denominado Motion2Vec foi treinado por pesquisadores da 

Universidade de Berkeley, Intel e Google Brain a partir de vídeos de operações 

cirúrgicas para de forma autônoma realizar suturas. O sistema ainda está em testes 

e o próximo passo será “ajudar o médico” nos procedimentos4. Outro exemplo de 

robô cirurgião é o STAR (Smart Tissue Autonomous Robot), que possui como objetivo 

realizar procedimentos até nos tecidos moles mais delicados. O STAR foi criado por 

uma instituição dos Estados Unidos especializada em medicina infantil. O seu grande 

diferencial é dentre as hipóteses optar por aquele procedimento mais adequado já 

existente em seu banco de dados5. 

No Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e no Massachusetts 

General Hospital, pesquisadores desenvolveram um modelo de inteligência artificial 

que possibilitou antecipar o diagnóstico do câncer de mama em até 05 (cinco) anos 

antes dele se manifestar. O modelo conseguiu identificar padrões sutis que não 

podiam ser constatados por seres humanos nos tecidos mamários, antevendo as 

chances do desenvolvimento do câncer. As técnicas tradicionais anteriores 

                                                      
3 BÚSSOLA (Brasil). Alliar e NeuralMed levam inteligência artificial ao atendimento hospitalar. 2021. 
Disponível em: https://exame.com/bussola/alliar-e-neuralmed-levam-inteligencia-artificial-ao-
atendimento-hospitalar/. Acesso em: 29 jun. 2021. 
4 SMARTMONEY (Brasil). Inteligência Artificial: um robô que aprendeu a sutura só de assistir vídeos 
de cirurgias. Disponível em: http://smartmoney.ventures/inteligencia-artificial-um-robo-que-
aprendeu-a-sutura-so-de-assistir-videos-de-cirurgias/. Acesso em: 30 jun. 2021. 
5 ALECRIM, Emerson. STAR é um robô que faz cirurgias de modo quase autônomo. 2016. Disponível 
em: https://tecnoblog.net/195204/robo-cirurgiao-star/. Acesso em: 30 jun. 2021. 
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conseguiam diagnosticar somente 18% desses casos. Todavia, com a ajuda do 

modelo a possibilidade de diagnosticar subiu para 31%, o que é um avanço 

considerável no tratamento da doença6. 

Na Coréia do Sul, desde 2015, o Centro Médico Gil da Universidade de Gachon 

em Incheon está utilizando o sistema Watson da IBM para o tratamento do câncer. 

Aplicando o processamento de linguagem natural os médicos obtêm dados 

importantes para o melhor tratamento individualizado daquele paciente7. A depender 

do tipo de câncer o sistema Watson da IBM supera inclusive os melhores médicos 

da área8. 

A empresa chinesa iFlytek desenvolveu o “Médico Assistente AI” que foi o 

primeiro robô do mundo a superar o exame para obter a licenciatura para trabalhar 

como médico. O robô, na hora de tratar seus pacientes, utiliza-se de experiências 

anteriores dos médicos do centro para diagnosticar e receitar aos novos pacientes. 

Até o momento, um médico humano precisa confirmar o diagnóstico e a prescrição 

dos medicamentos feita pelo robô9. 

 A inteligência artificial também está sendo utilizada para verificar a 

probabilidade de um receptor de transplante rejeitar o órgão doado. O sistema foi 

criado por dois médicos australianos e que utilizaram como inspiração a mesma 

lógica dos aplicativos de relacionamento como Tinder ou Happn. Assim, o algoritmo 

utiliza 25 características distintas dos doadores e receptores (sexo, peso, idade, tipo 

sanguíneo, etc) como forma de calcular a probabilidade do transplante não ocasionar 

nenhuma rejeição. Os testes realizados até então demonstram que o modelo de IA 

conseguiu acertar 84% dos casos que apresentaram problemas após o transplante10. 

Na China, o centro de pesquisa de inteligência artificial do Beijing Tiantan 

                                                      
6  GALILEU, Redação. Inteligência artificial prevê câncer de mama cinco anos antes. 2019. Disponível 
em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2019/05/inteligencia-artificial-preve-
cancer-de-mama-cinco-anos-antes.html>. Acesso em: 13 maio 2019. 
7 KAUFMAN, Dora. A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana? Barueri: Estação das 
Letras e Cores, 2019. pág. 55.  
8 KAUFMAN, Dora. A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana? Barueri: Estação das 
Letras e Cores, 2019. pág. 56.  
9 FREITAS, Tainá. China está usando médico-robô para realizar atendimentos. 2018. Disponível em: 
https://www.startse.com/noticia/startups/healthtech/medico-robo-realiza-atendimentos-na-
china-healthtech. Acesso em: 28 jun. 2021. 
10  GUIMARÃES, Nathália. Médicos criam Tinder da doação de órgãos. 2017. Disponível em: 
https://www.leiaja.com/tecnologia/2017/01/17/medicos-criam-tinder-da-doacao-de-orgaos/. 
Acesso em: 28 jun. 2021. 
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Hospital desenvolveu um sistema para realizar diagnósticos com maior precisão. 

Denominado como BioMind, o sistema obteve o êxito em 87% contra 66% nos 

diagnósticos realizados por profissionais humanos. Outra vantagem apresentada 

pelo sistema BioMind foi o tempo para realizar o diagnóstico. Enquanto os seres 

humanos demoraram 30 minutos para realizar 225 diagnósticos, o sistema de IA 

demorou apenas 15 minutos, ou seja, metade do tempo. É importante ressaltar que 

todos esses dados foram obtidos em uma competição que teve como objetivo fazer 

com que os médicos chineses entendessem o poder da inteligência artificial, em 

especial, com relação aqueles que são céticos ao avanço das tecnologias11. 

No Brasil – durante a pandemia do covid19 – o uso da inteligência artificial 

em telessaúde, conseguiu reduzir a sobrecarga de atendimento pelos médicos, nas 

cidades de Curitiba, São Bernardo do Campo e Catanduva. A pesquisa foi realizada 

pelo Instituto Laura Fressatto, pela PUCPR e pela Fundação Getúlio Vargas. O 

sistema de IA funciona como um chatbot, permitindo com que os pacientes interajam 

por meio de respostas estruturadas12.  

 Deste modo, o sistema realizou a consulta com 24 mil pacientes, sendo que 

45% foram considerados com sintomas leves, 30% foram diagnosticados com 

sintomas moderados e apenas 14,2% realmente apresentaram sintomas graves de 

covid19. Portanto, em um momento de grave crise do Sistema Único de Saúde a IA 

foi uma importante aliada para que pessoas não precisassem se deslocar até um 

Posto de Saúde ou Hospital para o atendimento. Ou seja, o sistema de IA possibilitou 

com que os casos leves e moderados fossem monitorados a distância e os casos 

graves tivessem o atendimento médico presencial13. 

                                                      
11  POR ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE (Brasil). Robô chinês ganha de 15 médicos em competição para 
identificar tumor. 2018. Disponível em: 
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/07/robo-chines-ganha-de-15-
medicos-em-competicao-para-identificar-
tumor.html#:~:text=Chamado%20de%20BioMind%2C%20o%20rob%C3%B4,225%20diagn%C3%B3stic
os%20em%2015%20minutos.. Acesso em: 29 jun. 2021. 
12   AGÊNCIA, Abori. Com uso de inteligência artificial em telessaúde, cidades conseguem reduzir 
sobrecarga do sistema de saúde. 2021. Disponível em: 
https://domtotal.com/noticia/1523585/2021/06/com-uso-de-inteligencia-artificial-em-telessaude-
cidades-conseguem-reduzir-sobrecarga-do-sistema-de-saude/. Acesso em: 29 jun. 2021. 
13   AGÊNCIA, Abori. Com uso de inteligência artificial em telessaúde, cidades conseguem reduzir 
sobrecarga do sistema de saúde. 2021. Disponível em: 
https://domtotal.com/noticia/1523585/2021/06/com-uso-de-inteligencia-artificial-em-telessaude-
cidades-conseguem-reduzir-sobrecarga-do-sistema-de-saude/. Acesso em: 29 jun. 2021. 



 
500 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Na cidade de Florianópolis o Hospital Unimed está utilizando o Robô Laura, 

criado pelo analista de sistemas Jacson Fressatto após a morte de sua filha em 2010 

em decorrência de sespe, mais conhecida como infecção generalizada. O sistema de 

IA está em funcionamento desde 2016 e já atendeu 2,5 milhões de pacientes e 

calcula-se que já tenha salvado mais de 12 mil pessoas. O Robô Laura se utiliza do 

machine learning para monitorar e analisar diversas informações do paciente a cada 

3,8 segundos, como, por exemplo, idade, sexo, sinais vitais (pressão arterial, 

frequência cardíaca, respiratória e temperatura) saturação de oxigênio e glicemia 

capilar de cada um dos pacientes14.    

Como se vê, existem diversas notícias apontando estudos de uma maior 

eficiência da inteligência artificial no diagnóstico de doenças em comparação ao ser 

humano. Ou seja, tudo leva a crer que a inteligência artificial possui melhores 

resultados, superando os seres humanos na análise e diagnóstico dos pacientes. 

Contudo, o médico e pesquisador Myura Nagendran15 da Imperial College London 

juntamente com sua equipe analisaram 10 anos de pesquisas que compararam 

algoritmos de deep learning16 com médicos especialistas17.  

Neste sentido, foi constatado que dos 83 estudos selecionados, apenas 02 

utilizaram ensaios clínicos aleatórios, isto é, com pessoas que receberam e não 

receberam o tratamento. Além disto, dos 81 estudos onde a aleatoriedade não foi 

aplicada, apenas 06 deles foram testados em um ambiente clínico real e em apenas 

09 casos houve o monitoramento dos participantes ao longo do tempo.  A pesquisa 

também apurou que 2/3 dos casos analisados tinha um alto risco de  parcialidade  e 

                                                      
14  ESTÚDIO NSC (Brasil). Robô Laura e tecnologia de ponta: Hospital Unimed se preocupa com 
segurança e saúde dos pacientes. 2020. Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/robo-
laura-e-tecnologia-de-ponta-hospital-unimed-se-preocupa-com-seguranca-e-saude-dos. Acesso 
em: 29 jun. 2021. 
15 Doutorando no Imperial College London, com foco na interface entre a tomada de decisão por 
médicos e a tomada de decisão por algoritmos de Inteligência Artificial. 
16 Cf. Dora Kaufman “Deep Learning é sobre treinar sistemas, a partir de grandes quantidades de 
dados, para prever diagnósticos, identificar epidemias, reconhecer novas patologias e, por vezes, dar 
respostas objetivas a perguntas cruciais.” in A inteligência artificial irá suplantar a inteligência 
humana? Barueri: Estação das Letras e Cores, 2019. pág. 57.  
17 MACAULAY, Thomas. Dubious claims that AI outperforms doctors pose risk to ‘millions of patients,’ 
study finds. 2020. Disponível em: https://thenextweb.com/news/dubious-claims-that-ai-
outperforms-doctors-pose-risk-to-millions-of-patients-study-finds. Acesso em: 29 jun. 2021. 
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que os padrões de notificação eram geralmente ruins18. 

 

2. Responsabilidade civil nos casos envolvendo robôs dotados com IA 

   

As novas tecnologias estão trazendo grandes transformações nas relações 

jurídicas da sociedade. Segundo Juarez Freitas e Thomas Bellini Freitas “os sistemas 

jurídicos, de modo praticamente uníssono, são convocados a enfrentar uma 

novíssima questão comum que quebra barreiras, paradigmas e limites nacionais: a 

responsabilidade jurídica que advém da IA”19. 

Para Henrique Sousa Antunes - professor da Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa - os pressupostos da responsabilidade civil 

precisarão ser revistos:  

 

“as novas tecnologias aproximam os utilizadores, mas diluem as identidades dos 

agentes responsáveis. A realidade obrigará à revisão dos pressupostos clássicos 

da responsabilidade civil. 

Desde logo, o nexo de causalidade. O anonimato que as novas tecnologias 

permitem exige a alteração dos critérios tradicionais que assentem na 

identificação do autor da lesão. A responsabilidade deverá estender-se, de forma 

inequívoca, aos agentes que tão-só colaborem na prática do dano ou a facilitem. 

O proveito económico associado aos serviços que prestam permite vinculá-los 

ao dever de indemnizar. A nova realidade tecnológica reforçará a necessidade de 

regimes fundados em modelos económicos de causalidade ou em esferas de 

risco. E reforçará, também, a utilidade das presunções de causalidade ou da 

facilitação do ónus da prova a esse respeito e, ainda, da responsabilidade 

solidária”20. 

 

 Tarcísio Teixeira e Vinícius  Cheliga  ao  analisarem  a  responsabilidade  pelos  

                                                      
18 MACAULAY, Thomas. Dubious claims that AI outperforms doctors pose risk to ‘millions of patients,’ 
study finds. 2020. Disponível em: https://thenextweb.com/news/dubious-claims-that-ai-
outperforms-doctors-pose-risk-to-millions-of-patients-study-finds. Acesso em: 29 jun. 2021. 
19 FREITAS, Juarez; FREITAS, Thomas Bellini. Direito e Inteligência Artificial: em defesa do humano. 
Belo Horizonte: Forum, 2020. Pág. 121.  
20 ANTUNES, Henrique Sousa. Inteligência artificial e responsabilidade civil. In: ROCHA, Manuel Lopes; 
PEREIRA, Rui Soares (org.). Inteligência Artificial & Direito. Coimbra: Almedina, 2020. pág. 21. 
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danos causados pelo robô dotado de inteligência artificial afirmam que:  

 

 “(...) existem dois possíveis responsáveis por seus atos, que a fabricante ou 

desenvolvedora, e o usuário”21.  

 “Enquanto há defeitos de fabricação, a fabricante é responsável por tudo àquilo 

que uma inteligência artificial faz. O fabricante é responsável pelo 

desenvolvimento da inteligência artificial, sua curva de aprendizagem, possíveis 

erros de aprendizagem, e quando equipada a inteligência artificial de elementos 

relacionado à robótica, é necessário planejamento para seu ciclo de manutenção, 

com troca de peças desgastadas, sensores que podem ter sido danificados e 

elementos de lubrificação. No caso de uma inteligência artificial equipada com 

elementos de robótica, é preciso compreender que sempre a maior 

responsabilidade será do fabricante. O primeiro ponto em relação a este fato se 

refere ao fato que o ato em si de programar é hoje um privilégio para poucos. 

Entender linhas e linhas de códigos e como funciona seu executar não é tarefa 

fácil nem para desenvolvedores. Ainda por cima, é pratica da maioria das 

empresas utilizar linguagens de programação fechadas e não disponíveis ao 

usuário comum, e dentro de suas políticas é limitado o acesso para a verificação 

e edição do que ocorre dentro do algoritmo. Quanto às peças funcionar da 

mesma maneira. O design e fabricação de peças de robótica são de designs 

próprios, afastando o usuário comum”22. 

 

 A Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, aprovou em 2017, 

um relatório sobre direito civil para robótica que trata sobre regras fundamentais 

para a construção de robôs e para sistemas de Inteligência Artificial. Diante disto, é 

importante verificar que no item 52 há uma recomendação de que as futuras 

legislações não limitem o tipo ou a extensão dos danos a serem indenizados, nem as 

formas de compensação à vítima pelo fato de que o causador do dano seja um 

agente não humano23. 

                                                      
21   TEIXEIRA, Tarcísio; CHELIGA, Vinícius. Inteligência Artificial: aspectos jurídicos. Salvador: 
Juspodivm, 2020. pág. 78. 
22   TEIXEIRA, Tarcísio; CHELIGA, Vinícius. Inteligência Artificial: aspectos jurídicos. Salvador: 
Juspodivm, 2020. pág. 78. 
23  Cf. 52.  Considera que, seja qual for a solução jurídica aplicável à responsabilidade civil pelos danos 
causados por robôs em caso de danos não patrimoniais, o futuro instrumento legislativo não deverá 
nunca limitar o tipo ou a extensão dos danos a indemnizar nem as formas de compensação à parte 
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 O item 57 traz como solução, a criação de um regime de seguros obrigatórios, 

devendo cobrir todos os elementos potenciais da cadeia de responsabilidade24. 

 A proposta do relatório - até o momento - é não vinculativa e tem como 

objetivo fazer com que o impacto ético e social dessas novas tecnologias seja levado 

em consideração. Tal preocupação se faz necessária pois as novas gerações de 

robôs estão cada vez mais autônomas, possuindo capacidade de aprender com a 

coleta de dados, o que torna a sua regulamentação necessária25.  

 O relatório sugeriu à Comissão que deverá ser analisado, ponderado e 

avaliado a necessidade de ser criar um estatuto jurídico específico para os robôs, 

conforme se verifica no item 59, letra “f)”:  

 

59.  Insta a Comissão a explorar, analisar e ponderar, na avaliação de impacto 

que fizer do seu futuro instrumento legislativo, as implicações de todas as 

soluções jurídicas possíveis, tais como: 

a) Criar um regime de seguros obrigatórios, se tal for pertinente e necessário para 

categorias específicas de robôs, em que, tal como acontece já com os carros, os 

produtores ou os proprietários de robôs sejam obrigados a subscrever um seguro 

para cobrir os danos potencialmente causados pelos seus robôs; 

b) Garantir que os fundos de compensação não sirvam apenas para garantir uma 

compensação no caso de os danos causados por um robô não serem abrangidos 

por um seguro; 

                                                      

lesada, pelo simples facto de os danos terem sido provocados por um agente não humano. in UNIÃO 
EUROPEIA. Resolução do Parlamento Europeu que contém recomendações à Comissão sobre 
disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)). Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_PT.html. Acesso em: 30 jun. 
2021. 
24  Cf. 57.  Destaca que uma possível solução para a complexidade de atribuir responsabilidade pelos 
danos causados pelos robôs cada vez mais autónomos pode ser um regime de seguros obrigatórios, 
conforme acontece já, por exemplo, com os carros; observa, no entanto que, ao contrário do que 
acontece com o regime de seguros para a circulação rodoviária, em que os seguros cobrem os atos e 
as falhas humanas, um regime de seguros para a robótica deveria ter em conta todos os elementos 
potenciais da cadeia de responsabilidade. In UNIÃO EUROPEIA. Resolução do Parlamento Europeu 
que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica 
(2015/2103(INL)). Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0051_PT.html. Acesso em: 30 jun. 2021. 
25 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 31. 
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c) Permitir que o fabricante, o programador, o proprietário ou o utilizador 

beneficiem de responsabilidade limitada se contribuírem para um fundo de 

compensação ou se subscreverem conjuntamente um seguro para garantir a 

indemnização quando o dano for causado por um robô; 

d) Decidir quanto à criação de um fundo geral para todos os robôs autónomos 

inteligentes ou quanto à criação de um fundo individual para toda e qualquer 

categoria de robôs e quanto à contribuição que deve ser paga a título de taxa 

pontual no momento em que se coloca o robô no mercado ou quanto ao 

pagamento de contribuições periódicas durante o tempo de vida do robô; 

e) Garantir que a ligação entre um robô e o seu fundo seja patente pelo número 

de registo individual constante de um registo específico da União que permita 

que qualquer pessoa que interaja com o robô seja informada da natureza do 

fundo, dos limites da respetiva responsabilidade em caso de danos patrimoniais, 

dos nomes e dos cargos dos contribuidores e de todas as outras informações 

relevantes; 

f) Criar um estatuto jurídico específico para os robôs a longo prazo, de modo a 

que, pelo menos, os robôs autónomos mais sofisticados possam ser 

determinados como detentores do estatuto de pessoas eletrónicas responsáveis 

por sanar quaisquer danos que possam causar e, eventualmente, aplicar a 

personalidade eletrónica a casos em que os robôs tomam decisões autónomas 

ou em que interagem por qualquer outro modo com terceiros de forma 

independente; 

 

 Como se vê, na visão do Parlamento Europeu há a possibilidade não só dos 

donos dos robôs serem responsabilizados, mas também do próprio robô, em sí, com 

a criação da “pessoa eletrônica”26. 

 Na Alemanha, a título exemplificativo, foi criada uma lei - em 21/06/2017 - 

para regular o uso de veículos autônomos27. A norma alemã foi a primeira a regular 

o assunto dentre os países integrantes da União Europeia. Deste modo, ficou 

                                                      
26 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 30. 
27 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 31-32. 
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estabelecido na legislação alemã que o motorista poderá retirar suas mãos do 

volante/direção sem que isto represente uma infração de trânsito. Entretanto, o 

motorista ao optar pelo uso autônomo do veículo deverá estar atento ao trânsito e 

caso haja a necessidade deverá retomar o controle do veículo para controle 

manual.28 Ou seja, o uso da inteligência artificial nos veículos é permitida, desde que 

haja a supervisão humana. 

 No que diz respeito ao objeto de estudo no presente artigo – uso da IA na área 

da saúde - a análise de imagens, dados e textos médicos, bem como a conversa em 

chatbot pode ser enquadrada pelo ordenamento jurídico brasileiro como um serviço. 

Já os procedimentos médicos (cirurgias, saturação, etc) realizadas por robôs pode 

ser caracterizado como um produto. Nessas duas hipóteses, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, fazendo incidir a responsabilidade civil pelo fato do produto 

e do serviço e/ou a responsabilidade civil pelo vício do produto e do serviço, 

conforme artigos 12 e 18. 

 Ocorre que, os robôs dotados de IA, em razão da possibilidade de aprendizado 

por interação com as pessoas, poderão executar uma determinada tarefa que não foi 

previamente programada, causando um dano, sem que isso represente um defeito, o 

que acarretaria, nos termos do art. 12, §3º, II do CDC, a excludente de 

responsabilidade. 

 É importante mencionar que o percurso entre o projeto inicial e a entrega final 

de um robô dotado com inteligência artificial abrange diversas pessoas físicas e 

jurídicas de diversos países. Tal fato, apesar de dificultar a individualização do 

responsável na cadeia de construção/implementação da IA, não impede a reparação 

do dano, pois o Código de Defesa do Consumidor prevê, nos termos do art. 25, §2º a 

solidariedade. Gustavo Tepedino e Rodrigo da Guia Silva ao analisarem a inteligência 

artificial e a responsabilidade civil afirmam que: 

 

“Aduza-se, ainda, à possibilidade de aplicação do regime da responsabilidade 

pelo fato do produto ou serviço previsto pelo Código de Defesa do Consumidor 

                                                      
28 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 32. 
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(CDC). Afinal, a inteligência artificial pode ser utilizada no âmbito de atividades 

de fornecimento de produtos ou serviços ao mercado de consumo. Caso se 

configure relação de consumo à luz da disciplina do CDC, torna-se induvidosa a 

possibilidade de responsabilização de todos os fornecedores integrantes da 

cadeia de consumo pelos danos decorrentes de fato do produto ou serviço – 

resguardada, em qualquer caso, a necessidade de aferição dos demais 

elementos relevantes para a deflagração do dever de indenizar. 

A novidade na matéria residiria, segundo parte da doutrina, na possibilidade de 

imputação do dever de indenizar também aos desenvolvedores de software ou 

algoritmos, e não apenas ao elo final da cadeia de fornecedores. Não se trata, 

contudo, ao menos no direito brasileiro, de conclusão propriamente inédita: 

conforme estabelecido pelos arts. 12 e 14 do CDC, a regra é a submissão dos 

variados fornecedores (incluindo o comerciante, guardadas as especificidades 

de sua responsabilização previstas pelo art. 13 do diploma) ao regime de 

responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores. Uma vez 

mais, o ineditismo parece estar não na solução jurídica, mas tão somente nas 

novas manifestações dos avanços tecnológicos sobre o cotidiano das pessoas”29. 

 

 O Parlamento Europeu fixou no §56 da Resolução de 16/02/2017 com 

recomendação à Comissão de Direito Civil sobre Robótica [2015/2013 (INL)] que: 

 

56.  Considera que, em princípio, uma vez identificadas as partes às quais cabe, 

em última instância, a responsabilidade, esta deve ser proporcionada em relação 

ao nível efetivo de instruções dadas ao robô e ao nível da sua autonomia, de 

modo a que quanto maior for a capacidade de aprendizagem ou de autonomia de 

um robô, e quanto mais longa for a «educação» do robô, maior deve ser a 

responsabilidade do «professor»; observa, em especial, que as competências 

resultantes da «formação» dada a um robô não devem ser confundidas com as 

competências estritamente dependentes das suas capacidades de 

autoaprendizagem, quando se procura identificar a pessoa à qual se atribui 

efetivamente o comportamento danoso do robô; observa que, pelo menos na fase 

                                                      
29 TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Inteligência Artificial e Elementos da Responsabilidade 
Civil. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (org.). Inteligência Artificial e Direito: Ética, Regulação e 
Responsabilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. pág. 304. 
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atual, a responsabilidade deve ser imputada a um ser humano, e não a um robô;30 

 

 Ou seja, o desenvolvedor de uma parte do sistema só pode ser 

responsabilizado se a sua contribuição para o todo for comprovadamente 

defeituosa. Segundo Fabio Siebeneichler de Andrade e  Lucas Girardello Faccio tal 

previsão, “deve servir de incentivo não apenas para os legisladores europeus, mas 

também para os de todos os países que planejam usufruir o desenvolvimento 

consequente da inteligência artificial.”31 

 Caso haja o dano sem a constatação de um vício/defeito no produto/serviço 

o que acarretaria uma excludente de responsabilidade pelo CDC, o ordenamento 

jurídico brasileiro possui dois dispositivos que servem como cláusula geral e que 

podem ser aplicados. O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil prevê que “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” Logo, o artigo 927, parágrafo 

único, do Código Civil pode ser utilizado nos casos de serviços prestados.   

 O outro dispositivo que serve como cláusula geral e que pode ser utilizado é o 

artigo 931, do Código Civil que desconsidera a discussão sobre a existência de 

defeito no produto, sendo suficiente para que ocorra a responsabilidade a colocação 

do produto em circulação (empresario/empresa) e a existência do dano. 

 Com efeito, na relação entre o ser humano e a IA, o melhor caminho parece ser 

o da responsabilidade objetiva, pois não exige a demonstração de dolo ou culpa do 

fabricante, projetista e programador, invertendo-se o ônus da prova e eximindo à 

vítima de comprovar o liame causal32. Na responsabilidade objetiva, os responsáveis 

                                                      
30  UNIÃO EUROPEIA. Resolução do Parlamento Europeu que contém recomendações à Comissão 
sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)). Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_PT.html. Acesso em: 30 jun. 
2021. 
31 ANDRADE, F. S.; FACCIO, L. G. . Notas sobre a responsabilidade civil pela utilização da inteligência 
artificial. REVISTA DA AJURIS - ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL, v. 46, 2019, pág. 
171. 
32 FREITAS, Juarez; FREITAS, Thomas Bellini. Direito e Inteligência Artificial: em defesa do humano. 
Belo Horizonte: Forum, 2020. Pág. 127. 
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pelo fornecimento, fabricação, programador irão internalizar os riscos para garantir 

a reparação do dano injusto”33.  

 Além disto, na responsabilidade objetiva há a possibilidade do fabricante, 

projetista e programador invocarem a excludente de nexo causal, não havendo que 

se falar em responsabilidade integral.34  

 Assim sendo, o Brasil apesar de não ter criado nenhuma lei específica para 

regular a responsabilidade civil dos robôs com IA, o interprete poderá utilizar as 

normas jurídicas aqui mencionadas e extrair a solução para os novos problemas.35 

 

3. Regulação da Inteligência artificial 

   

Em 2017, Elon Musk, CEO da empresa Tesla36 , afirmou que existe grande 

necessidade em fixar padrões e limites éticos para que seja regulamentado o uso da 

Inteligência Artificial.37 Para Stuart Russell, Daniel Dewey e Max Tegmark é difícil 

definir padrões éticos no uso da IA, pois essa questão abrange diversas áreas, como, 

por exemplo, direito, política pública, ética profissional e ética filosófica, cientistas da 

computação, cientistas políticos e outros38. 

 Patrícia Peck Pinheiro entende que a inteligência artificial precisa ser 

regulada de maneira uniforme “para evitar que cada país siga criando a sua própria, 

                                                      
33 FREITAS, Juarez; FREITAS, Thomas Bellini. Direito e Inteligência Artificial: em defesa do humano. 
Belo Horizonte: Forum, 2020. Pág. 127. 
34 FREITAS, Juarez; FREITAS, Thomas Bellini. Direito e Inteligência Artificial: em defesa do humano. 
Belo Horizonte: Forum, 2020. Pág. 128. 
35 TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Inteligência Artificial e Elementos da Responsabilidade 
Civil. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (org.). Inteligência Artificial e Direito: Ética, Regulação e 
Responsabilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. pág. 304. 
36 Cf. ALVES, José Eustáquio Diniz. Inteligência artificial: ameaça à civilização. 2017. Disponível em: 
<https://projetocolabora.com.br/artigo/inteligencia-artificial-ameaca-civilizacao/>. Acesso em: 26 
abr. 2019. “O bilionário Elon Musk, 46 anos, é um empreendedor schumpeteriano que está à frente da 
fábrica de carros elétricos e autônomos, Tesla; da produção de painéis solares e baterias elétricas da 
Solar City; do transporte em túnel de vácuo Hypeloop; do lançamento de foguetes da SpaceX; do 
projeto de colonização de Marte; etc. Ele é quase tão admirado hoje como foram no passado Henry 
Ford e Steve Jobs”. 
37 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 30. 
38 Russell, S., Dewey, D., & Tegmark, M. (2015). Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial 
Intelligence. AI Magazine, 36(4), pág. 107.  
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o que é muito prejudicial para o próprio mercado” 39. As novas tecnologias estão 

quebrando todas as barreiras físicas aproximando pessoas e países não sendo mais 

possível “cada lugar ter uma regra diferente” 40  sob pena de trazer insegurança 

jurídica para os indivíduos e para as instituições41.  

Neste sentido, em 23/10/2018, na cidade de Bruxelas, quando da realização 

da 40ª Conferência Internacional de Proteção de Dados e Privacidade na Inteligência 

Artificial foi feita a Declaração de Ética e Proteção de Dados na Inteligência 

Artificial42. O documento elaborado por diversas autoridades do mundo, fixaram 06 

(seis) princípios norteadores que os sistemas de IA deverão respeitar plenamente 

para garantir a preservação dos direitos humanos, a proteção de dados pessoais e à 

privacidade, a dignidade humana e a não-discriminação: 

 

- Princípio da Justiça: deverá ser observado as expectativas razoáveis dos 

indivíduos, garantindo que os sistemas permaneçam consistentes com os seus 

propósitos originais e que os dados sejam utilizados de maneira compatível com 

a finalidade inicial43.  

- Princípio da Atenção e vigilância continuada: promover a prestação de contas 

a todas as partes interessadas, tais como: indivíduos, autoridades de supervisão 

e terceiros. Possibilitar a realização de auditoria, monitoramento contínuo e 

avaliação de impacto de sistema, bem como a revisão periódica da supervisão. 

Promover a responsabilidade coletiva e conjunta, envolvendo toda a cadeia de 

atores e partes interessadas, exemplo, com o desenvolvimento de padrões de 

                                                      
39 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 319-320. 
40 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 319-320. 
41 PINHEIRO, Patrícia Peck. A inteligência Artificial deve ser regulamentada em âmbito internacional. 
In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital aplicado 3.0. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
pág. 319-320. 
42 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (Brussels). Declaration on Ethics and Data Protection 
in Artificial Intelligence. 2018. 40th International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/icdppc-40th_ai-
declaration_adopted_en_0.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 
43 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (Brussels). Declaration on Ethics and Data Protection 
in Artificial Intelligence. 2018. 40th International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/icdppc-40th_ai-
declaration_adopted_en_0.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. pág. 3. 
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colaboração e o compartilhamento de melhores práticas. Deverá ser Investido na 

conscientização, educação, pesquisa e treinamento, a fim de garantir um bom 

nível de informação e compreensão da inteligência artificial e seus efeitos 

potenciais na sociedade. Por fim, deverá ser estabelecido processos de 

governança demonstráveis para todos os atores relevantes, como confiar em 

terceiros ou a criação de comitês de ética independentes44.  

- Princípio da Transparência: os sistemas de IA devem ser melhorados para 

torná-los mais eficaz. As práticas das organizações devem ser mais 

transparentes, em especial, com relação aos algoritmos. Os sistemas devem ser 

auditáveis, garantindo a origem das informações fornecidas e o direito à 

autodeterminação informacional. Deverá ser assegurando que os indivíduos 

sejam sempre informados adequadamente quando estão interagindo 

diretamente com um sistema de inteligência artificial ou quando eles fornecem 

dados pessoais para serem processados por esses sistemas. Deverá ser 

fornecido informações adequadas sobre a finalidade e os efeitos dos sistemas 

de inteligência artificial, a fim de verificar o alinhamento contínuo com a 

expectativa dos indivíduos e permitir o controle humano geral nesses sistemas45.  

- Princípio de privacidade (privacy by default and privacy by design): os sistemas 

de IA devem ser projetados e desenvolvidos de forma responsável. Deverá ser 

implementado medidas e procedimentos técnicos e organizacionais - 

proporcionais ao tipo de sistema desenvolvido - para garantir que a privacidade 

e os dados pessoais dos titulares sejam respeitados. Deverá ser avaliado e 

documentado os impactos esperados sobre indivíduos e sociedade no início de 

um projeto de inteligência artificial, durante o seu desenvolvimento e todo o seu 

ciclo de vida. Deverá ser identificado os requisitos específicos para o uso ético e 

justo dos sistemas de IA, respeitando os direitos como parte do desenvolvimento 

e operações.46 

                                                      
44 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (Brussels). Declaration on Ethics and Data Protection 
in Artificial Intelligence. 2018. 40th International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/icdppc-40th_ai-
declaration_adopted_en_0.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. pág. 4. 
45 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (Brussels). Declaration on Ethics and Data Protection 
in Artificial Intelligence. 2018. 40th International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/icdppc-40th_ai-
declaration_adopted_en_0.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. pág. 4. 
46 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (Brussels). Declaration on Ethics and Data Protection 
in Artificial Intelligence. 2018. 40th International Conference of Data Protection and Privacy 



 
Cláudio Teixeira Damilano; Daniela Wendt Toniazzo | 511 

 

 

 - Princípio do empoderamento de cada indivíduo: deverá ser promovido e 

incentivado o direito dos indivíduos para que seja respeitado a proteção de dados 

e privacidade, incluindo, quando aplicável, o direito à informação, o direito de 

acesso, o direito de se opor ao processamento e o direito de apagar e promover 

aqueles direitos através de campanhas de educação e conscientização. Deverá 

ser respeitado os direitos a liberdade de expressão e informação, bem como não-

discriminação. Deverá ser reconhecido o direito de se opor ou apelar da aplicação 

de tecnologias que influenciam o desenvolvimento ou pareceres, garantindo, 

quando aplicável, o direito dos indivíduos de não estarem sujeitos a uma decisão 

baseada apenas no processamento automatizado, se isso os afetar 

significativamente e, onde não aplicável, garantindo o direito das pessoas de 

contestar tal decisão. Os sistemas de IA deverão ser usados para promover um 

empoderamento igual e melhorar engajamento público, por exemplo, por 

intermédio de interfaces adaptáveis e ferramentas acessíveis47.  

- Princípio da não-discriminação: deve ser garantido o respeito dos instrumentos 

jurídicos internacionais sobre direitos humanos e não discriminação. Deve-se 

investir em pesquisa de formas técnicas para identificar, abordar e mitigar 

preconceitos. Deverá ser adotado medidas razoáveis para garantir que os dados 

e informações pessoais usados na decisão automatizada tomada são precisos, 

atualizados e o mais completa possível. Deverá ser elaborado orientações e 

princípios específicos para lidar com vieses e discriminação e promover 

conscientização dos indivíduos e das partes interessadas48.  

 

 Em 08/04/2019, uma Comissão Europeia formada por especialistas em IA 

publicou suas diretrizes para o desenvolvimento e a implementação de padrões 

éticos 49 . Já em 22/05/2019, a OCDE (Organização Para Cooperação e 

                                                      

Commissioners. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/icdppc-40th_ai-
declaration_adopted_en_0.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. pág. 4. 
47 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (Brussels). Declaration on Ethics and Data Protection 
in Artificial Intelligence. 2018. 40th International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/icdppc-40th_ai-
declaration_adopted_en_0.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. pág. 5. 
48 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (Brussels). Declaration on Ethics and Data Protection 
in Artificial Intelligence. 2018. 40th International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners. Disponível em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/icdppc-40th_ai-
declaration_adopted_en_0.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. pág. 5. 
49  LUCA, Cristina de. Comissão Europeia lança diretrizes éticas para a Inteligência Artificial. 2019. 
Disponível em: <https://porta23.blogosfera.uol.com.br/2019/04/08/comissao-europeia-lanca-
diretrizes-eticas-para-a-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 09 abr. 2019. 
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Desenvolvimento Econômico) juntamente com Argentina, Brasil, Colômbia, Costa 

Rica, Peru e Romênia adotaram o primeiro conjunto de princípios 

intergovernamentais sobre IA50.  

 Recentemente, em 21/04/2021, a Comissão Europeia51 propôs ao Parlamento 

Europeu novas regras baseadas em três tipos de riscos e ações para promover a 

excelência e confiança na inteligência artificial: (i) um risco inaceitável, (ii) um risco 

elevado, e (iii) um risco baixo ou mínimo. 

 O risco inaceitável será proibido, pois representa uma clara ameaça à 

segurança, aos meios de subsistência e aos direitos das pessoas. P.ex.: sistemas ou 

aplicações de IA que manipulam o comportamento humano para iludir o livre arbítrio 

dos utilizadores (brinquedos para menores com assistência de voz que encorajam 

comportamentos perigosos) e sistemas que permitem uma «classificação social» 

por parte dos governos52.  

 No risco elevado, antes de serem colocados no mercado, terão de cumprir 

obrigações rigorosas, tais como: a) Sistemas adequados de avaliação e atenuação 

dos riscos; b) Elevada qualidade dos conjuntos de dados que alimentam o sistema, 

a fim de minimizar os riscos e os resultados discriminatórios; c) Registo da atividade 

para assegurar a rastreabilidade dos resultados; d) Documentação pormenorizada 

que forneça todas as informações necessárias sobre o sistema e o seu objetivo, para 

que as autoridades possam avaliar a sua conformidade; e) Informações claras e 

adequadas para o utilizador; f) Medidas de supervisão humana adequada, para 

minimizar os riscos; e g) Elevado nível de solidez, segurança e exatidão53. 

 Dentre as atividades de risco elevado a proposta apresentada  pela  Comissão 

                                                      
50 OECD, Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OECD Principles on AI. 2019. 
Disponível em: <https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/>. Acesso em: 27 maio 2019. 
51 EUROPEIA, Comissão (org.). REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO QUE 
ESTABELECE REGRAS HARMONIZADAS EM MATÉRIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (REGULAMENTO 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) E ALTERA DETERMINADOS ATOS LEGISLATIVOS DA UNIÃO. 2021. 
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-
01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF. Acesso em: 30 jun. 2021. 
52 EUROPEIA, Comissão. Uma Europa Preparada para a Era Digital: Comissão propõe novas regras e 
ações para promover a excelência e a confiança na inteligência artificial. 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PT/ip_21_1682. Acesso em: 30 jun. 2021. 
53 EUROPEIA, Comissão. Uma Europa Preparada para a Era Digital: Comissão propõe novas regras e 
ações para promover a excelência e a confiança na inteligência artificial. 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PT/ip_21_1682. Acesso em: 30 jun. 2021. 
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Europeia estão54:  

 

- Infraestruturas críticas (P.ex.: transportes) que possa pôr em risco a vida e a 

saúde dos cidadãos;  

- Educação ou formação profissional que possa determinar o acesso à educação 

e a evolução profissional de uma pessoa (por exemplo, classificação de exames); 

- Componentes de segurança de produtos (por exemplo, utilização de inteligência 

artificial em cirurgia assistida por robôs);  

- Emprego, gestão de trabalhadores e acesso ao trabalho por conta própria (por 

exemplo, utilização de software de análise de CV em procedimentos de 

recrutamento);  

- Serviços públicos e privados essenciais (por exemplo, pontuação de crédito que 

impeça a obtenção de empréstimos);  

- Aplicação coerciva da lei que possa interferir com os direitos fundamentais das 

pessoas (por exemplo, avaliação da fiabilidade de provas);  

- Gestão da migração, do asilo e do controlo das fronteiras (por exemplo, 

verificação da autenticidade de documentos de viagem);  

- Administração da justiça e processos democráticos (por exemplo, aplicação da 

lei a um conjunto específico de factos).  

 

 É importante ressaltar que são considerados de risco elevado e sujeitos a 

requisitos rigorosos todos os sistemas de identificação biométrica à distância. O seu 

uso só será possível em casos excepcionais como para procurar uma criança 

desaparecida, prevenir ameaça terrorista específica e iminente ou para detectar, 

localizar, identificar ou julgar um autor ou suspeito de uma infração penal grave. De 

qualquer forma, a utilização estará submetida à autorização de um órgão judicial ou 

de outro organismo independente, ficando restrita ao prazo, alcance geográfico e 

bases de dados pesquisadas55. 

                                                      
54 EUROPEIA, Comissão. Uma Europa Preparada para a Era Digital: Comissão propõe novas regras e 
ações para promover a excelência e a confiança na inteligência artificial. 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PT/ip_21_1682. Acesso em: 30 jun. 2021. 
55 EUROPEIA, Comissão. Uma Europa Preparada para a Era Digital: Comissão propõe novas regras e 
ações para promover a excelência e a confiança na inteligência artificial. 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PT/ip_21_1682. Acesso em: 30 jun. 2021. 
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 Serão considerados sistemas de IA com risco limitado os robôs de 

conversação. Neste caso, os usuários do sistema devem ter o conhecimento de que 

estão interagindo com uma máquina, para poderem tomar a decisão informada de 

prosseguir ou não56.  

 Já os sistemas de IA com risco mínimo serão aqueles existentes em jogos de 

vídeo ou filtros de spam. O atual estágio da ciência faz como que a grande maioria 

dos sistemas de IA seja inserido nesta categoria. Diante disto, o projeto de 

regulamento não intervém nestes casos, uma vez que estes sistemas de IA 

representam apenas um risco mínimo ou nulo para os direitos ou para a segurança 

dos cidadãos57.  

No Brasil, tramita no Congresso Nacional 03 (três) Projetos de Lei para regular 

o uso da inteligência artificial: PL nº 5.051/2019, PL nº 1.091/2019 e PL nº21/2020. 

Todos os referidos projetos trabalham com conceitos principiológicos, conforme as 

diretrizes da Comissão Europeia e da OCDE. No dia 29 de setembro de 2021 a Câmara 

dos Deputados aprovou o PL nº 21/2020 que “estabelece fundamentos, princípios e 

diretrizes para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil; e 

dá outras providências”. O PL nº 21/2020 também recebeu a denominação de Marco 

Legal para a Inteligência Artificial e foi encaminhado para o Senado Federal para 

apreciação e votação. Caso seja aprovado sem modificações será enviado para o 

Presidente da República sancioná-lo. 

No que diz respeito à responsabilidade civil o PL nº 21/2020 traz no inciso XV 

do artigo 4º que “o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil 

têm como fundamentos” deverá ser harmonizado com a Lei 8.078/90 (CDC). O artigo 

6 fixou a possibilidade do poder público regular os sistemas de IA de acordo com o 

setor e o grau de risco. Por outro lado, o inciso VI do artigo 6º fixa a responsabilidade 

subjetiva “dos agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e operação de 

sistemas” de IA, o que contraria a doutrina majoritária sobre o assunto e a legislação 

                                                      
56 EUROPEIA, Comissão. Uma Europa Preparada para a Era Digital: Comissão propõe novas regras e 
ações para promover a excelência e a confiança na inteligência artificial. 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PT/ip_21_1682. Acesso em: 30 jun. 2021. 
57 EUROPEIA, Comissão. Uma Europa Preparada para a Era Digital: Comissão propõe novas regras e 
ações para promover a excelência e a confiança na inteligência artificial. 2021. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PT/ip_21_1682. Acesso em: 30 jun. 2021. 
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já existente, conforme restou demonstrado no tópico anterior. Em seguida, no §3º do 

artigo 6º o PL nº 21/2020 afirma que quando o sistema de IA “envolver relações de 

consumo, o agente responde independente de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores, no limite de sua participação efetiva no evento 

danoso”, observada a Lei nº 8.078/90.  

 

Conclusão 

  

O atual estágio de desenvolvimento da IA utilizada na área da saúde - 

realização de diagnóstico, prescrição de tratamento e procedimentos cirúrgicos - 

permite concluir que a responsabilidade civil pelo fato do produto posto em 

circulação encontra previsão específica no Código de Defesa do Consumidor (art. 12 

e art. 18) e, como cláusula geral, no Código Civil de 2002 (art. 927, parágrafo único e 

art. 931). 

 Além disto, o uso da IA será cada vez mais massivo nas relações e a melhor 

opção neste tipo de situação é a incidência da responsabilidade objetiva. Isto porque, 

não se faz necessário a discussão do dolo ou da culpa do fornecedor, fabricante, 

projetista e programador. Outra importante vantagem é a inversão do  ônus da prova, 

pois quem tem melhores condições técnicas são o fornecedor, fabricante, projetista 

e programador, motivo pelo qual a vítima deve ser eximida de comprovar o liame 

causal.  

 Cientes de que a responsabilidade é objetiva, os responsáveis pelo 

fornecimento, fabricação, projeção e programação irão internalizar os riscos para 

garantir a reparação do dano. Não obstante a isto, há a possibilidade do fornecedor, 

fabricante, projetista e programador invocarem na responsabilidade objetiva a 

excludente de nexo causal, não havendo se falar em responsabilidade integral, nem 

tampouco em desestímulo no desenvolvimento dessas tecnologias. 

 Assim sendo, apesar de não haver no Congresso Nacional nenhum projeto de 

lei específico para regular a responsabilidade civil dos robôs com IA, existem normas 

jurídicas suficientes para solucionar os novos problemas que poderão surgir, em 

especial, na área da saúde. De qualquer forma, a criação de um Seguro e/ou Fundo, 

por um lado, poderia contribuir para o desenvolvimento da IA e, por outro lado, 
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asseguraria as vítimas uma indenização em caso de danos, em especial, quando não 

se consegue identificar o proprietário do robô. Nas relações massificadas como nos 

acidentes de trabalho e nos acidentes de trânsito os seguros do SAT e do DPVAT são 

um importante mecanismo para assegurar uma rápida indenização e podem servir 

como modelo para os acidentes causados pelos robôs com IA.  

Por fim, é importante que o uso da IA observe os padrões éticos que estão 

sendo fixados: (i) Intervenção e supervisão humana; (ii) Robustez e segurança; (iii) 

Privacidade e governança de dados; (iv) Transparência; (v) Diversidade, não 

discriminação e equidade; (vi) Bem-estar social e ambiental; e (vii) Prestação de 

contas. Assim, a dignidade da pessoa humana estará sempre em primeiro lugar. 
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Resumo 
 
O avanço tecnológico vem reconfigurando as relações de trabalho de forma muito 
intensa. O advento do processo de globalização trouxe novas formas de organização 
do trabalho e com ela, novas formas de prestação de serviços diferentes do trabalho 
tradicional. Plataformas digitais de trabalho, trabalho em regime de tempo parcial, 
trabalho intermitente, terceirização e trabalho informal são exemplos bem 
emblemáticos. Frequentemente, o maquinário acaba por excluir postos de trabalho 
que até então eram necessários à cadeia produtiva. O arsenal tecnológico passou a 
ser incorporado ao trabalho de forma muito intensa, refletindo no próprio direito 
fundamental ao trabalho. Com base neste cenário, este artigo tem como objetivo 
analisar os impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho e a promoção do 
pleno emprego. A metodologia utilizada para a sua elaboração consistiu na técnica 
de pesquisa bibliográfica e na pesquisa documental, a partir da literatura 
especializada nacional e estrangeira sobre tecnologias e sociologia do trabalho. 
Muito embora as tecnologias facilitem (e muito) a vida em sociedade, a comunicação 
e a rapidez como as coisas acontecem no mundo, alguns reflexos se mostram 
negativos à promoção do pleno emprego, especialmente no que diz respeito à 
substituição da mão de obra humana e do declínio do trabalho formal, o que contribui 
para o desemprego e consequentemente, para o aumento da pobreza. Isso gera 
muita insegurança e prejuízos para os trabalhadores, especialmente em relação à 
renda e segurança social.  
Palavras-chave: novas tecnologias; trabalho; direitos fundamentais; pleno emprego. 
 
Abstract 
 
Technological advances have been reconfiguring labor relations in a very intense 
way. The advent of the globalization process has brought new forms of work 
organization and with it, new ways of providing services other than traditional work. 
Digital work platforms, part-time work, intermittent work, outsourcing, and informal 
work are very emblematic examples. Often, machinery ends up excluding jobs that 
                                                      
1 Doutoranda em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, com bolsa integral 
financiada pela CAPES através do PROSUC. Mestre em Direito pela Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ. E-mail: iklazaretti@gmail.com. 
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were previously necessary in the production chain. The technological arsenal has 
been incorporated to work in a very intense way, reflecting on the fundamental right 
to work. Based on this scenario, this article aims to analyze the impacts of new 
technologies on the world of work and the promotion of full employment. The 
methodology used for its elaboration consisted of the bibliographical research 
technique and documentary research, based on specialized national and foreign 
literature on technologies and sociology of work. Even though technologies make life 
in society, communication, and the speed with which things happen in the world 
easier (and a lot), some of the consequences are negative for the promotion of full 
employment, especially with regard to the substitution of human labor and the 
decline in formal work, which contributes to unemployment and, consequently, to the 
increase of poverty. This generates a lot of insecurity and losses for workers, 
especially in relation to income and social security.  
Keywords: new technologies; labor; fundamental rights; full employment. 
 

Introdução 

 

 Este trabalho versa sobre as implicações das novas tecnologias no mundo 

trabalho e a promoção do pleno emprego. Com o advento do fenômeno da 

globalização, várias foram as transformações ocasionadas à sociedade como um 

todo, especialmente às relações de trabalho. O arsenal tecnológico passou a ser 

incorporado ao trabalho de forma muito intensa, refletindo no próprio direito 

fundamental ao trabalho. 

 A substituição da mão de obra humana pela automação e o surgimento de 

novas formas de organização do trabalho, por meio de instrumentos tecnológicos 

digitais e virtuais modificaram a noção de trabalho tradicional imposta até então. 

Informalidade, desemprego, trabalho parcial e intermitente caminham no sentido da 

precarização laboral. 

 O objetivo geral do presente artigo consiste em analisar os impactos das 

novas tecnologias no mundo do trabalho e a promoção do pleno emprego. De forma 

específica, tem-se como tarefa compreender as tecnologias disruptivas e seus 

reflexos nas relações de trabalho e observar a promoção do pleno emprego na era 

tecnológica.  

 Justifica-se a escolha desse tema diante de sua contemporaneidade e 

complexidade, porque enfrenta situações que estão em curso atualmente em nossa 

sociedade. Além disso, reflete sobre o direito fundamental ao trabalho inserido no 
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cenário tecnológico, cujo debate, por si só, tem o condão de contribuir para a 

melhoria das relações de trabalho que se mostram cada vez mais precarizadas.  

 A metodologia adotada na realização dessa pesquisa consistiu na utilização 

da técnica de pesquisa bibliográfica e documental, a partir de literatura especializada 

brasileira e estrangeira sobre o tema das tecnologias e da sociologia do trabalho.  

Por fim, diante da clara divisão sociossexual do trabalho, frequentemente 

desigual e diferenciada, neste artigo a noção de trabalhadores e de classe 

trabalhadora contemplará sempre sua dimensão de gênero como trabalhadores e 

trabalhadoras. Desta forma, toda vez que tais palavras forem mencionadas, 

representarão tanto homens quanto mulheres ou transgêneros.  

 

As tecnologias disruptivas e seus reflexos no mundo do trabalho 

 

 O avanço das tecnologias da informação e da comunicação nos últimos anos 

deu origem a uma nova era no mundo do trabalho. Uma era marcada por trabalho 

on-line, trabalho digital – uma era informacional que não para de se expandir em 

todos os cantos do mundo2. 

Usualmente identificada pelo epíteto de terceira revolução tecnológica na 

história do capitalismo, as mudanças tecnológicas têm sido rotineiramente 

brandidas como uma das causas mais emblemáticas rumo à destruição do trabalho, 

especialmente o trabalho formal3. 

 Resultado do processo globalizante, os avanços tecnológicos refletiram em 

várias esferas do mundo da vida. Em especial, ao trabalho, na medida em que muitas 

transformações refletiram no modo de produção capitalista, decorrente, sobretudo, 

na informática e nas telecomunicações. Seus efeitos puderam ser verificados em 

vários   aspectos   organizacionais   das  empresas,  no   sistema de  produção  e  nas  

                                                      
2 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 1 ed. São 
Paulo: Boitempo, 2018. 
3 DELGADO, Maurício Godinho. Apresentação. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno 
Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho 
humano: a intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos jurídicos 
e sociais. São Pulo: LTr, 2017, p. 9-10. 
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próprias relações de trabalho4.  

 Nos dias atuais, tornou-se comum e maciço o emprego de tecnologias da 

informação e da comunicação nas mais diversas áreas, como comércio, indústria, 

educação e investimentos. Os mesmos avanços tecnológicos trouxeram novas 

possibilidades e facilidades ao trabalho, como o teletrabalho, por exemplo, tornando 

possível a prestação de serviços fora das dependências do empregador, algo que até 

poucos anos atrás era inimaginável5. 

 Essas transformações passaram a substituir modelos antigos de produção e 

trabalho, especialmente com a automação e a possibilidade de substituição de parte 

da mão de obra humana. E isso tornou-se uma premissa básica para a sobrevivência 

das empresas no cenário globalizado, na medida em que o emprego de novas 

tecnologias na esfera empresarial expande oportunidades, aumenta a produtividade 

e a competitividade entre as empresas6. 

 O próprio processo de trabalho foi modificado, na medida em que abrange 

todos os seus aspectos: a força de trabalho, os instrumentos de trabalho, materiais 

e produtos. Atualmente, a matéria-prima utilizada na fabricação é livremente 

sintetizada, adaptada e substituída. Os instrumentos de trabalho foram 

revolucionados em termos de potência, velocidade e perfeição. Os produtos foram 

igualmente transformados de acordo com o mercado e as necessidades da 

fabricação7. 

 Com isso, existe uma preocupação sobre a forma como as novas tecnologias 

afetam os postos de trabalho. A redução da privacidade dos trabalhadores, com o 

monitoramento por meio de câmeras, GPS, redes sociais e computadores; o aumento 

do  trabalho  fora  da  jornada,  teletrabalho,  e-mails,  WhatsApp;  a   substituição  de 

funções por máquinas, são alguns exemplos bem emblemáticos8. 

                                                      
4 GORENDER, Jacob. Globalização, tecnologia e relações de trabalho. Estudos avançados, São Paulo, 
v. 11, n. 29, p. 311-361, 1997. 
5 ALMEIDA, Victor Hugo. Os impactos das novas tecnologias de informação e comunicação no direito 
e no processo do trabalho. Revista Pensar, Fortaleza, v. 21, n.2, p. 779-808, maio/ago. 2016.  
6 KON, Anita. Tecnologia e trabalho no cenário da globalização. In: DOWBOR, Ladislau; IANNI, Octávio; 
RESENDE, Paulo Edgar (Orgs.). Desafios da globalização. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 102-108. 
7  BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX.  
Tradução de Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
8 SIGNES, Adrián Todolí. O mercado de trabalho no século XXI: on-demandeconomy, crowdsourcing e 
outras formas de descentralização produtiva que atomizam o mercado de trabalho. Tradução Ana 
Carolina Reis Paes Leme e Carolina Rodrigues Carsalade. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; 
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Emergiu, assim, uma nova economia, intrinsicamente ligada ao papel da 

tecnologia nas organizações, especialmente ao sistema produtivo, informacional e 

comunicativo. O crescimento dessa nova economia ocorre devido à vários fatores. A 

globalização, por exemplo, tornou possível a expansão do mercado mundial para 

diferentes países do mundo, desconsiderando barreiras dos territórios nacionais. A 

economia de informação também pode ser mencionada, já que o volume e a 

velocidade da transferência de informações proporcionam o desenvolvimento do 

processo econômico. Destacam-se também as novas tecnologias de produção e a 

busca constante por instrumentos tecnológicos inovadores, capazes de 

proporcionar a redução de custos, especialmente com trabalhadores, além da 

consequente diminuição dos produtos finais9. 

 Segundo Antunes 10 , o avanço tecnológico fez florescer muitos mitos no 

campo do trabalho. Com tantas inovações, muitos acreditaram que adentrávamos 

finalmente no reino da felicidade, marcada por uma sociedade digitalizada e 

tecnologizada. Contudo, essa ideia de “novos tempos” para a classe trabalhadora 

não se efetivou. Pelo contrário, o trabalho em tempos globalizados, de avanços de 

tecnologias digitais, inteligência artificial e inserido na chamada Indústria 4.0 11 

reconfigurou-se, de tal forma, a dar espaço ao trabalho precário12. 

 O modelo de trabalho regulado e institucionalizado deu lugar a novas formas 

laborativas, implementadas pelo advento das tecnologias e sua utilização nas 

relações laborais. Essas formas apresentam vertentes distintas, onde, por um lado, 

se apresenta de forma negativa, na medida em que postos de trabalho são 

                                                      

RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Tecnologias disruptivas e a 
exploração do trabalho humano: a intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas 
e seus efeitos jurídicos e sociais. São Pulo: LTr, 2017, p. 28-43. 
9  PERIOTTO, Álvaro José et al. Tecnologia e emprego: efeitos da nova economia. Colloquium 
Humanarum, Presidente Prudente, v. 2, n.1, p. 17-24, jan/jun., 2004. 
10 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 1 ed. São 
Paulo: Boitempo, 2018. 
11  Também conhecida como Quarta Revolução Industrial, trata-se de “um conceito de indústria 
proposto recentemente e que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de 
automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos processos de manufatura”. SILVEIRA, 
Cristiano Bertolucci. ”Indústria 4.0”. 2016. Disponível em: http://www.citisystems.com.br/indústria-
4-0/. Acesso em: 10 set. 2021. 
12  PRAUM, Luci; ANTUNES, Ricardo. A demolição dos direitos do trabalho na era do capitalismo 
informacional-digital. In: ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. 1 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2020, p. 179-192. 
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frequentemente eliminados diante da microeletrônica, da robotização, da 

microinformática e da própria internet. Enquanto isso, existe ainda uma vertente 

positivas, na medida em que os mesmos avanços tecnológicos possibilitaram novas 

dinâmicas laborais, aumentaram a expectativa de vida do trabalhador e criaram 

mercados de trabalho reconfigurados13. 

 Essa nova era do trabalho tornou perceptível três tendências bem nítidas: “a 

crise de valor, sobretudo daquele decorrente do trabalho tradicional, como força de 

transformação (direta ou linear) da natureza material, os influxos da nova ciência das 

redes e a desconcentração produtiva impulsionada pelas inovações disruptivas”14. 

Verifica-se, assim, uma era em que o trabalho se tornou predominantemente 

temporário ou precário. Essas três tendências funcionam de forma interligada, 

gerando uma série de transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e 

científicas que refletem no mundo do trabalho15. 

Com base na inteligência artificial, na utilização de algoritmos e de um grande 

arsenal digital, voltado para fins exclusivamente lucrativos, novas modalidades de 

trabalho emergem, transfigurando os trabalhos assalariados em prestações de 

serviços16. 

 Os avanços no campo da informática e da microeletrônica tornaram 

plenamente possível o trabalho digital. Surgiram novos métodos de organização de 

trabalho que exigem ferramentas diferentes daquelas usualmente utilizadas. 

Smartphones, tablets e computadores se tornaram comuns na prestação de 

serviços. A facilidade de acesso por meio da internet  trouxe  ao  empregador  muitas 

facilidades em termos de redução de custos com a força de trabalho. 

 O teletrabalho constitui um exemplo bem claro dessa redução  de  custos.  Na 

                                                      
13 DELGADO, Maurício Godinho. Apresentação. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno 
Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho 
humano: a intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos jurídicos 
e sociais. São Pulo: LTr, 2017, p. 9-10. 
14 CHAVES JUNIOR, José Eduardo de Resende.  O Direito do Trabalho pós-material: p trabalho da 
“multidão” produtora. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, 
José Eduardo de Resende. Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano: a 
intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos jurídicos e sociais. 
São Pulo: LTr, 2017, p. 101-117. 
15 Idem. 
16 ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da Indústria 4.0. In: 
ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020, 
p.11-22. 



 
Isadora Kauana Lazaretti | 525 

 

 

medida em que muitas atividades podem ser exercidas de forma on-line, o 

trabalhador não necessita estar presente no local de trabalho para a prestação de 

serviços, podendo realizar suas tarefas diárias diretamente de sua residência, 

simplesmente por meio de um computador com acesso à internet. Na maioria das 

vezes, o trabalhador atrai para si os custos operacionais dessa atividade, além do 

risco do ambiente pelo qual está inserido – sem fiscalização alguma sobre as 

normas básicas de saúde e segurança do trabalhador e do aumento da carga de 

trabalho fora da jornada diante do fato de estar sempre conectado com dispositivos 

eletrônicos.  

 Destaca-se também a prestação de serviços por meio de plataformas, 

acessíveis por qualquer smartphone, a exemplo do Uber. Os prestadores de serviços 

utilizam seus veículos próprios como instrumento de trabalho, arcando com 

despesas de manutenção dos veículos, combustível, alimentação e seguridade 

social. Enquanto isso, o aplicativo – onde por trás existe uma empresa privada – 

apropria-se do lucro gerado por este mesmo trabalhador sem qualquer preocupação 

de ordem trabalhista17. 

Conforme Abílio18, o termo uberização inspira-se no exército global de milhões 

de motoristas prestando serviços para uma mesma empresa por meio de um 

aplicativo. A uberização constitui-se como “um processo no qual as relações de 

trabalho são crescentemente individualizadas e invisibilizadas, assumindo, assim, a 

aparência de prestação de serviços, e obliterando as relações de assalariamento e 

de exploração do trabalho”19. 

 Fruto da chamada “on-demandeconomy”, ou economia sob demanda, que 

constitui um modelo de negócio onde as novas tecnologias permitem que 

plataformas virtuais disponham de um grande número de prestadores de serviços. A 

economia sob demanda opera a partir de uma solicitação de serviço por parte de um 

                                                      
17 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 1 ed. São 
Paulo: Boitempo, 2018. 
18 ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: gerenciamento e controle do trabalhador jus-in-time. In: 
ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020, 
p. 111-124. 
19 ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da Indústria 4.0. In: 
ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020, 
p.11. 
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consumidor, por meio de aplicativos específicos. Essa nova forma de trabalho se 

contrapõe à concepção tradicional de um trabalhador fixo comprometido com uma 

empresa individual e com o próprio assalariamento20. 

 Outro reflexo das tecnologias nas relações de trabalho diz respeito ao poder 

de controle do empregador sobre o empregado. A instalação de câmeras no 

ambiente de trabalho permite o monitoramento integral dos trabalhadores, podendo 

ser avaliada de forma direta sua produtividade; GPS, rastreadores e satélites são 

capazes de descobrir a localização exata de um trabalhador externo; e-mails, redes 

sociais e WhatsApp, são meios de comunicação gratuitos utilizados para o controle 

das tarefas dos empregados. 

 A evolução tecnológica reflete ainda no maquinário, na consequente 

substituição da mão de obra humana e no esforço para encontrar modos de 

incorporar as atividades com métodos mais rápidos e eficientes. A robótica tornou 

possível substituir o trabalhador por máquinas que são capazes de realizar tarefas 

humanas. Portarias virtuais substituem o porteiro de condomínio; robôs substituem 

telefonistas no call center e auto service substitui caixas de supermercado. 

Conforme o diretor de uma empresa desenvolvedora de tecnologia, entrevistado pelo 

jornal Valor Econômico21, os robôs falam em média 225 horas e 49 minutos por mês, 

enquanto os atendentes humanos das centrais falam 112 horas no mesmo período. 

 O processo tecnológico resultou em distorções estruturais geradoras de 

informalidade, desemprego e redução dos níveis de proteção trabalhista. O modelo 

tradicional da contratação do trabalhador e da formação de um vínculo estável e 

duradouro na relação de trabalho tem sido substituída por prestações de serviços 

autônomas, terceirizadas e precarizadas. Isso reflete de  forma  direta  na  promoção 

do pleno emprego, conforme será a seguir analisado. 

 

                                                      
20 SIGNES, Adrián Todolí. O mercado de trabalho no século XXI: on-demandeconomy, crowdsourcing 
e outras formas de descentralização produtiva que atomizam o mercado de trabalho. Tradução Ana 
Carolina Reis Paes Leme e Carolina Rodrigues Carsalade. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; 
RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Tecnologias disruptivas e a 
exploração do trabalho humano: a intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas 
e seus efeitos jurídicos e sociais. São Pulo: LTr, 2017, p. 28-43. 
21 VALOR ECONÔMICO. Robôs ganham voz e espaço no call center. 30 abr. 2018; Disponível em: 
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2018/04/30/robos-ganham-voz-e-espaco-no-call-
center.ghtml. Acesso em: 01 set. 2021. 
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A promoção do pleno emprego na era tecnológica 

 

 O mundo tem atravessado uma verdadeira revolução na esfera do trabalho. A 

proporção de pessoas que atuam em condições de emprego fixo diminuiu 

significativamente ao longo dos anos, enquanto o trabalho informal, trabalho em 

tempo parcial, trabalho por prazo determinado e o desemprego tem aumentado22, 

também como resultados dos avanços tecnológicos. 

 A evolução tecnológica também gera impacto na potencialização da 

exploração do trabalho, na medida em que quando não substitui o ser humano, extrai 

dele mais trabalho. O ser humano torna-se, neste aspecto, um elemento descartável 

e é dominado pela máquina de duas maneiras: quando a tecnologia acompanha o 

trabalhador a qualquer lugar e a qualquer momento, a exemplo do teletrabalho; e 

quando a tecnologia no ambiente de trabalho extrai do trabalhador o tempo livre e 

lhe furta o conhecimento, tornando-o uma mera peça da engrenagem produtiva23. 

 O capitalismo financeiro dos dias atuais abrange distintos mecanismos de 

acumulação, de modo que as tecnologias de informação e comunicação se 

configuram como um elemento central dentre eles. Não se trata do fim do trabalho, 

mas do aumento do trabalho precarizado, na medida em que diversos setores vêm 

sendo atingidos. Isto é, a tecnologia não afeta somente o trabalho da indústria de 

software, call-center e telemarketing, mas alcança também o setor industrial, a 

agroindústria, os bancos, o comércio, o turismo, a hotelaria etc.24. 

 Ao mesmo tempo em que bilhões de pessoas dependem exclusivamente do 

trabalho para sobreviver, cada vez mais se verificam situações precárias, instáveis, 

quando não vivenciam o desemprego. Segundo Antunes25, hoje se verifica um “novo 

                                                      
22  PERIOTTO, Álvaro José et al. Tecnologia e emprego: efeitos da nova economia. Colloquium 
Humanarum, Presidente Prudente, v. 2, n.1, p. 17-24, jan/jun., 2004. 
23 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Impactos da tecnologia no mundo do trabalho, no direito e na vida do 
juiz. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de 
Resende. Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano: a intermediação de mão de 
obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos jurídicos e sociais. São Pulo: LTr, 2017, p. 44-
55. 
24 ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da Indústria 4.0. In: 
ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2020, 
p.11-22. 
25 ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 1 ed. São 
Paulo: Boitempo, 2018, p.30. 
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proletariado da era digital”, marcada por trabalho intermitente, modalidade que 

ganhou um novo impulso com as tecnologias de informação e comunicação, que 

conectam por meio de aplicativos de celulares as mais diversas modalidades de 

trabalho. 

 No Brasil, a modalidade do trabalho intermitente foi regulamentada pela 

Reforma Trabalhista, em 2017, e consiste no trabalho realizado com “com 

alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em 

horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do 

empregador”26. 

 Nessa modalidade, o trabalhador tem Carteira de Trabalho e Previdência 

Social anotada, mas não detém uma garantia do mínimo de horas a serem 

trabalhadas. O trabalhador neste caso é chamado para o desempenho de 

determinada atividade de acordo com a necessidade do empregador. O empregado 

pode ficar meses totalmente sem trabalhar e consequentemente sem remuneração, 

na medida em que sua renda será proporcional às horas efetivamente trabalhadas.  

Segundo o IBGE, somente em 2018 foram firmadas mais de 71 mil 

contratações de trabalho intermitente, enquanto em 2019 o número foi de 155 mil 

contratações27. Da mesma forma, conforme dados levantados pelo Dieese28, no ano 

de 2018, 11% das contratações de trabalho intermitente não geraram atividade ou 

renda. Além disso, 40% dos vínculos que estavam ativo em dezembro de 2018 não 

registraram nenhuma atividade no mês. Também, ainda em dezembro de 2018, a 

remuneração foi inferior a um salário-mínimo em 43% dos contratos de trabalho 

intermitente que registraram trabalho. Ao final do ano de 2018, a remuneração 

mensal média dos vínculos intermitentes foi de R$ 763,00. 

                                                      
26  BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452 de 01 de maio de 1943. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 10 set. 2021. 
27  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de indicadores sociais: uma 
análise das condições de vida da população brasileira. Coordenação de População e Indicadores 
Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101760. Acesso 
em:  10 set. 2021. 
28  DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Contratos 
intermitentes na gaveta. Boletim emprego em pauta. Disponível em: 
https://www.dieese.org.br/boletimempregoempauta/2020/boletimEmpregoEmPauta14.html. 
Acesso em: 10 set. 2021. 
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Trata-se, assim, de uma nova modalidade de trabalho, estruturada por meio 

das facilidades tecnológicas que não vem gerando bons resultados, pelo menos no 

Brasil, principalmente considerando sua instabilidade, na medida em que não 

garante a prestação de serviços de forma contínua e tampouco assegura uma renda 

fixa proporcional ao salário-mínimo para os trabalhadores contratados nessa 

modalidade.  

O modelo tradicional de trabalho em que as pessoas trabalhavam 

normalmente em período integral para um empregador fixo mudou 

significativamente nos últimos anos. Houve um intenso crescimento do freelancer, 

que não se encaixa nesse modelo tradicional de trabalho. Houve um crescimento 

intenso de pessoas trabalhando por conta própria, mesmo enquanto trabalhavam em 

outros locais29. 

Estima-se que atualmente existem aproximadamente 50 milhões de 

trabalhadores cadastrados em plataformas de trabalho digital30 . Ainda, Standing 

afirma que um terço de todas as relações sociais de trabalho será mediado por 

plataformas digitais até o ano de 202531.  

Destaca-se também aqui a questão da informalidade no mercado de trabalho. 

Segundo o IBGE, a taxa de informalidade subiu para 40% no ano de 2021 no Brasil, 

de modo que entre 86,7 milhões de pessoas ocupadas, 34,7 milhões eram trabalhos 

informais32. 

Há, assim, um verdadeiro declínio estrutural do trabalho assalariado,  de  modo  

que boa parte desta realidade decorre da evolução tecnológica e das inovações 

relacionadas à produção de bens e prestação de serviços.  

A inserção de  novas   ferramentas   nos  processos  produtivos  possibilitadas 

                                                      
29 WHITING, John. Office of Tax simplification. Employment Status Report. Londres, Office of Tax 
Simplification, 2015. Disponível em: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/537432/OTS_Employment_Status_report_March_2016_u.pdf. Acesso em: 10 set. 2021. 
30 GRAHAM, Mark; ANWAR, Mohammad Amir. Trabalho digital. Tradução de Murillo van der Laan e 
Marco Gonsales. In: ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e indústria 4.0. 1 ed. São 
Paulo: Boitempo, 2020, p. 47-58. 
31 STANDING, Guy. The corruption of capitalism: why rentiers thrive and work does not pay. Londres, 
Biteback, 2016. 
32  Taxa de informalidade no mercado de trabalho sobe para 40%. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-07/taxa-de-informalidade-no-mercado-
de-trabalho-sobe-para-40-diz-ibge. Acesso em: 10 set. 2021. 
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pela tecnologia resultou em duas consequências: por um lado, tornaram-se um meio 

de aperfeiçoar o modo de produção, possibilitando a criação de novos bens e 

serviços, enquanto por outro, geraram profundas crises de emprego – seja por conta 

do desemprego, seja pela necessidade de adaptação às novas funções que 

surgiram33. 

E hoje não é diferente. Com a expansão global da Indústria 4.0, em curso ainda 

mais acentuado pela pandemia provocada pela Covid-19, verifica-se cada vez mais 

a expansão do trabalho morto 34  em substituição ao trabalho vivo diante do 

crescimento do maquinário informacional-digital. Home office e teletrabalho 

seguem sendo ampliados nos mais diversos setores, a exemplo do setor bancário, 

que há décadas já se utilizam do arsenal digital, hoje estão optando por melhores 

formas de implantação do home office. O mesmo ocorre no modelo de ensino à 

distância adotado com intensidade durante a pandemia – tanto no ensino privado 

como no ensino público – nos mais diversos níveis de escolaridade. Especialmente 

em universidades privadas, verificou-se uma ampla demissão de professores e a 

utilização de robôs para fazer a correção de trabalhos e provas35. 

Esse cenário afeta de forma direta a promoção do pleno emprego.  Elencado 

como um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, almeja-se por 

meio do ODS n.8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos36. 

 Segundo a Organização Internacional do Trabalho37 , existem cerca de 200 

milhões de pessoas sem trabalho no mundo. O desemprego reflete de forma direta 

no alcance do pleno emprego, que parece ser uma realidade distante para muitos 

países, inclusive para o Brasil. 

                                                      
33  PERIOTTO, Álvaro José et al. Tecnologia e emprego: efeitos da nova economia. Colloquium 
Humanarum, Presidente Prudente, v. 2, n.1, p. 17-24, jan/jun., 2004. 
34  Expressão utilizada por Antunes para se referir ao maquinário digital, inteligência artificial, 
impressora 3D, Big data e a internet das coisas como dominantes e condutores de todo o processo 
produtivo. ANTUNES, Ricardo. Trabalho intermitente e uberização do trabalho no limiar da Indústria 
4.0. In: ANTUNES, Ricardo (Org.). Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0. 1 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2020, p.14. 
35 Idem, p. 21. 
36 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Disponível 
em: http://www.agenda2030.com.br/ods/8/. Acesso em 11 set. 2021. 
37  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. O trabalho digno e a Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf. Acesso em 11 set. 2021. 
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 A desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o alcance desse 

objetivo. Ainda, o maquinário informacional-digital no mundo do trabalho trás, além 

da redução de custos, a abertura de portas para uma maior corrosão dos direitos do 

trabalhador.  

 Nesse contexto, conforme a OIT 38 , para a promoção do pleno emprego é 

necessário dar prioridade às políticas macroeconômicas que promovem a criação de 

emprego, juntamente com políticas fiscais, setoriais e de infraestrutura que 

aumentem a produtividade. Também devem ser adotadas políticas de apoio às 

empresas para aumentar os fluxos de crédito e promover o empreendedorismo e as 

pequenas empresas, a fim de encorajar simultaneamente a transição da economia 

informal para a economia formal. E ainda, implementar políticas voltadas para a 

redução das desigualdades, como medidas de proteção social, políticas salariais, 

reforço da inspeção do trabalho, aumento da participação das mulheres no mercado 

de trabalho e a proteção da negociação coletiva. 

 Considerando a utilização das tecnologias no mundo do trabalho e seus 

reflexos na promoção do pleno emprego, o papel das empresas está em refletir sobre 

os impactos das tecnologias utilizadas no processo de produção sobre a vida dos 

empregados e para a própria sociedade, estudando suas implicações sociais, 

ambientais e éticas, a fim de minimizar os reflexos negativos que podem ser 

causados por elas39.   

 

Conclusão 

 

 Este trabalho propôs uma análise dos impactos das novas tecnologias no 

mundo do trabalho e a promoção do pleno emprego. A discussão permitiu 

demonstrar que a evolução tecnológica trouxe inúmeras transformações na vida em 

sociedade,    especialmente    para    as    relações    de   trabalho,   que   estão    sendo 

                                                      
38  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. O trabalho digno e a Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_544325.pdf. Acesso em 11 set. 2021. 
39  PERIOTTO, Álvaro José et al. Tecnologia e emprego: efeitos da nova economia. Colloquium 
Humanarum, Presidente Prudente, v. 2, n.1, p. 17-24, jan/jun., 2004. 
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estruturalmente reconfiguradas.  

 Um ponto inicial de reflexão foi a análise das tecnologias disruptivas e seus 

reflexos no mundo do trabalho. Como resultado das tecnologias, a concepção 

tradicional de trabalho formal vem sendo frequentemente substituída pela 

informalidade, especialmente após o surgimento das plataformas virtuais de 

prestação de serviços acessíveis por meio da palma da mão, diretamente de um 

smartphone. Também se verificou que o trabalhador frequentemente vem sendo 

substituído pela automação, na medida em que os avanços tecnológicos, 

representados pela robótica, maquinário e inteligência artificial tem o condão de 

diminuir postos de trabalho até então existentes e necessários.  

 Ainda, o artigo analisou a promoção do pleno emprego diante do cenário 

tecnológico. Informalidade, trabalho intermitente, trabalho parcial, trabalho digital e 

desemprego são alguns dos exemplos que marcam essa nova era do trabalho e que 

refletem de forma negativa na promoção do pleno emprego enquanto um Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável. O aumento dos níveis de informalidade e desemprego 

vão na contramão do pleno emprego, enquanto uma forma de trabalho com direitos 

sociais garantidos aos trabalhadores.  

 Muito embora as tecnologias facilitem (e muito) a vida em sociedade, a 

comunicação e a rapidez como as coisas acontecem no mundo, alguns reflexos se 

mostram negativos à promoção do pleno emprego, especialmente no que diz 

respeito à substituição da mão de obra humana e do declínio do trabalho formal, o 

que contribui para o desemprego e consequentemente, para o aumento da pobreza. 

Isso gera muita insegurança e prejuízos para os trabalhadores, especialmente em 

relação à renda e segurança social.  

 Assim, por mais que não seja possível apresentar soluções prontas aos 

efeitos da tecnologia no mundo do trabalho, é urgente e indispensável repensar esse 

desafio para o direito fundamental ao trabalho. 
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RESUMO 
 

O surgimento da crise sanitária no mundo, provocada pelo vírus Sars-Cov-2, 
impactou abruptamente a humanidade e modificou alguns hábitos das pessoas. 
Assim, o isolamento social estimulou a utilização de plataformas virtuais e, nessa 
perspectiva, a sociedade em rede, construída no bojo de uma teia digital, assumiu 
um papel relevante nas variadas formas de expressão artístico-cultural, que traduz 
o direito fundamental à cultura. Diante disso, propõe-se um diálogo acerca da arte e 
da cultura expressadas pela sociedade informacional através da rede mundial de 
computadores, durante a fase pandêmica. Para tanto, parte-se da hipótese de que 
os direito fundamental à cultura pode ser manifestada através da referida sociedade 
de informação, que é constituída por usuários conectados à internet. Trata-se de 
pesquisa bibliográfica, teórica e documental, com abordagem qualitativa, 
referenciada em obras, jornais, revistas, produções acadêmicas, normas legais e 
dados secundários. Em sede de resultado, espera-se motivar um debate sobre as 
multifacetadas atividades artístico-culturais que a sociedade em rede proporciona 
ao seu público virtual, que visam promover a cultura e remediar as dificuldades 
enfrentadas durante a COVID-19.  
Palavras-chave: Arte e cultura digital; Direito fundamental; Sociedade em rede; 
COVID-19.  
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ABSTRACT 
 

The emergence of the health crisis in the world, caused by the Sars-Cov-2 virus, 
abruptly impacted humanity and changed some people's habits. Thus, social 
isolation encouraged the use of virtual platforms and, from this perspective, the 
network society, built in the midst of a digital web, plays a relevant role in the various 
forms of artistic-cultural expression, which translates the fundamental right to 
culture. Therefore, it is proposed a dialogue about art and culture expressed by the 
information society through the world wide web, during the pandemic phase. For that, 
it starts from the hypothesis that the fundamental right to culture can be manifested 
through the referred information society, which is constituted, without distinction, by 
users connected to the internet. It is a bibliographical, theoretical and documentary 
research, with a qualitative approach, referenced in works, newspapers, magazines, 
academic productions, legal norms and secondary data. As a result, it is expected to 
encourage a debate on the multifaceted artistic and cultural activities that the 
network society provides to its virtual audience, which aim to promote culture and 
remedy the difficulties faced during COVID-19. 
Keywords: Digital art and culture; Fundamental right; Network society; COVID-19. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19, provocada pelo vírus Sars-Cov-2, já é considerada uma das 

maiores crises da história mundial, não apenas pelas milhares de mortes e suas 

consequências sanitárias, mas também pelo seu potencial maléfico provocado em 

outras áreas, como o aumento de depressão no planeta, queda anual de quase 10% 

na produção global, recrudescimento do desemprego mundial, o aumento da pobreza 

no planeta, dentre outros prejuízos causados nos setores da educação, comércio e 

segurança pública (CHADE, 2020). 

Nesse ritmo, a inesperada mudança no cotidiano da população mundial, em 

razão da quarentena introduzida pelo coronavírus, impactou drasticamente a vida de 

diversos segmentos da sociedade, aprisionando o homem e transformando o mundo 

virtual em refúgio contra as medidas restritivas, impostas de um modo a cercear 

algumas garantias fundamentais da pessoa humana, em benefício de um bem 

jurídico que mereceu tutela especial na ordem constitucional vigente: o direito à vida.  

Com efeito, se por um lado se trata de uma crise mundial de saúde com 

proporções preocupantes, durante a qual se adotou medidas extremas contra o 

convívio social; noutra banda, a população mundial dispõe de ferramentas 
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tecnológicas, graças ao avanço científico da nova era da informação, de maneira que 

os ambientes virtuais se transformaram em opção para os que pretendem manter 

seus relacionamentos pessoais, sociais e profissionais, bem como consumirem bens 

culturais e se manifestarem artística e culturalmente.  

Neste domínio de ideias, conveniente evidenciar a emergência da sociedade 

em rede, ou sociedade informacional, construída a partir de plataformas virtuais, de 

modo a revelar a importância e a influência da mídia digital sobre a vida das pessoas, 

notadamente no plano artístico-cultural. Cuida-se de uma geração de pessoas 

concebida a partir de mecanismos eletrônicos e que vem formatando a manifestação 

individual ou de grupos sociais.  

Para Manuel Castells, um dos pioneiros no uso da expressão, a sociedade em 

rede, ou sociedade da informação, representa uma espécie de sociabilidade fundada 

numa dimensão virtual, que promove a formação da cultura de virtualidade real, cuja 

comunidade é impulsionada pelo ciberespaço e que se compõe graças às novas 

tecnologias do mundo contemporâneo, de modo que transcendem questões de 

espaço e de tempo (CASTELLIS, 2002). O grande desafio, entretanto, é inserir no 

seleto grupo digital os desassistidos, assim entendidos aqueles que ainda 

permanecem conectados tão-somente à vida real, excluídos do ambiente digital.  

Assim, o recorte proposto neste trabalho está abalizado na ideia da 

manifestação artística e cultural por meio da web, com fundamento na liberdade de 

expressão, traduzida no direito fundamental à cultura, bem jurídico agasalhado pela 

Carta Magna de 1988, por meio do artigo 215 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2018).  

Com base no comando constitucional, oportuno ponderar sobre arte e cultura, 

de logo cabendo o registro que ambas se relacionam e se retroalimentam de forma 

estreita. No caso, conceituar a primeira é tarefa das mais difíceis, mas Leon Tolstoi 

encontrou uma fórmula para demonstrar que a arte não é somente um objeto de 

prazer estético, mas sobretudo um meio de intercâmbio, que introduz sentimento 

benéfico a um pessoa (TOLSTOI, 2002).  

Em outra ocasião, o autor russo sublinha que a arte não é encontrada apenas 

nas exposições, teatros, obras, monumentos e eventos em geral, mas ela é 

perceptível até na maneira de falar e se vestir, numa decoração de casa e até mesmo 
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em conversas e piadas, de forma que não é caracterizada apenas de maneira bela e 

formal (TOLSTOI, 2011). De igual modo, pode ser expressada de maneira virtual. 

Sobre o termo cultura, Cunha Filho (2018) singulariza que a sua etimologia é 

encontrada na língua latina, extraída do verbo colère e sempre foi utilizada pelas 

civilizações antigas, possuindo diversos significados na contemporaneidade5, muito 

embora o professor de direitos culturais a delineou, no campo jurídico, como uma 

produção humana vinculada ao ideal de aprimoramento e que visa à dignidade da 

espécie, considerada de modo geral ou individual (CUNHA FILHO, 2018).  

Desse modo, é crível ponderar que, presencial ou remotamente, as 

manifestações artístico-culturais devem exprimir valores relacionados à liberdade, à 

arte, à memória, ao fluxo de saberes e à identidade de uma pessoa, ou mesmo de um 

determinado grupo social, incluindo as minorias desamparadas, como índios, 

mulheres, negros, LGBTQ+, portadores de necessidades especiais, dentre outros. E 

todas as manifestações do indivíduo são garantidas pela Lei Maior, salvo aquelas 

que atentam contra a liberdade humana, a moral e os bons costumes.  

Em complemento, embora importante e necessária à formação e socialização 

humana, não se deve ignorar que as manifestações artístico-culturais não conferem 

um direito fundamental ilimitado, vedando-se os abusos e os atos violentos, mesmo 

praticados por trás de uma tela de computador, que desbordem do verdadeiro 

espírito de expressar pacificamente a criatividade humana, os modos de vida, os 

valores, as tradições e as crenças de um determinado povo. 

No plano normativo, pertinente trazer à colação o Decreto nº 6.177/2007 

(BRASIL, 2007), que promulgou internamente a Convenção sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, no ano de 

2005, ocasião em dispôs que as manifestações das pessoas devem ser transmitidas 

intra e extra grupos sociais. Assim, por meio da arte, o cidadão pode e deve participar 

da vida cultural da comunidade em que vive ou, até mesmo, compartilhar 

conhecimentos com outros agrupamentos humanos, de forma virtual.  

No mesmo sentido, a Lei nº 12.965/2014 (BRASIL, 2014), que inaugurou o 

marco civil da internet no país, estabeleceu regras para o meio ambiente digital na 

                                                      
5  O termo cultura assume milhares de significados, até porque não é matéria circunscrita à 
antropologia e à filosofia, até porque está nas ruas, na boca do povo (GOMES, 2014).   
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sociedade em rede, bem assim impôs um regime jurídico para o uso da internet, 

edificando como fundamentos: a liberdade de expressão, a pluralidade, a diversidade 

e a finalidade social da rede.  

E o comando legal retro é compatível com a orientação constitucional 

materializada no artigo 5º da Lei Maior, no sentido de que “é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato” (BRASIL, 2018), que tem status de direito 

fundamental e visa à garantia do exercício da cidadania cultural por meio da 

liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação. 

Além disso, pertinente registrar a disposição do § 3º, do artigo 215 da CF/88, 

o qual estabelece que a lei criará o Plano Nacional de Cultura, com vistas ao 

desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público, 

enumerando algumas diretrizes, dentre as quais: defender e valorizar o patrimônio 

cultural brasileiro, bem como produzir, promover e difundir os bens culturais (BRASIL, 

2018). Na sequência, o legislador constitucional passou outras orientações, por meio 

do artigo 216 da Constituição Federal, no sentido de que:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 2018, on line). 

         

Nessa quadra de pensamentos, a sociedade em rede, foi bastante 

impulsionada no período pandêmico, pelos motivos já expostos e, por esta razão, 

ganhou relevância e passou a influenciar não apenas o modo de criar e fazer de sua 

legião digital, como também operou mudanças em alguns segmentos da sociedade. 



 
542 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

Desse modo, à disposição do internauta, existem diversas opções on line que 

praticamente o mantém em seu ambiente doméstico, que compreende o trabalho 

home office, compras remotas no comércio, operações em instituição bancária 

(inclusive por meio de criptomoedas6), participação interativa em aulas, reuniões ou 

eventos acadêmico-científicos, consulta médica, bem como acesso, entrega e 

obtenção de documentos digitalizados em órgãos públicos ou entidades privadas, 

participar de leilões virtuais, aplicativos sociais ou de relacionamento, e até mesmo 

produzir ou assistir a shows artístico-culturais, por meio de lives, enfim, oferta-se 

um cardápio diversificado de opções eletrônicas.  

A partir de tudo isso, o computador e a internet possibilitam o exercício da 

cidadania cultural (CAHAUÍ, 2006). Nesse ritmo, as limitações que a crise de saúde 

pública impuseram aos asilados surtiram um efeito diferente no universo digital, haja 

vista que alargou o cinturão virtual da sociedade em rede, dentro do qual os seus 

membros navegam e cujos métodos vêm influenciando os hábitos das pessoas, 

notadamente no campo artístico-cultural, matéria adiante enfrentada. 

 

DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO POR MEIO DA WEB: UM DIREITO 

FUNDAMENTAL À SERVIÇO DA ARTE E DA CULTURA  

 

A visão concretizadora que se tem de arte e cultura, presentes na vida do 

homem, deve ser concebida pela sua capacidade de transmitir sentimentos, como 

uma correia propulsora, e não sob uma visão lógico-formal, por mais coerente que 

seja este olhar. Daí a relevância da implementação de políticas públicas que visem à 

inclusão digital, com vistas à redução da desigualdade social e ao desenvolvimento 

sustentável. Assim, além de concretizar o direito fundamental à cultura, estar-se-á 

incentivando o lazer como forma de promoção social, nos termos do § 3º, do artigo 

217, da Constituição Federal.  

Nesse passo, há variadas formas de manifestar os modos de criação, 

produção, difusão, distribuição e fruição das expressões artístico-culturais, seja qual 

for o meio ou a tecnologia empregada. De todo modo, não se deve graduar ou 

                                                      
6 Moeda digital, como o bitcoin. 
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comparar a arte e a cultura desenvolvidas pelos homens, bem como a ambiência em 

que são apresentadas, visto que o importante é que sejam autênticas e promovam a 

cultura e o bem-estar de cada grupo social. 

Na dimensão analisada, o meio virtual se consolidou como uma espécie de 

remédio à disposição da população, que ameniza as medidas restritivas, como o 

isolamento social, impostas nesse período pandêmico do coronavírus. Logo, a 

comunidade virtual, construída a partir da tecnologia de informação, retroalimenta-

se através de um modelo de socialização criado na teia digital. É dizer, o ser humano 

sente a necessidade de expressar-se, o que representa uma opção para a libertação 

e a salvação humana.  

E para se ter uma noção do avanço e importância da comunicação em massa 

desenvolvida no ambiente eletrônico, meio século depois da criação da internet, na 

Califórnia (EUA), em 2019, apurou-se que 51% da população mundial tem acesso à 

rede, de acordo com o relatório produzido pela Banda Larga das Nações Unidas 

(NOBERTO, 2019), e tudo isso favorece à conexão entre as pessoas, o 

compartilhamento de culturas e, por consequência, a movimentação de um grande 

fluxo de informações através das plataformas digitais. 

Ainda, para Castells (2006) a sociedade em rede se destaca como um 

importante instrumento midiático formador da opinião pública, constituída de 

receptores coletivos, cujas informações compartilhadas são repassadas de maneira 

célere, praticamente de forma instantânea, bem mais rápida que os meios 

tradicionais de comunicação (jornal, rádio, revista ou televisão). Logo, a força da 

comunicação transmitida virtualmente tem, igualmente, o condão de influenciar o 

pensamento das pessoas acerca de um determinado assunto.   

Assim, a atividade artístico-cultural é desenvolvida de maneira multifacetada, 

por exemplo através de memes sobre obras, pessoas ou fatos antigos ou recentes. 

São ideias, espécies de caricatura digital que divertem todas as camadas do tecido 

social e que, por igual, exigem uma criatividade intelectual, com um pano de fundo 

sarcástico, portanto, integrante da cultura on line (SHIFMAN, 2014).  

Sobre o assunto, Bruno Vaiano (2017) registrou que a palavra meme se 

originou da junção de mimeses, do grego que significa imitação, com o termo gene, 

cunhada primeiramente pelo biólogo Richard Dawkins, em 1976. No caso, a intenção 
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do estudioso britânico foi batizar uma unidade de informação genética como uma 

plataforma de informação cultural.  

Desse modo, os memes podem aparecer sob forma de frase, de uma imagem, 

de um vídeo ou link, que podem estar hospedados em sites ou blogs ou serem 

transmitidos por meio de mensagens e, sem dúvida, é um importante meio de 

comunicação e diversão entre os usuários de meios eletrônicos, notadamente sobre 

fatos que acontecem na humanidade. 

Como a diversão compõe à vida humana, ou até mesmo se apresenta como 

uma necessidade para o bem-estar do ser humano, as memes, tipicamente 

desenvolvidas no ciberespaço, são muito aceitas e viralizam rápido na sociedade em 

rede, tanto que há sítios eletrônicos especializados na matéria. Cuida-se de uma 

manifestação artístico-cultural que representa fatos ou obras históricas ou do 

cotidiano, de maneira hilária, conforme ilustrado a seguir:  

 

Figura 1 – Meme sobre a obra Mona Lisa (A Gioconda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://me.me/i/classical-art-facebook-tell-me-why-i-dont-like-283609. 
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E sobre os acontecimentos verificados no período pandêmico pelo qual 

atravessa o país, Bichara (2020) expôs em matéria jornalística que a população 

brasileira é versátil e sabe conduzir, de forma humorada, as dificuldades sanitárias e 

financeiras provocadas pela COVID-19, circunstância em que desperta o imaginário 

virtual por meio de memes, em que se desenvolve uma capacidade de transformar 

um ambiente desfavorável, destacando-se ainda que a situação afetou bastante a 

classe média brasileira, como se observa à frente: 

 

Figura 2 – Meme sobre o período pandêmico da COVID-19 

 
Fonte: https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/brasileiros-lidam-com-a-quarentena-

fazendo-memes-na-web-veja-alguns-0320. 
 

 

Outro recurso terapêutico amplamente explorado na rede mundial, revelador 

da arte e da cultura, é a música, que contagia, encanta, ensina e poetiza a história, 

tudo à base da canção. Na hipótese, analisando as músicas de Chico Buarque, o 

professor Charles Perrone (1988, p. 40) pondera que a “busca da felicidade, a 

realização individual e coletiva, a fraternidade e a capacidade de transformação 

pessoal e social são poeticamente representadas e realizadas em muitas 

composições”.  
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 Hodiernamente, encontram-se diversas produções musicais na internet, 

inserindo-se os anônimos neste rol. Por esta razão, pode-se sustentar que a web 

democratizou a participação ativa e passiva em matéria musical. E nesse período 

pandêmico, multiplicaram-se as lives, com interações virtuais patrocinadas como 

forma de promover e monetizar os projetos artísticos (DINIZ, 2020). 

De fato, as tecnologias de informação revelam as facetas de uma nova forma 

de democracia e cidadania cultural, haja vista que, tradicionalmente, os autores 

escrevem livros e o público os consome (DARCILIA, 2013), contudo a internet abriu 

considerável espaço para manifestações artístico-culturais por meio de páginas 

eletrônicas, blogs, e-books (livros digitais) e até mesmo através de redes sociais 

(whatsapp, facebook e instagram) ou aplicativos de relacionamento (whatsapp, 

tinder e badoo), a partir dos quais um número expressivo de pessoas se expressam 

sobre assuntos do cotidiano, ou acerca de diversas matérias: arte, cultura, ciência, 

direito, educação, economia e política.  

Sobre e-book, cuja produção aumentou consideravelmente durante o 

isolamento social, é uma empreendimento que vem se destacando no ambiente 

cibercultural, tanto que numa simples busca no google, encontra-se uma variedade 

de obras on line, gratuita e à disposição da sociedade em rede, como o livro digital: 

Para além da Quarentena: reflexões sobre crise e pandemia (LOLE; STAMPA; GOMES, 

2020), em que se aborda criticamente diversas questões a nível nacional e 

internacional sobre a COVID-19, inclusive acerca da crise do capitalismo e a situação 

da mulher, nesta fase pandêmica.  

Há ainda, no ambiente eletrônico, o Google Art & Culture, programa que atua 

em cooperação com diversas instituições que promovem a arte e a cultura. Assim, 

os recursos artístico-virtuais oferecidos pelo mencionado aplicativo, de alta 

resolução (em gigapixels), permitem aos internautas que visitem, por meio da 

internet, as instituições que hospedam obras de arte e, assim, consigam visualizar, 

com clareza de detalhes, as obras, imagens e pinturas que nem sempre seriam 

percebidas presencialmente.  

E esta riqueza de minúcias, constatadas numa determinada obra artística, 

com apoio de recursos de tecnologia, constitui um plus ao conhecimento humano, 

na proporção em que se consegue extrair mais informações que são úteis à 
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curiosidade do público, que eleva a sua compreensão acerca da mensagem artístico-

cultural que se desejou repassar. 

A respeito, depara-se com um exemplo perfeito das vantagens tecnológicas 

ofertadas pelo Google Art & Culture, em dois momentos da mesma obra, em que pode 

ser visualizada nas Figuras 3 e 4 à frente, referente à gravura do pintor russo 

Alexander Andreyevich Ivanov, na sua arte sacra The Apparition of Christ to the 

People, concluída em 1857. 

 

Figura 3 – Pintura da The Apparition of Christ to the People (The Apparition of the 

Messiah) 

 
Fonte: https://artsandculture.google.com/asset/the-apparition-of-christ-to-the-people-the-

apparition-of-the-messiah/lgGqUffODe21kA. 
 

Agora, perceba, adiante (Figura 4), a mesma obra ampliada, o que pode ser 

alcançado através de recursos de informática, a partir dos quais são verificados 

pessoas entre as árvores, inclusive com detalhes nos rostos, vestimentas, pinturas, 

dentre outros. 
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Figura 4 – Imagem ampliada do quadro The Apparition of Christ to the People  
 

 
Fonte: https://artsandculture.google.com/asset/the-apparition-of-christ-to-the-people-the-

apparition-of-the-messiah/lgGqUffODe21kA. 
 

Contudo, é relevante destacar que há pessoas que preferem a apreciação 

presencial de uma obra, considerando a magia do passeio cultural, tal como assistir 

a um filme no cinema ou visitar uma galeria de artes. Mesmo assim, não se pode 

olvidar que, durante o isolamento social imposto a bem da saúde pública, é possível 

manter-se atualizado com o mundo cultural sob um olhar e sentir virtual. 

E para além da diversão, há outros recursos disponíveis à sociedade em rede 

que, de igual modo, agregam elementos artístico-culturais às iniciativas individuais 

ou coletivas, como a escrita virtual, assim entendida como a disponibilização, 

divulgação e compartilhamento de livros digitais ou digitalizados, artigos de revistas 

ou jornais, bem com pensamentos transformados em textos nos blogs, que 

expressam um sentimento ou repassam mensagens de conteúdo diverso.  

Ainda na especificidade da matéria, interessante invocar a recente pesquisa 

do escritor Marco Haurélio, revelada por DINIZ (2021), no sentido de que a literatura 

de cordel, ainda que siga na sua impressão em folhetos, adaptou-se à era digital, 

meio século depois de sua existência, considerada no final do século XIX. Assim, 

mantém-se a tradição popular, especialmente dos nordestinos, que traz em seu 
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âmago a crítica social sob o olhar dos cordelistas, com a presença ativa das 

mulheres na consolidação desse patrimônio cultural.  

Por tudo isso, procede a compreensão de que o direito fundamental à cultura 

expressado através de manifestações artístico-culturais, desenvolvidas nesta crise 

sanitária e postadas no mundo tecnológico, sob múltiplas formas: escritos (livros, 

obras, trabalhos acadêmicos), memes, músicas, notícias, pensamentos, pinturas e 

outras expressões virtuais, está à serviço da diversão do indivíduo e do 

desenvolvimento da humanidade, bem assim é um meio que atinge um público bem 

mais amplo, com maior rapidez e de maneira cômoda, sobretudo quando comparado 

com o modelo de divulgação pela imprensa tradicional, como jornal escrito, rádio e 

televisão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As consequências sanitárias da COVID-19 provocaram, em benefício da saúde 

pública, a restrição de alguns direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito de 

ir e vir, mas não o direito de manifestar-se, especialmente, por meio da sociedade em 

rede. Como resultado, foi percebido o aumento considerável de acesso de indivíduos 

à internet, até mesmo para acudir às suas necessidades de relacionamento social, 

manifestação do pensamento e da obtenção de informação, todos assegurados no 

Texto Constitucional de 1988.  

Neste cenário, a sociedade informacional é constituída por toda a comunidade 

virtual que, na atual fase pandêmica, vem crescendo e se estabelecendo de forma 

globalizante, bem como influenciando pessoas e promovendo facilidades no modo 

de interagir, receber e transmitir informações entre quaisquer localidades abrangidas 

pela rede mundial de computadores. 

E em razão da dinâmica do mundo digital, surge a cultura contemporânea 

virtual, batizada de cibercultura que, do ponto de vista do professor Saldanha (2017), 

representa uma manifestação que vai além das regras de conexão entre o 

comportamento do indivíduo e as novas tecnologias do mercado, visto que favorece 

a construção de novas formas de relacionamento social, independente de questões 
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territoriais, com vistas a um novo modelo de compartilhamento, cooperação e 

processos abertos de informação e colaboração. 

Demais disso, observou-se, durante a exposição neste artigo, que é bastante 

salutar a promoção da arte e da cultura digital como recurso terapêutico, bem assim 

como meio de desenvolvimento e inclusão social. Manifestações artístico-culturais, 

através da escrita, música, pintura, gestos e fala, expressadas na web, igualmente, 

são um instrumento de realização individual e coletiva, portanto, apresentam-se 

como ações que salvam e libertam a alma humana. 

Ainda, diante do dinamismo da sociedade de informação, surgiu o chamado 

internetês, consistente no modo particular de se expressar na teia virtual, através de 

neologismos, terminologias e outras iniciativas diferenciadas da comunicação 

formal, revelando um ambiente aberto, plural e democrático, dentro do qual há 

espaço para todos, assim compreendidos os grupos sociais desfavorecidos, como 

negros, mulheres, índios, deficientes e comunidades LGBTQ+. 

Porém, como uma realidade presente na vida de muitas pessoas, a internet é 

também palco da prática de fake news e crimes cibernéticos de diversas natureza 

(calúnia, injúria e difamação), cometidos geralmente por trás da tela (anonimato) e 

até mesmo com o fim de subverter a ordem jurídica, o regime democrático e a paz 

social.  

Lado outro, estas ações maléficas não destroem a face benéfica ou positiva 

que o universo digital proporciona à humanidade, especialmente durante a crise 

provocada pelo agente Sars-Cov-2, causador do coronavírus, no meio da qual 

manteve virtualmente as pessoas, a educação, a ciência, a economia, a justiça, a 

política e, sobretudo, as manifestações artístico-culturais em movimento, ainda que 

de forma restrita e sem o contato pessoal ou presencial ao qual os humanos estão 

acostumados. 

Em síntese, é patente a transformação que a sociedade em rede vem 

promovendo no modo de criar, fazer e viver da humanidade, particularmente na arte 

e na cultura digital, durante a fase pandêmica da COVID-19. Ainda, a importância da 

sociedade de informação é indiscutível, haja vista que a situação na qual se impôs o 

isolamento social, em que foi reduzido o contato das pessoas com o mundo exterior, 
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afetou algumas necessidades do indivíduo, especialmente em relação à questão do 

relacionamento e da manifestação humana.  

E todas essas transformações ocorridas na fase pandêmica leva ao 

entendimento de que, caso não houvessem as benesses da sociedade em rede, 

haveria sérias consequências, sobretudo de ordem pessoal e social, frente à 

necessidade do homem em relacionar-se com o próximo, ainda que de maneira 

virtual. 
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Resumo 
 
O uso da internet e das redes sociais ocorre, frequentemente, por grande parte das 
pessoas, inclusive por servidores públicos, os quais, além de postar fotos, revelam 
inúmeras informações sobre sua vida privada. Assim, a presente pesquisa tem por 
finalidade investigar o conceito de moralidade a ser aplicado pelo Estado, no que 
tange a vida privada de servidores militares, visto que a conduta ilibada e a 
idoneidade moral são requisitos da função pública, com previsão no ordenamento 
jurídico brasileiro. Pretende-se responder a problemática que consiste na 
investigação dos limites do Estado frente aos direitos de personalidade, a vida 
privada, intimidade, imagem e autonomia dos servidores públicos, especialmente os 
militares, observando-se a temática de natureza civil-constitucional. É neste sentido 
que os objetivos gerais serão expostos dentro da análise dos pressupostos 
constitucionais capazes de fornecer a segurança jurídica e garantia da dignidade da 
pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988. A Constituição da 
República Federativa do Brasil não inseriu a denominação “direitos da 
personalidade” no rol de direitos fundamentais, mas trata sobre estes direitos de 
maneira expressa, de tal forma que a intervenção do Estado na vida privada dos 
servidores públicos, nas hipóteses permitidas em lei, deve preservar o núcleo 
essencial dos direitos fundamentais. A metodologia de pesquisa seguiu da análise 
legislativa, jurisprudencial e doutrinária.  
Palavras-chave: autonomia; direitos da personalidade; moralidade; servidor militar. 
 
Abstract 
 
The use of the internet and social networks frequently occurs by a large number of 
people, including public servants, who, in addition to posting photos, reveal numerous 
information about their private lives. Thus, this research aims to investigate the 
                                                      
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.  
2  Doutoranda e Mestra em Direitos Fundamentais e Democracia junto ao Centro Universitário 
Autônomo do Brasil - UniBrasil/PR. Bolsista PROSUP/CAPES. Especialista em Direito Penal com 
capacitação para o Ensino no Magistério Superior pelo Instituto Damásio de Direito. Graduada em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR. Membro do Núcleo de Pesquisa em 
Direito Constitucional - NUPECONST do PPGD do Centro Universitário Autônomo do Brasil - 
UniBrasil/PR. Professora Universitária. Bombeira Militar no Estado do Paraná. 
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concept of morality to be applied by the State, with regard to the private life of military 
servants, since unblemished conduct and moral integrity are requirements of the 
public service, provided for in the Brazilian legal system. It is intended to answer the 
problem that consists in the investigation of the State's limits regarding the rights of 
personality, private life, intimacy, image and autonomy of public servants, especially 
the military, observing the thematic of civil-constitutional nature. It is in this sense 
that the general objectives will be exposed within the analysis of constitutional 
assumptions capable of providing legal security and guarantee of human dignity, a 
basic principle of the Federal Constitution of 1988. The Constitution of the Federative 
Republic of Brazil did not include the name "rights of personality” in the list of 
fundamental rights, but deals with these rights in an express way, in such a way that 
the intervention of the State in the private life of public servants, in the cases allowed 
by law, must preserve the essential core of fundamental rights. The research 
methodology followed the legislative, jurisprudential and doctrinal analysis. 
Keywords: autonomy; personality rights; morality; military server. 

 

1. Introdução 

 

Imagine uma pessoa que decide prestar concurso público para ingressar na 

carreira da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, para realização de um 

sonho, e a partir do momento do seu ingresso se depara com normas que vão muito 

além do exercício de sua função. Incluindo-se, aqui, até mesmo postagem de fotos 

na internet.  

É exatamente neste ponto, em específico, que se pretende responder a 

problemática que deu início a este artigo, qual seja: até que ponto o Estado pode 

intervir na vida privada dos servidores públicos, relativizando os direitos de 

personalidade?  

Isso porque no mundo digitalizado em que se vive, quase todas as pessoas 

possuem redes sociais, e grande parte destas pessoas compartilham suas 

experiências, relatam como foi o seu dia, postam fotos, e revelam inúmeras 

informações sobre sua vida particular.  

Cabe, inicialmente, ressaltar que o Estado Democrático de Direito constitui a 

República Federativa do Brasil e tem como um de seus fundamentos a dignidade da 

pessoa humana, por isso deve existir em uma sociedade livre, justa e solidária, 

respeitando-se a legalidade e a liberdade.  

De maneira que é através dos servidores públicos que os atos Estatais são 

cumpridos, estes atos podem se exteriorizar no âmbito civil ou militar, conforme 
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prevê originariamente a Constituição Federal, seja através de atos vinculados e/ou 

discricionários.  

Para tanto, pretende-se delimitar o tema na vida privada do militar estadual, 

utilizando-se dos conceitos estabelecidos na legislação nacional, doutrina e 

jurisprudência. A delimitação seguirá apenas para o âmbito militar, devido à 

incidência do princípio da hierarquia e disciplina que rege estes servidores, 

diferentemente do âmbito civil. Contudo, por se tratar da figura do “servidor público” 

de modo geral, os conceitos gerais atribuídos a determinados dispositivos no 

ordenamento jurídico abrangem não apenas o âmbito militar, tampouco isola o 

âmbito civil, por isso, alguns pontos serão relacionados a este último também. 

A vida privada dos servidores públicos possui forte influência para o exercício 

de sua função, e são consideradas requisitos para a investidura e permanência no 

cargo público as figuras da “conduta ilibada” e “idoneidade moral”, as quais se 

relacionam com os conceitos de moral ou moralidade.  

Assim, a interpretação da conduta ilibada aplicada aos servidores públicos, 

em conjunto com os direitos de personalidade e os princípios da Administração 

Pública, são objetos da presente pesquisa que pretende sujeitar o Direito brasileiro a 

uma reflexão sobre tais conceitos no Estado Democrático de Direito.  

Primeiramente, buscar-se-á conceituar a figura da conduta ilibada no serviço 

público, prevista tanto na Constituição da República quanto em legislações 

esparsas. Na tentativa de investigar o verdadeiro objetivo de tal previsão no 

ordenamento jurídico, serão avaliadas a intepretação doutrinária e jurisprudencial 

sobre o tema. 

Por ser a conduta ilibada vinculada a ideia de “moral” ou “moralidade”, 

desmembrar-se-á estes conceitos com o objetivo de buscar a correta interpretação 

para aplicação aos casos concretos, por se tratar da “vida particular” do servidor 

militar e a possibilidade de confronto com os direitos da personalidade.  

Como estudo de caso, além da análise jurisprudencial, abordar-se-á um 

episódio que gerou repercussão na mídia no ano de 2016, uma servidora militar do 

Estado do Paraná que foi punida disciplinarmente, com a possibilidade de privação 

da liberdade, por fazer um ensaio fotográfico, divulgado em um site.  
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O objetivo da presente pesquisa é a análise dos direitos de personalidade 

como limite à intervenção estatal na vida privada do servidor militar, quais sejam os 

direitos fundamentais da privacidade, intimidade, imagem e autonomia corporal.  

Para cumprir tal proposta, pelo método dedutivo serão apresentados os 

conceitos sobre a moralidade subjetiva e a moralidade administrativa, após serão 

trabalhados os direitos da personalidade do servidor público, e por fim, verificar-se-

á os limites do Estado na intervenção da vida privada dos servidores militares, 

respeitando-os em sua dignidade. 

 

2. A conduta ilibada no serviço público 

 

Para que se possa falar da privacidade e vida particular dos servidores 

militares, é fundamental uma análise da legislação que envolve estas pessoas, de tal 

forma que ao observar a legislação e jurisprudência, a vida pública e particular do 

servidor público está ligada à figura da “conduta ilibada”. Para tanto, pretende-se 

neste tópico apresentar os conceitos sobre a conduta ilibada e posteriormente 

responder a problemática que segue esta pesquisa.  

A conduta ilibada, também chamada de reputação ilibada é prevista em todo 

o ordenamento jurídico brasileiro no tocante aos servidores públicos. Inicia-se por 

falar que sua previsão está na Constituição da República Federativa do Brasil, como 

requisito, junto a outras exigências, para a investidura de determinados cargos 

públicos3.   

Desta forma, na tentativa de buscar o conceito de reputação ilibada e 

idoneidade moral, observa-se que são “conceitos fluidos, de abstratos, relativos, mas 

usados e entendidos pelo senso-comum (moral social/positivada) como sendo 

pertencente àquela pessoa adequada à moral e aos bons costumes” 4, remete-se a 

uma ideia de “reforçar valores sem questionar  sua  origem e, sobretudo, que  tipo  de  

                                                      
3 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. 
p.3129 
4 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. 
p.3132 
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relações de poder sua manutenção perpetua”.5 

Esse entendimento sobre a reputação ilibada, em um conceito aberto pode 

afrontar os princípios da autonomia pessoal, inviolabilidade da pessoa e o princípio 

da dignidade da pessoa humana, que são princípios liberais pertencentes aos 

Direitos Humanos6, resultando em uma frustração dos planos de vida de indivíduos 

que desejam seguir determinadas carreiras, as quais são estabelecidas por 

estereótipos fortalecidos7. 

Nesse sentido, a lei deve possuir papel significativo para a redução de 

conflitos e não ser a causadora deles, sendo assim “a moralidade então supre uma 

incapacidade legal de adesão de condutas”8, impondo sanções informais destinadas 

aos indivíduos que as transgridam9.  

Assim, destacado o ponto central sobre a reputação ilibada vista sob um viés 

de um conceito aberto no ordenamento jurídico brasileiro, passa-se a análise de tal 

figura imposta aos servidores militares. 

A Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), prevê no artigo 28, inciso XIII, a 

figura da conduta ilibada aos militares, a qual é também prevista nos regulamentos 

de ética dos militares dos estados: 

 

 Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, 

a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional 

irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: 

XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. 

                                                      
5 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. 
p.3132 
6 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. p. 
3136 
7 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. p. 
3136 
8 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. p. 
3132-3133 
9 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. p. 
3132-3133 
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Insta ressaltar que em todo o ordenamento jurídico brasileiro, é prevista a 

exigência da conduta ilibada para a investidura e permanência em cargo público, 

como exemplo é possível trazer a legislação que também prevê tal conduta no cargo 

de Delegado, conforme a Lei Complementar nº 1.152/2011 que dispõe sobre a 

carreira de Delegado de Polícia no Estado de São Paulo e, que também se refere a 

“vida pública e particular”.   

Assim, por se tratar da “vida particular” do servidor público, a interpretação 

normativa deve atender aos princípios da Administração Pública, previstos no caput 

do art. 37 da CF/88, bem como o interesse público, de maneira a não atingir o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais dos servidores.  

É certo que o vínculo entre o Estado e o servidor que ocupa o cargo público é 

estabelecido pela doutrina como de natureza jurídica estatutária, cuja disposição no 

texto normativo se faz mediante o interesse público.10 

Para Di Pietro “a vida privada do funcionário, na medida em que afete o serviço, 

pode interessar à Administração, levando-a a punir disciplinarmente a má conduta 

fora do cargo”11,  e por isso alguns estatutos incluem entre os deveres funcionais a 

conduta ilibada na vida pública e privada com o objetivo de dignificar a função 

pública12. Portanto, os atos da vida privada devem ter vínculo com a função exercida 

para serem considerados inadequados e objetos de investigação pela 

Administração. 

O servidor público tem o dever de observar o princípio constitucional da 

moralidade e sua conduta deve ser compatível com a probidade, no exercício de sua 

função ou ainda em circunstâncias que acarretem o desdobramento público.13 

Como é o caso observado no MS 11.035 julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, conforme a seguinte ementa: 

 

                                                      
10  Carvalho, Juliana Brina Corrêa Lima de. “Os direitos sociais dos servidores públicos à luz da 
redefinição da supremacia do interesse público no estado democrático de direito”, v. 11, 2012, Curitiba, 
Revista direitos fundamentais & democracia (UniBrasil),  p. 244-275. 
11 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.841 
12 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 841. 
13 Castro, Adelmario Araújo. “É dever do servidor ter comportamento adequado”, Revista Consultor 
Jurídico, jun/2009. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2009-jun-21/dever-servidor-
publico-comportamento-moralmente-adequado> Acesso em 15 maio 2020. 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADVOGADO DA UNIÃO QUE PRETENSAMENTE SE 

FEZ PASSAR POR OUTRA PESSOA EM CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE 

TRANCAMENTO. TESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO 

PROCESSO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 

PREVISIBILIDADE DA CONDUTA EM TESE NA LEGISLAÇÃO DISCIPLINAR 

APLICÁVEL. NULIDADE DA PORTARIA. 

NÃO-OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

NÃO EVIDENCIADO. 

1. Não se vislumbra a atipicidade da conduta que, em tese, pode perfeitamente 

assumir adequação típica, amoldando-se ao disposto nos arts. 116, inciso IX e 

132, inciso IV, ambos da Lei n.º 8.112/90, este último c.c. o art. 11, inciso V, da 

Lei n.º 8.429/92. 

2. Embora o pretenso ato ilícito não tenha sido praticado no efetivo exercício das 

atribuições do cargo, mostra-se perfeitamente legal a instauração do 

procedimento administrativo disciplinar, mormente porque a acusação impinge 

ao Impetrante conduta que contraria frontalmente princípios basilares da 

Administração Pública, tais como a moralidade e a impessoalidade, valores que 

tem, no cargo de advogado da União, o dever institucional de defender. 

3. Malgrado não tenham sido reproduzidos na Portaria Instauradora os 

fundamentos para dar suporte à acusação, houve expressa ratificação ou 

mesmo adesão das razões declinadas no relatório do Procedimento Correicional 

Extraordinário, que passaram, desse modo, a integrar o ato, motivo pelo qual não 

se verifica a alegada ausência de fundamentação. Tanto está claramente 

indicada qual a conduta a ser investigada que o acusado está exercendo neste 

mandamus, com toda amplitude possível e sem nenhuma restrição, seu direito 

de insurgir-se contra os fundamentos que deram origem à instauração do 

procedimento. 

4. Uma vez que a Portaria Instauradora ? integrada pelos fundamentos do 

Relatório ?, demonstra, de forma clara e objetiva, os fatos supostamente 

configuradores de infração disciplinar com todas as suas circunstâncias, bem 

como o possível envolvimento do Impetrante nos delitos em tese, de forma 

suficiente para ensejar sua apuração, não há razão para trancar o procedimento. 
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5. Ordem denegada.14 

[...] Grifei.  

 

Neste caso, ainda que o ato ilícito tenha sido praticado fora das atribuições do 

cargo público, entendeu-se que por se tratar de crimes “contra a Administração 

Pública, atos de improbidade administrativa e atentados significativos aos princípios 

básicos do regime jurídico-administrativo, em particular a moralidade” 15  são 

passíveis de punição na forma da lei.  

Não obstante o entendimento serve para todo o serviço público, justamente 

porque órgãos públicos devem seguir os princípios da Administração Pública, 

previstos no art. 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, e isso 

serve tanto para o servidor civil quanto para o servidor militar, os quais fazem parte 

da Administração Pública Direta16.  

Além disso conforme a lei 8.429/92, considera-se agente público todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função “em entidades da Administração direta, indireta 

ou fundacional ou de empresa incorporada ao patrimônio público”17 entre outras. Tão 

logo a intepretação legal da conduta ilibada deve ser a mesma para ambas as 

funções do serviço público. 

Por conseguinte, a interpretação legal a se fazer da exigência da conduta 

ilibada na vida pública e particular deve andar em conjunto com os direitos de 

personalidade, quais sejam o da autonomia, privacidade e intimidade, não atingindo 

o núcleo essencial destes direitos. Pode-se trazer à presente pesquisa os 

ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet, ao dizer que ainda que existam restrições aos 

direitos fundamentais, deve haver sempre a preservação do núcleo essencial destes 

                                                      
14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança 11.035/DF.Relatora Ministra Laurita 
Vaz. Decisão em 26 de junho de 2006. Disponível em: 
<https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=
tipoPesquisaGenerica&num_registro=200501604424>. Acesso em 08 agosto de 2021. p.116. 
15 Castro, Adelmario Araújo, “É dever do servidor ter comportamento adequado”, Revista Consultor 
Jurídico, jun/2009. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2009-jun-21/dever-servidor-
publico-comportamento-moralmente-adequado> Acesso em 15 maio 2020. 
16  Medauar, Odete. Direito Administrativo moderno, Belo Horizonte: Fórum, 2018. p.115 
17 Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016. p.624 
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direitos, de maneira que não há possibilidade de “sustentar uma funcionalização da 

dimensão subjetiva (individual ou transindividual) em prol da dimensão objetiva 

(comunitária e, neste sentido, sempre coletiva), no âmbito de uma supremacia 

apriorística do interesse público sobre o particular”18 

A interpretação legal da conduta ilibada não pode atentar contra os direitos 

fundamentais, mas estar em harmonia com estes, visto que ao estabelecer padrões 

não necessários a função pública, mas com base na subjetividade daquilo que é 

considerado moral, tal ato não irá querer outra coisa senão limitar um padrão que 

pode acabar por ser discriminatório e se tornar uma ferramenta perigosamente 

antidemocrática.19  

A intepretação da reputação ilibada e idoneidade moral, quando feita 

superficialmente e “como dispositivos morais constitucionais, são esvaziados ao 

serem lidos em conformidade com os princípios liberais subjacentes de Direitos 

Humanos. Portanto, moralmente e juridicamente inválidos”20. 

No tocante na realização de concursos públicos, é feita a investigação social 

do candidato ao cargo, com o objetivo de avaliar a conduta do indivíduo. Desta forma 

ao analisar na jurisprudência pode-se extrair que a finalidade desta investigação é 

avaliar a aptidão do candidato para exercer o cargo, e conforme o voto do Ministro 

Jorge Mussi no julgamento pelo STJ, do Recurso em Mandado de Segurança 20.465 

“a Administração tem o poder de levar em consideração anterior condenação 

criminal, quando da investigação social, para considerar o candidato apto ou não 

para o exercício do cargo”.  

 

INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PRESTADAS PELO CANDIDATO. OMISSÃO DE 

ANTERIOR CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. 

1. A sindicância, instaurada para apurar dissonância nas informações prestadas 

pelo candidato, prescinde da observância dos princípios do contraditório e da 

                                                      
18  Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p.161 
19 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018, pp. 3128-3147. p. 
3144 
20 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael. “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p.3130 
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ampla defesa, por se tratar de procedimento de natureza inquisitorial. 

Precedentes. 

2. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de 

prejuízo à defesa, o que, no caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a 

incidência do princípio pas de nullité sans grief. 

3. A autoridade coatora, ao ratificar a portaria anterior, adotou as razões de fato 

e os fundamentos de direito apresentados anteriormente, motivando de forma 

suficiente a exclusão do candidato. 

4. O edital para o concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado de Rondônia 

estabeleceu como requisito básico para a investidura no cargo que o candidato 

não tenha registro de antecedentes criminais e profissionais, e não responda a 

inquérito policial ou processo criminal. Exigiu, também, conduta irrepreensível na 

vida pública e privada, a ser apurada em investigação social. 

5. O candidato, ao ocultar deliberadamente condenação criminal, faltou com a 

verdade no formulário que balizaria a investigação de vida pregressa, em 

desrespeito ao edital do concurso, o que autoriza sua exclusão do certame. 

6. Recurso ordinário improvido.21 

(RMS 20.465/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

25/11/2010, DJe 13/12/2010) 

 

Nota-se no caso apresentado que interessa saber se o candidato ao cargo 

possui antecedentes criminais, os quais podem levar a conclusão de que a pessoa 

não está apta a exercer a função pública que almeja. 

Outrossim, da Decisão Monocrática o STJ no REsp nº 1.604.637/ DF, obtém-

se a seguinte afirmação: “Se a pessoa ostenta bons antecedentes, que dizem 

respeito ao conceito social, à reputação ilibada sem qualquer envolvimento com 

atividades ilícitas, não há como desconstituir o ato político que considerou o réu apto 

ao cargo [...]”22.   

                                                      
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança 20.465/RO, Relator Jorge 
Mussi, julgado em 13 de dezembro de 2010. Disponível em: < 
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=ti
poPesquisaGenerica&num_registro=201303196521 > Acesso em: 08 março de 2021. 
22  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.604.637. Disponível em: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601491592&dt_publicaca
o=13/09/2019>. Acesso em 10 agosto 2021. 



 

Julie Katlyn Antunes Schramm | 565 

 

 

Assim, justifica-se a investigação social com base na conduta ilibada e 

idoneidade moral para a investidura de cargos e funções públicas, não por um 

conceito aberto de moral, mas sim por importar saber se o indivíduo possui relação 

com atividades ilícitas, as quais não são compatíveis com a posição que se pretende 

ocupar.  

Não obstante no julgamento do RMS 35.016/RS no STJ, a Ministra Regina 

Helena Costa destaca  que “a  investigação social em concursos públicos, além de 

servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a  avaliar idoneidade moral 

e  lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública”, 

sendo que no inteiro teor da decisão a fundamentação sobre a avaliação da 

“idoneidade moral e lisura” está vinculado ao princípio da moralidade administrativa, 

previsto no artigo 37 da CF/88. 

 

3. A vida privada do servidor e o conceito de moralidade  

 

Até o momento pode-se analisar que dentro do ordenamento jurídico a 

conduta ilibada está vinculada a ideia de “moral” ou “moralidade”, contudo é 

necessário desmembrar estes conceitos para a correta aplicação, tendo em vista se 

tratar da “vida particular” do agente público. 

O conceito de moral vai além das perspectivas, encontrando-se diversos 

significados na doutrina, pode-se afirmar que a distinção das normas jurídicas e das 

normas morais é resultado da razão pela qual se tem sua aceitação, pois ao passo 

que as normas jurídicas têm sua aceitação no momento em que são fixadas por uma 

autoridade ou por uma convenção, as normas morais têm aceitação por seus méritos 

próprios23. A explicação sobre a aceitação das normas morais previstas em normas 

jurídicas resulta “pela sua capacidade de ser determinada e justificada 

racionalmente perante cada indivíduo (autonomia)”.24 

                                                      
23 Weyne, Bruno Cunha. “A concepção de direitos humanos como direitos morais”, Revista direitos 
fundamentais & democracia (UniBrasil), v. 6, 2009, Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil, 
p. 1-11.  p.8 
24 Weyne, Bruno Cunha. “A concepção de direitos humanos como direitos morais”, Revista direitos 
fundamentais & democracia (UniBrasil), v. 6, 2009, Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil, 
p. 1-11.  p.8 
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Para Dworkin “enquanto não tivermos clareza sobre que juízo ou prática moral 

o direito reflete, não poderemos criticá-lo de forma inteligente” 25, no entanto afirma 

que mesmo com tal clareza ainda assim se faz necessária a avaliação crítica sobre 

a sensatez bem fundada e coerente, que essa prática ou juízo, tenha em relação aos 

princípios que o direito alega servir.26 

Na sociedade moderna há uma variedade de princípios morais adotados pelas 

pessoas que servem para sua própria orientação e não devem ser impostos a outras 

pessoas, assim como existem padrões que a maioria das pessoas seguem além da 

tolerância e que são impostos aos que discordam. 27  Dworkin afirma que “uma 

sociedade não pode sobreviver a menos que alguns padrões” 28, mas questiona que 

se as práticas homossexuais, por exemplo, forem consideradas imorais pela maioria 

das pessoas, isso não dá a sociedade o direito de proibi-las.29  

Completamente diferente dos direitos humanos que podem ser entendidos 

como direitos morais “as normas jurídicas, quando entendidas como proposições 

justificatórias – tais como as normas consagradoras de direitos humanos –, 

possuem indubitavelmente um caráter moral e representam, por conseguinte, um 

caso especial do discurso moral”.30  

Assim, por ser o Estado uma instituição social e humana, não pode se 

constituir em uma “moralidade subjetiva” e “tipicamente arbitrária” que na visão de 

alguns agentes “se julgam detentores de melhores hábitos e bons costumes”31. 

Como estudo de caso na presente pesquisa, pode-se apresentar a punição 

disciplinar de uma servidora militar no Estado do Paraná que gerou repercussão na 

mídia. Os sites de notícias trouxeram a informação de que a bombeira militar havia 

participado de um ensaio fotográfico com parte dos seios a mostra, tal projeto tinha 

o objetivo de demonstrar o “empoderamento feminino e a beleza das mulheres, sem 

                                                      
25 Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São Paulo, 2002, p.13 
26 Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São Paulo, 2002, p.13 
27 Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São Paulo, 2002, p.376 
28 Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São Paulo, 2002, p.376 
29 Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São Paulo, 2002, p. 381. 
30 Weyne, Bruno Cunha. “A concepção de direitos humanos como direitos morais”, Revista direitos 
fundamentais & democracia (UniBrasil), v. 6, 2009, Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil, 
p. 1-11.  p.8 
31 Gabardo, Emerson. Interesse público e subsidiariedade. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 106. 
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o uso de técnicas de manipulação de imagem”32, ainda a informação é de que a 

punição foi determinada porque a servidora expôs a intimidade e privacidade de seu 

corpo33.  

No momento em que o episódio repercutiu, observou-se em diferentes sites 

de notícias que havia possibilidade de privação da liberdade da servidora pública, 

com a prisão de 08 (oito) dias, sendo que a nota de punição publicada em boletim 

interno e divulgada na internet, fundamentava-se no Regulamento Disciplinar do 

Exército (Decreto 4.346/2002)34 , Regulamento de Ética Profissional dos Militares 

Estaduais do Paraná (Decreto 5.075/1998) e o Código da Polícia Militar do Paraná 

(Lei 1.943/1954) todos relacionados com a conduta ilibada na vida pública e privada 

e a moral.35 

O caso apresentado acima é um exemplo claro de uma moralidade subjetiva 

por parte dos agentes públicos que pretendiam a punição da servidora, no entanto o 

caso será analisado, iniciando-se pela interpretação da moralidade que deve ser feita 

por instituições públicas e após, no último tópico, sobre os direitos fundamentais da 

autonomia, privacidade e intimidade.  

O sentido da moralidade a ser interpretado por instituições públicas é o da 

moralidade administrativa, que como Medauar aponta é um princípio de difícil 

expressão verbal, mas tece suas considerações destacando ser a lisura, honestidade 

e conveniência aos interesses gerais 36 . A moralidade administrativa deve ser 

entendida como o resultado da atuação em conformidade com princípios éticos, de 

                                                      
32  Fonseca, Alana. G1 PARANÁ RPC. “Bombeira que tirou fotos sensuais se diz assustada com 
polêmica do caso: Comando determinou prisão de soldado por oito dias depois de ensaio”. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/07/bombeira-que-tirou-fotos-sensuais-se-diz-
assustada-com-polemica-do-caso.html>. Acesso em 23 maio 2020.  
33  Fonseca, Alana. G1 PARANÁ RPC. “Bombeira que tirou fotos sensuais se diz assustada com 
polêmica do caso: Comando determinou prisão de soldado por oito dias depois de ensaio”. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/07/bombeira-que-tirou-fotos-sensuais-se-diz-
assustada-com-polemica-do-caso.html>. Acesso em 23 maio 2020.  
34 Insta ressaltar o Regulamento Disciplinar do Exército deixou de ser aplicado aos militares estaduais, 
com a alteração legislativa da Lei nº 13.967/2019, a qual determinou a criação de um novo Código de 
Ética aos Estados, revogando-se tacitamente o artigo 18 do Decreto Lei nº 667 de 2 de julho de 1969, 
além de determinar a vedação da medida privativa e restritiva de liberdade.  
35  REVISTA FORUM. Bombeira do Paraná é punida com prisão por participar de ensaio sensual. 
Disponível em: < https://revistaforum.com.br/noticias/bombeira-do-parana-e-punida-com-prisao-
por-participar-de-ensaio-sensual/> Acesso em 23 maio 2020. 
36 Medauar, Odete, Direito Administrativo moderno, Belo Horizonte: Fórum, 2018.p.120 
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lealdade e boa-fé, da Administração e seus agentes37. Ademais na esfera pública 

jamais um servidor pode ser punido e surpreendido por valores morais e políticos 

não previstos em lei38. 

Desta forma, a instauração de um processo administrativo disciplinar deve 

ocorrer nos momentos em que o fato é vinculado a função pública e quando 

praticado no exercício da função39. Pois o conceito de moralidade do agente público 

não deve resultar de “achismos” daquilo que é considerado certo ou errado por quem 

julga, mas sim daquilo que está previsto em lei. A consciência moral, um saber 

subjetivo, está vinculado a certezas que poderão tornar-se ultrapassados no limiar 

de uma determinação histórica, não podendo ser reconhecida pelo Estado, da mesma 

forma que não se considera “opiniões subjetivas” como válidas para a ciência.40 

Por conseguinte, ao tratar da vida privada do servidor militar o Estado deve 

atuar em conformidade com os princípios da Administração Pública, pois o agente 

público é dotado de direitos e garantias fundamentais dentre eles o da privacidade, 

intimidade e autonomia.41  

No estudo de caso apresentado, pode-se notar que a intervenção do Estado 

na vida privada da bombeira militar, cujas fotos foram divulgadas na internet, 

ultrapassa o direito a autonomia corporal e divulgação da própria imagem, da própria 

servidora. Ultrapassa ainda os limites dos limites aos direitos fundamentais, 

deixando de resguardar o núcleo essencial destes direitos. Isso porque, ainda que os 

direitos fundamentais não sejam absolutos, suas limitações também possuem 

limites42.  

 

                                                      
37 Mello, Celso Antonio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Editora Malheiros, 2015. 
38 Rocha, Daniel, Jonas, “Responsabilidade administrativa do servidor público por atos praticados na 
vida privada: limites ao processo administrativo disciplinar”, Revista Projeção, Direito e Sociedade, v. 
9, 2018, Brasília, Faculdade Projeção, p. 11-22. p.14 
39  Viana, Ana Cristina Aguilar, “Agente público pode ser punido por atos de sua vida privada?”, 
Migalhas, 26 jan. 2018. Disponível em :< https://www.migalhas.com.br/depeso/273081/agente-
publico-pode-ser-punido-por-atos-de-sua-vida-privada>, Acesso em 03 jul 2021.  
40 De Toleto, Cézar de Alencar Arnaut, “Sobre o conceito de subjetividade na Filosofia do Direito de 
Hegel”, Revista Acta Scientiarum, v. 25, n.2, 2003, Maringá, Universidade Estadual de Maringá, p. 251-
255. p.255 
41 Schreiber, Anderson, Direitos da Personalidade, São Paulo: Atlas, 2013. p.14 
42 Para um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, indica-se a leitura da obra: Sarlet, Ingo 
Wolfgang, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. 
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4. Os direitos da personalidade do servidor militar 

 

Com a crescente utilização das redes sociais, as pessoas estão cada vez mais 

envolvidas no uso da tecnologia. Atualmente, carrega-se no bolso um diário, não 

mais o diário trancado com chaves, como faziam adolescentes, mas utiliza-se as 

redes sociais, tais como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, entre outros, para 

compartilhar experiências, tarefas do dia a dia, ou até mesmo as mais variadas 

informações sobre a vida particular de cada um (informação verbal)43. 

Contudo, “com o controle de enorme quantidade de dados sobre as pessoas e 

a possibilidade de conhecê-las com precisão, tem-se hipótese de subversão da ética 

no uso da tecnologia: em vez de servir à humanidade, servirá para controlá-la”44. 

Desta forma, reflete-se sobre a intervenção na vida do servidor público, que pode 

resultar em uma vigilância constante diante de uma intervenção ilimitada de sua vida 

privada.  

Na mesma medida em que os servidores públicos têm o dever de cumprir e 

respeitar os princípios da Administração Pública a ele impostos, também é detentor 

de direitos e garantias fundamentais, os quais não podem ser violados por decisões 

que possuam caráter subjetivo. A vida privada, intimidade e honra dos servidores 

públicos, são direitos que devem ser respeitados pelo Estado. 

O Código Civil de 2002 começou a tratar sobre os direitos de personalidade 

entre os artigos 11 a 21, contudo não foi uma novidade no ordenamento jurídico 

brasileiro, pois já existe essa previsão na Constituição Federal de 1988 entre os 

direitos e garantias fundamentais45. Desta forma devem ser analisados sob um viés 

civil-constitucional46. Ainda que não seja previsto “literalmente no seu catálogo de 

direitos fundamentais a expressão ‘direto da personalidade’ ou direito ao 

                                                      
43 Fala do Professor Dr. Marco Antônio Lima Berberi, em aula ministrada aos doutorandos do Centro 
Universitário Autônomo do Brasil, sobre inteligência artificial e direitos da personalidade, em 14 maio 
2021. 
44 Tomasevicius Filho, Eduardo, “Inteligência artificial e direitos da personalidade: uma contradição 
em termos?”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 113, 2018, São Paulo, 
Universidade de São Paulo, p. 133-149. p.146. 
45 Tartuce, Flávio, Manual de direito civil, São Paulo: MÉTODO, 2016.p.97 
46 Tartuce, Flávio, Manual de direito civil, São Paulo: MÉTODO, 2016.p.97 
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‘desenvolvimento da personalidade’, como o fazem as constituições de Portugal, 

Espanha, Itália e Alemanha, dentre outras”47. 

Na doutrina encontram-se conceitos que revelam a finalidade de proteção dos 

direitos da personalidade e estão vinculadas à pessoa e a sua dignidade, conforme 

previsão no art. 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa de 198848. Na 

IV Jornada de Direito Civil, pode ser observado o Enunciado n. 274 que diz serem os 

direitos de personalidade regulados de maneira não exaustiva no Código Civil que 

“são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana” prevista no artigo 

1º, inciso III da Constituição da República Federativa e, havendo colisão entre eles 

não há sobrelevação, devendo-se aplicar a técnica da ponderação49. 

São direitos que “recaem sobre bens atuais e específicos, que dizem respeito 

ao modo de ser físico e psíquico do seu titular”50. Além disso, podem ser divididos 

em três grandes grupos, sendo o primeiro vinculado à integridade física, onde 

abrange o direito à vida e ao corpo, o segundo é relacionado ao direito à integridade 

intelectual, neste grupo estão a liberdade de pensamento e os direitos do autor e, por 

fim no terceiro está o direito à integridade moral, o qual se relaciona à “liberdade 

política e civil, à honra, ao recato, ao segredo, à imagem e à identidade pessoal, 

familiar e social”51.  

Sendo assim, os direitos da personalidade se entrelaçam com a dignidade da 

pessoa humana, são direitos fundamentais expressos na Constituição Federal de 

1988, como preceitua o art. 5º, inciso X “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a  imagem das  pessoas,  assegurado  o  direito  a  indenização  pelo  dano  

                                                      
47 De Marco, Cristhian Magnus; Freitas, Riva Sobrado de. “Pressupostos para o estudo dos direitos da 
personalidade na dogmática dos direitos fundamentais”, Revista Direitos Fundamentais & 
Democracia (UniBrasil), v. 14, 2013, Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil, p. 254-272, 
2013. p.02. 
48 De Marco, Cristhian Magnus; Freitas, Riva Sobrado de. “Pressupostos para o estudo dos direitos da 
personalidade na dogmática dos direitos fundamentais”, Revista Direitos Fundamentais & 
Democracia (UniBrasil), v. 14, 2013, Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil, p. 254-272, 
2013. p.99 
49 De Marco, Cristhian Magnus; Freitas, Riva Sobrado de. “Pressupostos para o estudo dos direitos da 
personalidade na dogmática dos direitos fundamentais”, Revista Direitos Fundamentais & 
Democracia (UniBrasil), v. 14, 2013, Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil, p. 254-272, 
2013. p.98 
50  Franceschet, Júlio C.. “Direitos da personalidade: a indissociabilidade dos elementos morais e 
patrimoniais”, Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 20, 2019, São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, p. 33-61.p. 34 
51 Idem, p. 100 
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material ou moral decorrente de sua violação”.  

É certo que os direitos fundamentais não são absolutos, seus limites são 

implicitamente ou expressamente previstos pela própria Constituição, e se incluem 

na própria essência dos direitos fundamentais.52 Mas como bem assevera Friedrich 

Muller, não há um “sistema de valores” pré-estabelecidos pela Constituição, visto 

que ao fazer isso o resultado seria uma violação ao Estado de Direito, devendo os 

limites serem interpretados de acordo com o caso concreto53. 

Conforme a teoria dos princípios de Alexy, deve haver uma racionalidade no 

sopesamento, em busca de uma solução quando houver uma colisão entre os 

princípios54. Além disso, a interpretação a ser feita para a aplicação do direito é a 

busca de uma racionalidade que exclua qualquer subjetividade55.  

Segundo a ideia originária de Dworkin, “ter um direito fundamental, em Estado 

de Direito, equivale a ter um trunfo num jogo de cartas”56, isso porque os direitos 

fundamentais são pressupostos da democracia, sem eles não há democracia57.  

O intuito com o posicionamento de Dworkin é justamente fazer um paralelo 

aos conceitos de moralidade e bons costumes previstos na norma 

infraconstitucional, analisada no tópico anterior, que acaba sendo considerada por 

aquilo que a “maioria” pode achar justo ou ainda conceituar “bons costumes”, que 

em sua concepção determinadas atitudes podem deixar de vir a ser considerada 

imoral. Desta forma, os direitos fundamentais não podem ser violados por um 

“achismo” daquilo que é considerado de acordo com a moral e os bons costumes, 

pela maioria.  

Considerar direitos fundamentais como trunfo, significa que o Estado não 

pode impor restrições da liberdade por qualquer razão, justificando-se em 

preferências externas que julga merecerem maior consideração58.  

                                                      
52  Silva, Vergílio Afonso da, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, São 
Paulo: Malheiros, 2009.p. 132 
53 Muller, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.p.17-
20. 
54 Silva, Vergílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 
Paulo: Malheiros, 2009.p.146. 
55 Silva, Vergílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p.147. 
56 Novais, Jorge Reis. Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra Editora, 2006. p. 17 
57 Novais, Jorge Reis. Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra Editora, 2006. p.28 
58 Novais, Jorge Reis. Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra Editora, 2006. p. 28 
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Por isso, pode-se destacar que nem o chefe do Poder Executivo, tampouco a 

Administração na figura de seus agentes públicos, pode suprimir direitos 

fundamentais, impondo “ao indivíduo concepções ou planos de vida com que ele não 

concorde” 59 . Mesmo se o conceito subjetivo de moral e bons costumes seja 

considerado pela maioria, “os direitos fundamentais são constitucionalmente 

reconhecidos como direitos contra a maioria”60. 

Outrossim, os direitos da personalidade abarcam a privacidade e a intimidade 

de cada indivíduo 61 , “a proteção à privacidade relaciona-se diretamente ao livre 

desenvolvimento da personalidade humana, na medida em que é imprescindível 

garantir ao cidadão que ele não seja submetido a qualquer forma de controle social” 

que seja capaz de anular a individualidade resultando na restrição de sua autonomia 

privada62. Por isso, uma vigilância excessiva na vida dos servidores, sobre situações 

que não afetam o interesse público, seria capaz de excluir o próprio núcleo essencial 

dos direitos fundamentais em questão. 

Portanto, apresentadas as razões que assistem a compreensão de que a 

simples menção de idoneidade moral e conduta ilibada em textos normativos 

dependem de correta interpretação, e jamais poderão violar a dignidade da pessoa 

humana63 . Além disso, tal alusão não têm a prerrogativa, tampouco autorização 

constitucional de excluir os estilos de vida na sociedade que deve ser contrária a 

discriminação, e atender aos objetivos do Estado Democrático de Direito64.  

O Estado deve respeitar os direitos da personalidade, e todos os direitos 

fundamentais de seus servidores públicos, respeitando-se a dignidade da pessoa 

humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Desta forma, não 

deve o Estado, fundamentando-se na interpretação subjetiva eleger padrões morais 

flagrantemente discriminatórios, sem fundamentação objetiva, e em contradição 

                                                      
59 Novais, Jorge Reis. Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra Editora, 2006. p.31 
60 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra Editora, 2006, p.33 
61 Maurmo, Júlia Pereira Gomes. “A distinção conceitual entre privacidade, intimidade, vida privada, 
honra e imagem”, Revista de Direito Privado (São Paulo), v. 57, 2014, São Paulo, p. 33-52, 2014.p.36 
62 Maurmo, Júlia Pereira Gomes. “A distinção conceitual entre privacidade, intimidade, vida privada, 
honra e imagem”, Revista de Direito Privado (São Paulo), v. 57, 2014, São Paulo, p. 33-52, 2014. p.36. 
63 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael, “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. 
64 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael, “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. 
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com o rol garantista liberal previsto na Constituição da República Federativa de 

198865. 

 

Conclusão 

 

Foram apresentados alguns conceitos sobre a conduta ilibada e a idoneidade 

moral, os quais estão diretamente vinculados ao conceito de moralidade, sob o viés 

da atuação da Administração Pública, sem esgotar o tema. Mas o que seria essa 

moralidade a ser interpretada no serviço público, mais precisamente na vida privada 

dos servidores militares? Com mais profundidade à análise do tema, pode o Estado 

afrontar os direitos da personalidade intervindo na vida privada, intimidade e 

autonomia de agentes públicos? Pode o Estado exercer uma vigilância, controlando 

o que um servidor público pode postar em suas redes sociais, ou ainda quais partes 

do corpo o servidor pode mostrar na internet? 

Os conceitos de moral, conforme exposto na presente pesquisa, resultam em 

uma interpretação difícil, no entanto quando se trata da vida privada do servidor 

público, trata-se da vida privada da pessoa humana, e como tal é detentora de 

direitos e garantias fundamentais.  

O servidor público deve respeitar o princípio da moralidade no âmbito público 

e privado, contudo, demonstrou-se que a moralidade a ser interpretada nos deveres 

funcionais, é a moralidade administrativa. Nesse sentido, deve-se atentar ao 

princípio constitucional da moralidade, como um dos princípios da Administração 

Pública, pois o agente público deve atuar em compatibilidade com a probidade, 

honestidade e lealdade de maneira que dignifique a função pública, essa é a 

interpretação que se deve fazer da conduta ilibada e idoneidade moral, logo a 

moralidade no serviço público.  

Os servidores públicos, de maneira geral, devem atuar de acordo com os 

princípios da Administração Pública e sujeitarem-se à Constituição da República 

Federativa, levando-se em conta a moralidade administrativa como um dos 

princípios para o cumprimento de suas funções. Sendo assim, a vida privada do 

                                                      
65 Ribeiro, Igor Veloso; Fernandes, Estevão Rafael, “A invalidade da reputação ilibada e da idoneidade 
moral: reflexões decoloniais”, Revista QUAESTIO IURIS, v. 11, Rio de Janeiro, 2018. p. 3128-3147. 
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servidor público só irá interessar ao Estado quando a sua conduta se relacionar com 

a função exercida. 

Caso contrário, os direitos de personalidade serão gravemente violados e, em 

consequência, o núcleo essencial dos direitos fundamentais é fortemente afetado, 

visto que compreendem a vida privada, a intimidade e a autonomia da pessoa, e seu 

desenvolvimento deve ser livre de qualquer entendimento com caráter meramente 

subjetivo que possa anular e restringir os direitos fundamentais.  

Mesmo se houver um sopesamento de direitos não há um sistema de valores 

pré-estabelecidos pela Constituição, mas sim a interpretação legal deve ser feita 

dentro da observância da legalidade, e os limites aos direitos fundamentais serem 

aplicados ao caso concreto e, jamais em caráter meramente subjetivo. Conforme 

salienta Alexy, na teoria dos princípios, que havendo colisão entre princípios, o 

sopesamento deve ser feito com base na racionalidade e isso exclui qualquer 

subjetividade66.  

Um servidor público jamais poderá ser surpreendido por valores morais não 

previstos em lei, conforme demonstrado ao longo da pesquisa, tal ação resultaria na 

violação aos direitos da personalidade, que nesse caso a vida privada, a intimidade, 

imagem e a autonomia. O Estado não pode ter controle sobre o que um servidor faz 

em sua vida privada ou até mesmo com seu corpo, tampouco sobre suas escolhas 

pessoais se a sua atitude não se vincula a função pública e não afronta os princípios 

da Administração Pública, ora se assim o fizer aplicará o Direito a “bel-prazer” e não 

de modo a concretizar a Constituição.  
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RESUMO 
 
O mundo da tecnologia pode assustar muita gente, principalmente quando uma 
pessoa aparece em um vídeo dizendo coisas que normalmente nunca diria. Um vídeo 
feito pelo cineasta Jordan Peele, em parceria com o site Buzzfeed, mostrava o ex-
presidente norte-americano Barack Obama alertando a população sobre os perigos 
da nova ameaça que começava a ganhar terreno em solo mundial. O vídeo chamava 
a atenção pelo linguajar usado por Obama, que parecia muito confortável ao dirigir 
xingamentos ao então presidente Donald Trump. O que ninguém sabia até aquele 
momento era que o próprio vídeo se tratava de um deepfake, elaborado por Peele. A 
questão vai mais além e traz discussões no mínimo interessantes sobre direitos 
autorais, paródias e liberdade de expressão. Uma dessas discussões foi levantada 
quando um YouTuber, que fazia vídeos utilizando IA para emular vozes de 
personalidades famosas, publicou um vídeo com a voz do rapper Jay-Z lendo um 
solilóquio de Hamlet. A repercussão foi tamanha que Jay-Z e sua gravadora 
ajuizaram uma ação de violação de direitos autorais contra o YouTuber. A agência 
alegou que o vídeo infringia os direitos autorais de Jay-Z e usava ilegalmente uma 
IA para simular a voz do artista. A ação causou polêmica e levantou questões sobre 
sua validade, já que se tratava, segundo algumas análises, de uma obra derivada ou 
mesmo de uma paródia. O presente artigo pretende verificar se há violação de 
direitos autorais em casos de deepfakes que possuem o intuito de parodiar obras ou 
pessoas. 
Palavras-chave: deepfakes; direitos autorais; paródias. 
                                                      
1 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. Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições 
de Ensino Particulares (PROSUP) da CAPES. Membro do Núcleo de Pesquisa em Direito Constitucional 
– NUPECONST do PPGD do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil. Membro do Núcleo 
de Pesquisa em Direito Civil-Constitucional da UFPR (Grupo Virada de Copérnico). 
2 Doutor, Mestre e Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Professor na 
graduação e no Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) do Centro Universitário Autônomo do 
Brasil - UniBrasil. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direito Civil-Constitucional da UFPR - Grupo 
"Virada de Copérnico" e do Grupo de Pesquisa CNPQ NUPECONST – UniBrasil, linha de pesquisa: 
direitos fundamentais e relações privadas. Advogado e Procurador do Estado do Paraná. 
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ABSTRACT 
 
The tech world can scare a lot of people, especially when a person appears in a video 
saying things they would normally never say. A video made by the filmmaker Jordan 
Peele, in partnership with the website Buzzfeed, showed former US President Barack 
Obama alerting the population to the dangers of the new threat that was beginning 
to gain ground on the world. The video drew attention because of the language used 
by Obama, who seemed very comfortable when swearing at then-President Donald 
Trump. What nobody knew until that moment was that the video itself was a 
deepfake, created by Peele. The issue goes further and brings at least interesting 
discussions about copyright, parody and freedom of expression. One discussion 
arose when a YouTuber, who made videos using AI to emulate the voices of famous 
personalities, posted a video featuring the voice of the rapper Jay-Z reading a Hamlet 
soliloquy. The repercussions were such that Jay-Z and his record company filed a 
copyright infringement lawsuit against the YouTuber. The agency claimed that the 
video infringed Jay-Z's copyright and illegally used an AI to simulate the artist's 
voice. The action caused controversy and raised questions about its validity, as it 
was, according to some analyses, a derivative work or even a parody. This article 
intends to verify if there is copyright infringement in cases of deepfakes that are 
intended to parody works or people. 
KEYWORDS: deepfakes; copyright; parodies. 
 

INTRODUÇÃO 

 

É com uma certa facilidade que atualmente alguém com um celular na mão 

consegue fazer um deepfake. É o caso do aplicativo para o sistema operacional IOS 

denominado “Impressions App”. Em apenas poucos minutos é possível criar um 

vídeo de deepfake de até vinte segundos, utilizando vozes e rostos de celebridades 

(ao todo, são 80 rostos disponíveis ao usuário). Mas ele não foi o pioneiro. Quem 

despontou na frente foi o ZAO App, tornando possível colocar rostos de qualquer 

pessoa em vídeos famosos3. 

A tecnologia permite, muito mais hoje em dia, a manipulação da percepção da 

realidade. Muito embora isto não seja novidade - mas se destaca grandemente 

agora. Com a invenção da fotografia no século XIX, por exemplo, era possível 

adulterar imagens a partir de aplicação de negativos um sobre outro, ou a remoção 

de imagens raspando estes mesmos negativos. E tudo isto sem a sofisticação 

tecnológica que se tem agora. E o que dizer sobre a manipulação de imagens 

                                                      
3 Rudnitzki, Ethel. Yes, nós temos deepfake: brasileiros são o 2º maior público de aplicativo que “troca 
rostos” de políticos e celebridades. Disponível em: https://bit.ly/3nDoUbi. Acesso em: 16 set. 2021. 
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utilizando-se programas como o Photoshop? A fluência do processamento, termo 

cunhado pela psicologia para descrever um processo no qual há um favorecimento 

inconsciente das pessoas a fazerem uma avaliação mais positiva em relação a um 

estímulo, é praticamente mais rápida quando se trata de recursos visuais em 

conjunto com textos. Isto significa dizer que as pessoas tendem a acreditar em um 

texto com mais veracidade, e sem pensar muito, se este texto estiver acompanhado 

de uma imagem4. Tudo isso para dizer sobre o grande impacto que as imagens têm 

no processo de reconhecimento de algo como verdadeiro, como algo que faz sentido. 

Uma das características destacadas de um vídeo de deepfake é que ele pode 

causar um estranhamento, a princípio. Isto pois, a depender da tecnologia utilizada, 

a boca da pessoa no vídeo parece se mexer diferente, ou há algo no olhar que dá uma 

sensação desconfortável. Há uma possível explicação para isto. Existe uma teoria da 

psicologia criada na década de 1970 pelo professor de robótica japonês Masahiro 

Mori denominada “Vale da Estranheza”. Ela diz respeito a essa repulsa sentida 

quando se está diante de uma animação ou de um robô que tenta imitar ou chegar 

muito próximo à aparência humana, mas não o suficiente a ponto de causar empatia. 

É o que acontece, por exemplo, com animações produzidas pelo site MyHeritage. Este 

site, que utiliza uma inteligência artificial denominada DeepNostalgia, dá vida a fotos 

antigas. É possível ver quem já foi dessa para melhor sorrir, se mexer ou dar uma 

piscadela. Aqui a teoria do Vale da Estranheza entra. Masahiro Mori explica, a partir 

de um gráfico da função y = f(x), que esta função aumenta continuamente com a 

variável x. O autor salienta que isto não ocorre em todas as relações. Uma função em 

que isto não ocorre é quando um alpinista escala uma montanha. A relação é inversa, 

devido às colinas e vales intermediários: “Percebi que, ao escalar em direção ao 

objetivo de fazer os robôs parecerem humanos, nossa afinidade por eles aumenta 

até chegarmos a um vale, que chamo de vale da estranheza”5. Ou seja, Masahiro Mori 

explica que existe uma relação da semelhança humana de uma entidade e a 

                                                      
4 Nina Schick coloca que “(...) as pessoas eram mais propensas a acreditarem na afirmação ‘Nozes 
de macadâmia são da mesma família que os pêssegos’ se o texto fosse acompanhado por uma 
imagem de nozes de macadâmia” (tradução livre). (Schick, Nina. Deepfakes: the coming infocalypse. 
New York: Twelve, 2020, p. 22). 
5 Mori, Masahiro. The Uncanny Valley: the original essay by Masahiro Mori. Traduzido por Karl F. 
MacDorman e Norri Kageki. Disponível em: https://bit.ly/3hD9UX4. Acesso em: 16 set. 2021. 
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afinidade do observador por ela. Essa “estranheza” que o autor revela faz sentido 

quando se depara, por exemplo, com pessoas utilizando uma prótese que não simula 

com propriedade aspectos humanos. No caso dos deepfakes, eles possuem algo que 

chega a ser muito próximo do visual humano, mas quando não se aproximam 

totalmente, há uma tendência a repeli-los6. 

A palavra deepfake vem da junção dos termos deep learning e fake. Este 

fenômeno teve seu surgimento em 2017 quando um usuário da plataforma Reddit, 

que se denominava Deepfakes, publicou diversos vídeos de atrizes famosas em 

práticas sexuais7. No entanto, o fenômeno se popularizou e não ficou restrito às 

imagens de pessoas famosas. Utilizando apenas algumas centenas de fotos de uma 

pessoa e um software de código aberto, um amador consegue introduzir o rosto de 

qualquer pessoa e transformá-la em um deepfake, o que, por si só, já causa 

preocupação, mas não a única. Outras implicações estão em jogo, como conteúdos 

falsos ou desinformação8. 

Neste artigo, abordar-se-á, num primeiro momento, o caso norte-americano 

do rapper Jay-Z contra o criador anônimo do canal do YouTube, Vocal Synthesis para 

explicar como o fair use do copyright americano funciona no quesito das paródias. 

Num segundo momento, é revisitado como a proteção autoral brasileira impacta 

também nas questões de paródia, propiciando respeito autoral. Por meio do método 

dedutivo, embasado na pesquisa doutrinária e jornalística sobre o assunto, o artigo 

tem como objetivo refletir sobre o campo dos direitos autorais e as novas criações 

tecnológicas, os deepfakes.      

                                                      
6 Mori, Masahiro. The Uncanny Valley: the original essay by Masahiro Mori. Traduzido por Karl F. 
MacDorman e Norri Kageki. Disponível em: https://bit.ly/3hD9UX4. Acesso em: 16 set. 2021. 
7 Em 2017, circularam na plataforma Reddit diversos vídeos fake de atrizes famosas, como Scarlett 
Johansson, Maisie Williams, Taylor Swift e Aubrey Plaza, em práticas sexuais. (Cole, Samantha. AI-
assisted fake porn is here and we’re all fucked. Disponível em: https://bit.ly/39bcFtV. Acesso em: 16 
set. 2021). 
8 Neste contexto, existem ainda as shallowfakes, explicadas por Evelyn Melo Silva: “Shallowfake, em 
tradução livre, significa falsidade rasa. No contexto dos vídeos falsos, diz respeito sobre uma 
falsidade superficial, mais grosseira, que não exige o uso da inteligência artificial para manipular 
imagem e som de um vídeo, mas que, basicamente, trabalha com a descontextualização do vídeo, o 
que, na prática, igualmente acarreta em desinformação do cidadão. Dito de outra forma, são vídeos 
que foram manipulados com ferramentas básicas de edição ou colocados intencionalmente fora de 
contexto. Em geral, podem resultar em danos à reputação de uma pessoa-alvo, mesmo que a 
falsidade seja de baixa qualidade e razoavelmente verificável” (Melo Silva, Evelyn. Você já ouviu falar 
em deepfake e em shallowfake e como eles podem afetar a eleição de 2020? Disponível em: 
https://bit.ly/3klzJfT. Acesso em: 18 set. 2021). 
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MÍDIA SINTÉTICA E A DEFESA DO FAIR USE PARA PARÓDIAS 

 

O uso de novas tecnologias não está mais restrito apenas a quem pode pagar 

por elas. Hoje existem inúmeros sistemas de inteligência artificial de código aberto 

que podem ser utilizados livremente por qualquer pessoa e que não dependem de 

uma produção elaborada, como câmeras e atores. É o caso do deepfake feito a partir 

do filme “O irlandês”, de Martin Scorsese. Shamook, um fã do filme, fez um deepfake 

de algumas cenas de Robert De Niro, utilizando apenas dez dias para completar a 

façanha e dez mil imagens do ator para que aparentasse sem os efeitos do tempo9. 

Em comparação, a produção original do filme de Scorsese gastou muito mais tempo 

e dinheiro para conseguir rejuvenescer o ator com efeitos especiais e o resultado não 

foi tão bom quanto aquele alcançado por Shamook, que utilizou de uma tecnologia 

barata e rápida. 

A habilidade das máquinas em processar uma quantidade enorme de dados 

possibilita o treinamento delas para que se consiga uma mídia falsa (ou fake media). 

As chamadas mídias sintéticas são mídias (vídeos, imagens, textos ou voz) 

totalmente ou parcialmente geradas por inteligência artificial10. Esse novo tipo de 

mídia pode democratizar a produção de conteúdo visual por deixá-la mais acessível 

economicamente, mais rápida, mais fácil e de uma maior fidelidade do que já se viu. 

Este é um dos desenvolvimentos revolucionários na aplicação prática de inteligência 

artificial, pois vai transformar o futuro da produção de conteúdos e da criatividade11. 

Mais um exemplo que pode traduzir bem esse novo cenário é o de David Beckham, 

estrela da campanha “Malaria must die”. Nela, a inteligência artificial foi usada para 

gerar uma fala do jogador de futebol em nove idiomas diferentes (inglês, espanhol, 

kinyarwanda [língua falada na Ruanda], árabe, francês, hindi, mandarim, kiswahili 

[língua do Quênia] e yoruba [língua da Nigéria])12. Não houve a necessidade de muitas 

                                                      
9  Shamook. De-aging Robert De Niro in The Irishman [DeepFake]. Disponível em: 
https://bit.ly/3tT2MdX. Acesso em: 18 set. 2021. O criador de conteúdo afirma, na descrição do vídeo, 
que sua criação não viola direitos autorais devido à aplicação de fair use, ou uso justo, pela lei de 
direitos autorais norte-americana. 
10 Schick, Nina. Deepfakes: the coming infocalypse. New York: Twelve, 2020, p. 08-09. 
11 Schick, Nina. Deepfakes: the coming infocalypse. New York: Twelve, 2020. 
12 Malaria Must die. David Beckham speaks nine languages to launch Malaria Must Die Voice Petition. 
Disponível em: https://bit.ly/3EzxhuC. Acesso em: 18 set. 2021. 
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câmeras, outros estúdios e atores13 , portanto, o custo da produção foi reduzido 

sensivelmente.    

Um criador de conteúdo que teve que enfrentar um processo judicial foi o 

criador por trás do canal do YouTube denominado Vocal Synthesis. Ele possui 

inúmeros vídeos em seu canal e em todos, tanto a descrição quanto o título dos 

vídeos, contêm o termo speech synthesis, ou síntese de fala, em português. Trata-se 

de um processo oposto à fala natural humana, que compreende a produção artificial 

dela, ou seja, a produção de uma voz sintética.  

Vocal Synthesis então, compilou a voz de Jay-Z em uma base de dados e criou 

um deepfake de áudio. Nele é possível ouvir o rapper recitar Hamlet, o livro do 

Gênesis e uma música composta por Billy Joel. Jay-Z não gostou nada da arte, e, 

juntamente com sua gravadora, a Roc Nation LLC, notificaram Vocal Synthesis. No 

entendimento de sua gravadora, há duas reivindicações: “1. Estes vídeos infringem 

os direitos autorais de Jay-Z. 2. Os vídeos usam ilegalmente uma IA para se passar 

pela voz do nosso cliente”14. 

Inicialmente, o YouTube retirou dois vídeos15 baseados no Digital Millennium 

Copyright Act (DMCA), mas depois, voltou atrás na decisão e os restabeleceu no site. 

Vocal Synthesis menciona que seus vídeos estão fora das Diretrizes do YouTube 

para mídia manipulada 16 . Não contendo nada que infringisse as diretrizes da 

plataforma, não haveria, a princípio, razão para seus vídeos serem retirados. 

Os criadores de conteúdo, como Vocal Synthesis, são considerados 

produtores intelectuais, cujas criações podem se relacionar com aspectos literários, 

dramáticos, musicais e artísticos17. São novos atores que surgiram com o advento 

                                                      
13 Butcher, Mike. The startup behind that deep-fake David Beckham video just raised $3M. Disponível 
em: https://tcrn.ch/3Ap5Wsv. Acesso em: 18 set. 2021. 
14  No original: “With these takedowns, Roc Nation is making two claims: 1. These videos are an 
infringing use of Jay-Z’s copyright.; 2. The videos “unlawfully uses an AI to impersonate our client’s 
voice.” (Baio, Andy. With questionable copyright claim, Jay-Z orders deepfake audio parodies off 
YouTube. Disponível em: https://bit.ly/3EqmaEe. Acesso em: 16 set. 2021). 
15 No total, dois vídeos foram removidos pelo YouTube: o primeiro, o solilóquio de Hamlet, e o segundo, 
um cover da música do artista Billy Joel intitulada “We Didn't Start the Fire”.  
16 No original: “(...) every Vocal Synthesis video is clearly labeled as speech synthesis in the title and 
description, and falls outside of YouTube’s guidelines for manipulated media” (Baio, Andy. With 
questionable copyright claim, Jay-Z orders deepfake audio parodies off YouTube. Disponível em: 
https://bit.ly/3EqmaEe. Acesso em: 16 set. 2021). 
17 US Copyright Office. What does copyright protect? Disponível em: https://bit.ly/3Cs6VIO. Acesso 
em: 18 set. 2021. 
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das novas tecnologias de machine e deep learning. Dentro desse cenário, cabe a 

seguinte pergunta: um deepfake, então, estaria protegido por direitos autorais? A 

resposta nem sempre é um sim ou um não. Talvez um "depende''. Será que o sistema 

de direitos autorais poderia ser utilizado para a regulação de deepfakes? 

Ao se levar em consideração alguns pontos, é possível dizer que o sistema 

norte-americano de copyright poderia regular os deepfakes devido à utilização da 

doutrina do fair use, pela seção 107 do DMCA18, que estabelece quatro fatores para 

a sua utilização: (i) o propósito e o caráter do uso; (ii) a natureza da obra protegida 

por direitos autorais; (iii) o montante e a substancialidade da parte tomada; (iv) o 

efeito do uso sobre o mercado potencial. Ainda, a seção 512 do DMCA e seção 230 

do Communications Decency Act (CDA) importam em problemas com relação ao 

aviso e remoção de conteúdo19. A doutrina do fair use implica no uso de um conteúdo 

sem que se precise pedir autorização à pessoa criadora, mas este é um uso limitado, 

e deve ser levado em consideração os quatro fatores acima mencionados.  

Numa breve análise do que ocorreu com o rapper e o criador de conteúdo, 

percebe-se que o propósito e o caráter do uso nada têm a ver com a nova obra, pois 

foram usados um conjunto de amostras vocais, retiradas totalmente de seu contexto 

e instrumentos, para que se pudesse obter essa nova obra. O objetivo do seu uso é 

basicamente o entretenimento, uma paródia, sem propósito de enganar, apenas 

divertir. Mesmo havendo problemas concernentes ao montante e à substancialidade 

da obra tomada, isto, por si só, não descartaria a possibilidade de se utilizar o fair 

use a partir da paródia. Já quanto ao uso sobre o mercado potencial, Vocal Synthesis 

                                                      
18 “Não obstante as disposições das seções 106 e 106A, o uso justo de uma obra protegida por direitos 
autorais, incluindo o uso por reprodução em cópias ou gravações fonográficas ou por qualquer outro 
meio especificado por essa seção, para fins como crítica, comentário, reportagem de notícias, ensino 
(incluindo cópias múltiplas para uso em sala de aula), bolsa de estudos ou pesquisa, não é uma 
violação de direitos autorais. Ao determinar se o uso feito de uma obra em qualquer caso particular é 
um uso justo, os fatores a serem considerados devem incluir: 
(1) a finalidade e o caráter do uso, incluindo se tal uso é de natureza comercial ou para fins 
educacionais sem fins lucrativos; 
(2) a natureza da obra protegida por direitos autorais; 
(3) a quantidade e a substancialidade da parte usada em relação à obra protegida por direitos autorais 
como um todo; e 
(4) o efeito do uso sobre o mercado potencial ou o valor da obra protegida por direitos autorais” (US 
Copyright Office. Limitations on exclusive rights: Fair use. The Digital Millennium Copyright Act, 17 
USC § 107). 
19 Para mais informações, verificar Digital Millennium Copyright Act, § 512 e Communications Decency 
Act, § 230. 
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é um criador anônimo e não se utiliza de parceiros comerciais e não monetiza seu 

canal. O impacto, portanto, sobre o valor de mercado de Jay-Z é praticamente 

inexistente. 

Diferentemente da distinção que a Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei nº 

9.610/1998 - LDA) faz entre direitos morais e direitos patrimoniais20 , o sistema 

autoral norte-americano não possui esta distinção. Entretanto, os Estados Unidos, 

ao serem signatários da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e 

artísticas (1989), editaram o Visual Artists Rights Act, adicionando a seção 106A ao 

DMCA. Isto garantiu direitos morais em relação a apenas obras de arte visuais, mas 

não a todos os outros tipos de obras, como prevê a Convenção de Berna, no seu 

artigo 6bis. Segundo Neeraja Seshadri, os direitos morais poderiam ser utilizados 

quando a obra protegida por direitos autorais é modificada a ponto de causarem 

prejuízos aos interesses do criador da obra original e “(...) nos Estados Unidos pode 

ser estendido a casos onde as artes visuais são usadas em conteúdo de deepfake”21. 

Ainda, neste quesito, Edvinas Meskys, Aidas Liaudanskas, Julija Kalpokiene e Paulius 

Jurcys fazem questionamentos pertinentes sobre a regulação ética e moral dos 

deepfakes, e em especial ao quesito protetivo do sistema de copyright22. 

                                                      
20 A LDA faz uma bipartição dos direitos autorais em direitos morais do autor e direitos patrimoniais 
do autor: “Na tradição continental, há duas frações no direito de autor: (i) o direito moral do autor, de 
cunho extrapatrimonial, que se liga à defesa da obra e sua autoria, bem como (ii) o direito patrimonial, 
voltado à exploração econômica da obra” (Lima Berberi, Marco Antonio. A arte após a morte do artista: 
sucessão hereditária e direitos autorais. Curitiba, 2018. 172 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade Federal do Paraná – UFPR). 
21 Tradução do original: “ (...) in the United States it can be extended to cases where visual arts are 
used in deepfake content” (Seshadri, Neeraja. Implications of deepfakes on copyright law. Disponível 
em: https://bit.ly/3krgjGI. Acesso em: 20 set. 2021).  
22 “Mais especificamente, do ponto de vista da lei de direitos autorais, pode ser questionado se o 
criador de um deepfake pode reivindicar a autoria dos direitos autorais do deepfake recém-criado ou 
se o uso do conteúdo original (uma ou várias obras protegidas por direitos autorais) equivale a uma 
violação de direitos autorais e/ou direitos de imagem. Além disso, pode-se questionar se o criador de 
um deepfake poderia confiar em certas doutrinas que os isentariam de responsabilidade. Por exemplo, 
no caso de violação de direitos autorais, o criador de um deepfake poderia invocar exceções 
estatutárias, como paródia ou sátira”. Tradução do original: “In addition, creative deep fakes may lead 
to certain IP-related controversies. More specifically, from the copyright law perspective, it may be 
questioned whether the creator of a deepfake could claim copyright authorship of the newly created 
deepfake or whether the use of the original content (one or multiple copyrighted works) amounts to 
an infringement of copyright and/or image rights. Furthermore, it may be questioned whether the 
creator of a deepfake could rely one certain doctrines that would exempt from liability. For instance, 
in the case of copyright infringement, the creator of a deepfake could invoke statutory exemptions 
such as parody or satire” (Meskys, Edvinas; Liaudanskas, Aidas; Kalpokiene, Julija; Jurcys, Paulius. 
Regulating deepfakes: legal and ethical considerations. Disponível em: https://bit.ly/3nSG30Q. 
Acesso em: 20 set. 2021). 



 
Joyce Finato Pires; Marco Antonio Lima Berberi  | 585 

 

 

Neeraja Seshadri entende pela possibilidade de as criações de deepfake serem 

protegidas pela doutrina do fair use, não tendo, neste caso, que se falar em violação 

de direitos autorais. Entretanto, caso se entenda que essas criações são obras 

derivadas, já não haveria proteção integral da obra recém-criada. Isto porque a seção 

103 do direito autoral norte-americano dispõe que obras derivadas são 

resguardadas parcialmente, pois o sistema de copyright apenas protege o que foi 

acrescentado à obra original a fim de modificá-la23, não a totalidade da obra.  

Quando se fala em limitações aos direitos autorais, os sistemas do droit 

d’auteur (que é a vertente usada no Brasil) e copyright apresentam, entre outras 

coisas, diferenças neste quesito. A de origem francesa presa muito mais por 

questões de ordem moral, enquanto percebe-se ser mais pragmática 

economicamente a de origem anglo-saxônica. 

A doutrina do fair use pode ser entendida como uma interpretação sobre caso 

a caso. Somente um tribunal poderá dizer o que significa fair use. Cláudio Lins de 

Vasconcelos coloca o que entende por essa doutrina: 

 

Terminologicamente, o Copyright Act dos EUA se refere ao fair use como uma 

limitação (limitation), mas existe uma diferença fundamental entre os limites 

impostos por esse instituto e os impostos pelas “limitações” do droit d’auteur. O 

direito de autor, no common law contemporâneo, não é um dever da sociedade 

para com o autor, válido a priori, mas uma proposição funcional do Estado, válida 

por suas consequências previsíveis. O copyright em si é uma exceção talhada 

para confirmar, no longo prazo, a regra geral do free speech. É comum entre os 

anglo-saxões, especialmente nos EUA, referir-se ao fair use como um “porto 

seguro” (safe harbor) onde o direito exclusivo não se aplica. É, antes de tudo, uma 

tese de defesa que pode ser alegada em um número indefinido de situações 

                                                      
23 “Os direitos autorais em uma compilação ou trabalho derivado se estendem apenas ao material 
contribuído pelo autor de tal trabalho, distinto do material pré-existente empregado na obra, e não 
implica qualquer direito exclusivo no material preexistente. Os direitos autorais deste trabalho são 
independentes e não afetam ou ampliam o escopo, duração, propriedade ou subsistência de qualquer 
proteção de direitos autorais no material preexistente”. Tradução do original: “The copyright in a 
compilation or derivative work extends only to the material contributed by the author of such work, as 
distinguished from the preexisting material employed in the work, and does not imply any exclusive 
right in the preexisting material. The copyright in such work is independent of, and does not affect or 
enlarge the scope, duration, ownership, or subsistence of, any copyright protection in the preexisting 
material”. (Digital Millennium Copyright Act, § 103, b). 
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concretas. Por isso, o fair use não se apresenta como uma lista fechada de 

hipóteses, mas como um conjunto de parâmetros hermenêuticos, cujas linhas 

gerais foram incorporadas ao direito escrito (statutory law) norte-americano em 

meados da década de 1970, mas que tem origem na jurisprudência das cortes 

(case law) e são quase tão antigos quanto ao próprio instituto jurídico do 

copyright24.  

 

Tanto o fair use quanto as limitações contidas no art. 46 da LDA envolvem 

dizer que, dentro do prazo de proteção legal (ou seja, ainda não em domínio público), 

qualquer obra artística, literária ou científica pode ser usada livremente, não sendo 

assim considerada ofensa aos direitos autorais por não ter-se pedido prévia e 

expressa autorização do autor. No sistema norte-americano, trata-se do fair use. Já 

no sistema brasileiro, tem-se o art. 46 da LDA.  

 

DEEPFAKES E PARÓDIAS: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

No Brasil, as limitações aos direitos autorais são dadas no capítulo IV da LDA. 

Pode-se verificar que essa delimitação se concentra nos interesses gerais, sem fins 

econômicos. Neste capítulo, consta o art. 47, que dispõe sobre as paródias 25 . 

Entende-se por paródia a obra que tenha por base ou reflita uma obra preexistente. 

Entretanto, para ser considerada uma paródia, a obra deve conter novos elementos, 

que darão à obra paródica uma nova individualidade, extraída da criatividade do 

autor26. 

Em 2014 noticiou-se uma discussão envolvendo a EMI Songs do Brasil e o  ex- 

                                                      
24 Lins de Vasconcelos, Cláudio. “As limitações, o fair use e a guinada utilitarista do direito autoral 
brasileiro”. In: Magalhães Martins, Guilherme; Rozatti Longhi, João Victor (Coords.). Direito digital: 
direito privado e internet. 3. ed. Indaiatuba: Editora Foco, 2020, p. 649-670. 
25 Art. 47, LDA. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra 
originária nem lhe implicarem descrédito. 
26 Eduardo Vieira Manso coloca que “(...) na paródia ela somente sofre mudança na forma interna, 
porquanto a paródia é mesmo antítese da obra parodiada. Não se pode esperar que a paródia não 
reflita a obra originária (reproduzindo-a, portanto), porque, então, de paródia não se tratará. A nova 
forma de que se investe a obra paródica mantém a mesma estrutura, a mesma organização, a mesma 
composição da obra parodiada, somente lhe alterando o tom: é uma imitação muito próxima, que, 
contudo, adquire individualidade própria, exatamente em razão dessa transformação burlesca” (Vieira 
Manso, Eduardo. Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais - derrogações e limitações. 
São Paulo: Bushatsky, 1980, p. 329). 
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deputado federal Tiririca. A empresa ajuizou ação indenizatória contra o político por 

veiculação de vídeo como propaganda eleitoral. No vídeo, Tiririca aparece imitando 

e cantando uma paródia da música “O portão”, do cantor Roberto Carlos. O Tribunal 

de Justiça de São Paulo condenou o político por entender que não se tratava de 

paródia. Entretanto, a decisão foi revertida unanimemente na Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ)27. 

No REsp 1.810.440/SP, que foi dado provimento, coloca-se que a finalidade 

da paródia (humorística, crítica ou sátira) é indiferente para se caracterizar sua 

licitude. O relator Ministro Marco Aurélio Bellizze ainda enfatiza que paródias 

destinadas às eleições não são contrárias à LDA quando se tem respeitado o art. 47. 

Outros exemplos do uso de paródias podem ser encontrados em abundância 

em programas de televisão, rádio, peças de teatro, entre outras. Mas não só. Com o 

advento da disrupção tecnológica, os criadores de conteúdo passaram a utilizar 

paródias em vídeos que disponibilizam no YouTube. Muitos desses novos atores 

criam deepfakes por diversão28 e aliam as paródias ao seu discurso. Logicamente, 

não se está aqui a coadunar com práticas maliciosas de fake news, por exemplo. Ao 

mesmo tempo em que se tem um combate às deepfakes que podem gerar danos, há 

também uma nova discussão que surge devido à proteção ao conteúdo intelectual 

que, porventura, possa estar ali contido. 

O criador intelectual é aquele autor cujo produto resultante da sua criação 

pode se caracterizar como obra artística, científica ou literária. O criador de conteúdo 

é também um criador intelectual, pois produz uma obra autônoma a partir de vídeos, 

músicas, textos e literatura. E este novo ator pode se utilizar das paródias, que, 

                                                      
27 STJ. REsp 1.810.440/SP. Recorrente: Francisco Everardo Oliveira Silva e outros. Recorrido: EMI 
Songs do Brasil Edições Musicais Ltda. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 12 nov. 
2019. Publicação: 21 nov. 2019.  
28 No caso de Vocal Synthesis, o próprio criador colocou em seu vídeo no YouTube que “O canal foi 
criado por um indivíduo amador com uma grande quantidade de tempo livre em suas mãos, bem como 
um interesse em tecnologias de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Ele gostaria de 
enfatizar que todos os vídeos neste canal foram planejados como entretenimento, e não havia 
nenhum propósito malicioso para nenhum deles”. No original: ““The channel was created by an 
individual hobbyist with a huge amount of free time on his hands, as well as an interest in machine 
learning and artificial intelligence technologies. He would like to emphasize that all of the videos on 
this channel were intended as entertainment, and there was no malicious purpose for any of them” 
(Baio, Andy. With questionable copyright claim, Jay-Z orders deepfake audio parodies off YouTube. 
Disponível em: https://bit.ly/3EqmaEe. Acesso em: 16 set. 2021). 
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conforme o relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, são lícitas à partir do respeito do 

conteúdo do art. 47, da LDA.   

Para que uma obra intelectual seja protegida ela deve seguir os seguintes 

critérios: essas obras devem ser obras literárias, artísticas e científicas; devem 

possuir originalidade; devem ser exteriorizadas por qualquer meio; e, acharem-se no 

período de proteção fixado pela lei (vida do autor mais setenta anos depois de seu 

falecimento, para o gozo dos direitos patrimoniais do autor por seus sucessores)29. 

O art. 7º da LDA dispõe que as obras intelectuais são “criações do espírito 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro” e elenca de forma não taxativa quais obras 

são protegidas. É certo que um deepfake não estaria listado na lei, pois é criação 

recente, mas isto não impossibilita que seja considerada protegida, posto que é uma 

obra intelectual. Para a questão da originalidade, deve-se pensar em características 

próprias, a fim de não se confundir com uma obra preexistente30. Mas originalidade 

não se confunde com novidade: “(...) apresenta a originalidade caráter relativo, não 

se exigindo, pois, novidade absoluta, eis que inexorável é, de um ou outro modo, o 

aproveitamento, até inconsciente, do acervo cultural comum”31. É a partir daí que se 

tem as obras derivadas, segundo o art. 5º, VIII, g, da LDA: “a que, constituindo criação 

intelectual nova, resulta da transformação de obra originária”. Neste caso “(...) temos 

dois direitos de autor: um sobre a obra originária, outro sobre a obra derivada”32. 

As implicações da tecnologia, como a utilização de inteligência artificial para 

se criar deepfakes, assustam. Não é para menos. O app Impressions33, por exemplo, 

já busca parceria com influencers do Brasil para investir no mercado brasileiro. A 

questão de deepfakes maliciosos é deveras preocupante. O jornalista e editor de 

vídeo Bruno Sartori produziu diversas sátiras no estilo deepfake de personalidades 

                                                      
29 Paranaguá, Pedro; Branco, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009, p. 24. 
30 Carlos Alberto Bittar coloca que para “(...) haver originalidade na obra, ou seja, deve ser integrada 
de componentes individualizadores, de tal sorte a não se confundir com outra preexistente. Deve 
revestir-se de traços ou de características próprios, distintos de outros já componentes da realidade” 
(Bittar, Carlos Alberto. Direito de autor. 6. ed., rev., atual. e ampl. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015, p. 47). 
31 Bittar, Carlos Alberto. Direito de autor. 6. ed., rev., atual. e ampl. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015, p. 47. 
32 Ascensão, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 85. 
33 A reportagem de Ethel Rudnitzki apresenta que os brasileiros somam 20% do total de usuários do 
App. Os brasileiros são a segunda maior nacionalidade na plataforma. 
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políticas mas se diz preocupado com o uso de deepfakes maliciosos34. Há alguns 

usos positivos dos deepfakes, como o documentário “Bem-vindo à Chechênia”, que 

utilizou de deepfakes para proteger as identidades de 23 indivíduos da comunidade 

LGBTQ, ou mesmo a criação do primeiro programa de TV deepfake, criado pelos 

idealizadores do programa satírico South Park35. Inegável que a sátira não pode virar 

abuso. Mas ter a liberdade de se comunicar e informar, e até mesmo com pitadas de 

humor, é muito importante. “Se o que se institui é uma liberdade, são as restrições 

que deverão ser justificadas”36. 

A tutela dos direitos autorais é inserida no rol dos direitos e das garantias 

fundamentais da Constituição da República (art. 5º, XXVII)37. É a outorga de uma 

exclusividade ao autor, que pode tirar dela proveito econômico por toda a sua vida, e 

aos sucessores, setenta anos após sua morte. Ordinariamente, como já mencionado, 

a LDA tutela os direitos autorais e os direitos conexos aos de autor. É uma lei muito 

protetiva em certos aspectos e ainda há a necessidade de uma certa adequação à 

sociedade em rede. De qualquer forma, a aceleração que a disrupção tecnológica 

proporciona enseja repensar o objeto de proteção autoral, assim como esse acesso 

pela sociedade.  

Viu-se que os deepfakes foram primeiramente criados como intenções 

maliciosas38. Nesse contexto, que envolve a preocupação do uso dessa tecnologia 

para fins escusos (uma preocupação mais que válida, aliás), Ronaldo Lemos propõe 

algumas estratégias para se prevenir contra o uso indevido dessa tecnologia por 

                                                      
34 Rudnitzki, Ethel. Yes, nós temos deepfake: brasileiros são o 2º maior público de aplicativo que “troca 
rostos” de políticos e celebridades. Disponível em: https://bit.ly/3nDoUbi. Acesso em: 16 set. 2021. 
35  MIT Technology Review. O ano em que os deepfakes se tornaram populares. Disponível em: 
https://bit.ly/3AqvZyz. Acesso em: 09 out. 2021. 
36 Oliveira Ascensão, José de. “Fundamento do direito autoral como direito exclusivo”. In: Pereira dos 
Santos, Manoel J.; Pinheiro Jabur, Wilson; Oliveira Ascensão, José de. Direito autoral. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020, p. 17-47.  
37 Art. 5º, CR/88. 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, nos termos seguintes: 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
38  Mesmo não sendo o objeto deste estudo, sugere-se a leitura de Paris, Britt; Donovan, Joan. 
Deepfakes and cheapfakes: the manipulation of audio and video evidence. Disponível em: 
https://bit.ly/3iMp2C0. Acesso em: 09 out. 2021. 
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terceiros, como o uso de serviço de certificação de álibi39. Entretanto, não havia se 

pensado até pouco tempo, que a tecnologia deepfake poderia ser utilizada para algo 

além disso, já que o termo ainda carrega o estigma que lhe foi aplicado desde o seu 

surgimento. A exploração de novas oportunidades que esta tecnologia apresenta, 

como mídia de entretenimento, e-commerce e branding podem ser mais que motivos 

para sua proteção. O outro lado também é válido. O criador de conteúdo, ou seja, um 

criador intelectual pode buscar proteção autoral à sua criação, isolada ou 

conjugadamente com a paródia, pois percebe-se a existência de um campo em que 

esta tecnologia pode ser utilizada de forma ética, sem intuito de causar dano.  

A discussão sobre a proteção de deepfakes é complexa. Ela ainda está em 

ascensão e é preciso que o alcance e os limites da liberdade concedida a esse tipo 

de criação sejam constantemente repensados, já que existem implicações que 

podem se desdobrar tanto em efeitos negativos como positivos. Existem muitos 

pontos que estão sendo levantados e muitos outros ainda poderão se levantar com 

o passar do tempo e o avançar da tecnologia. Portanto, a discussão está ainda longe 

de acabar e, no momento, não é possível ter uma resolução clara desses embates, 

pois eles ainda estão sendo construídos. O que se pode fazer, então, é especular e 

tentar observar o problema por outras perspectivas, como aquela que diz respeito à 

possibilidade da proteção de deepfakes, desde que seus autores não abusem da 

liberdade e não ultrapassem os limites jurídicos envolvidos, que joguem limpo, no 

fim das contas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os direitos autorais têm como premissa conciliar os interesses da coletividade 

                                                      
39 Segundo Ronaldo Lemos, o serviço de certificação de álibi poderia ser utilizado por qualquer pessoa 
pública (geralmente um político ou celebridade) e ele teria que “(...) gravar e certificar 100% da sua 
vida detalhadamente. Em outras palavras, gravar toda e qualquer palavra que pronuncia, registrar 
todos os lugares em que esteve, as pessoas com que se encontrou etc. Tudo seria então autenticado 
em tempo real por um desses serviços de criação de “álibis”. Se alguém fizesse uma “deepfake” sobre 
a pessoa, ela seria então capaz de provar com base em seus registros que não falou aquilo, não se 
encontrou com aquela pessoa, não estava naquele lugar naquela hora. Seria uma espécie de 
autovigilância preventiva”. (Lemos, Ronaldo. Como combater deepfakes? Disponível em: 
https://bit.ly/3DpeFMg. Acesso em: 09 out. 2021). 
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(progresso do conhecimento e sua difusão, da comunicação, da pesquisa, do ensino 

e da cultura) e o interesse privado pelo investimento do autor (que não precisa ser 

somente monetário). As derrogações à exclusividade do autor são importantes por 

se entender a necessidade de uma maior difusão cultural e de conhecimento, pois é 

o autor que retira da integração com a coletividade elementos essenciais para sua 

criação.  

É certo que cada país adota a forma que julga melhor para a proteção das 

obras intelectuais. De qualquer forma, tanto o fair use quanto as limitações dadas 

pelo exclusivo autoral da lei brasileira servem de balizas para se poder ter o equilíbrio 

tão almejado pelos direitos autorais: nem tanto o céu, nem tanto a terra.  

As novas tecnologias são ponto de não retorno. Desde seu início de uso 

malicioso (e não se nega aqui o potencial perigo que essas criações ainda 

representam para a sociedade como um todo), os deepfakes são também usados 

para criar conteúdos de entretenimento, o que não configura necessariamente algo 

ruim, desde que não se ultrapasse os limites éticos e legais. Feitos dessa maneira, 

eles podem entrar no rol da proteção dos direitos autorais. Entretanto, vê-se o quanto 

essas discussões envolvendo direitos autorais e o uso de deepfakes são complexas 

e ainda precisam ser amadurecidas. Sendo assim, o que resta fazer é esperar e 

observar atentamente o desenrolar de toda essa história envolta em promessas, 

incertezas e velocidade. 
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RESUMO  
 
Este artigo tem por escopo analisar criticamente a decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça da União Europeia no Processo n.º C-264/19, que tem por objeto pedido de 
decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Superior Federal da Alemanha, no 
âmbito de litígio encetado entre a sociedade Constantin Film Verleih GmbH e as 
sociedades YouTube LLC e Google Inc., acerca da interpretação a ser conferida ao 
teor do artigo 8.º, n.º 2, alínea a, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, que versa sobre o fornecimento de dado pessoais 
para a proteção do direito fundamental à propriedade intelectual. A pesquisa teórica 
que deu origem a este ensaio, elaborada mediante o emprego de raciocínio indutivo, 
abordagem descritiva e levantamento bibliográfico, insere-se na vertente jurídico-
dogmática, de sorte que, trabalhando com elementos internos ao ordenamento 
jurídico comunitário vigente na União Europeia, busca demonstrar, a partir da análise 
crítica de um caso concreto, o impacto das novas tecnologias sobre o direito 
fundamental à proteção de dados pessoais, preconizado pelo artigo 8.º da Carta de 
Direitos Fundamentais da União Europeia. À luz dessa perspectiva, o trabalho 
procede, de início, ao relato do caso e da decisão em comento, para, na sequência, 
analisar tanto o juízo de ponderação efetuado, quanto o reconhecimento do direito à 
autodeterminação informativa enquanto manifestação do direito fundamental à 
proteção de dados pessoais na sociedade em rede contemporânea.  
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Propriedade intelectual. Proteção de dados 
pessoais. Autodeterminação informativa. 

                                                      
1 Mestranda em Direito, na área de concentração Teoria Geral da Jurisdição e Processo, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista integral CAPES/PROEX. Advogada. 
Endereço eletrônico: raquelpaniz@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9388535531240000. 
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ABSTRACT  
 
The scope of this article is to critically analyze the decision rendered by the Court of 
Justice of the European Union in Case C-264/19, which has as its object the request 
for a preliminary ruling presented by the Federal Superior Court of Germany, in the 
context of litigation initiated between Constantin Film Verleih GmbH and YouTube 
LLC and Google Inc., on the interpretation to be given to the content of Article 8 (2) 
(a) of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 
2004, which deals with the provision of personal data for the protection of the 
fundamental right to intellectual property. The theoretical research that gave rise to 
this essay, elaborated through the use of inductive reasoning, descriptive approach 
and bibliographical survey, is part of the legal-dogmatic aspect, so that, working with 
elements internal to the community legal system in force in the European Union, 
seeks to demonstrate, from the critical analysis of a specific case, the impact of new 
technologies on the fundamental right to the protection of personal data, advocated 
by article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In light of 
this perspective, the work proceeds, at first, to the report of the case and the decision 
under discussion, to then analyze both the judgment made, as well as the recognition 
of the right to informational self-determination as a manifestation of the fundamental 
right to protection of personal data in the contemporary network society. 
Keywords: Fundamental rights. Intellectual property. Protection of personal data. 
Informational self-determination. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

O processo de substituição dos meios tradicionais de comunicação de massa 

pelas redes digitalizadas de comunicação multimodal, que teve início em meados 

dos anos 70, reverberou de forma profunda em nossa cultura, enquanto processo 

social de criação e manipulação de símbolos2. Ora, se partimos da premissa de que 

é impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos signos e 

das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo3, podemos 

inferir que a virtualização, ao se tornar dimensão indissociável da realidade humana, 

fez emergir a chamada cultura da virtualidade real – ou cibercultura, no conceito 

desenvolvido por Pierre Lévy4 –, pela qual os múltiplos modos de comunicação são 

integrados em uma única rede digitalizada horizontal.  

                                                      
2 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999. v. 1. p. 69. 
3 Ibidem, p. II. 
4 Cf.  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
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Com efeito, esse novo sistema de comunicação que gera virtualidade real é 

tão abrangente, tão diversificado, tão maleável, que absorve a experiência humana 

total e irrestritamente, em cada etapa e em cada aspecto da vivência5 – e aqui se 

inclui, corolário lógico, a própria projeção da personalidade da pessoa humana. 

Dando um passo além, é salutar observar que, à medida que o avanço da Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC) propulsionou o uso indiscriminado de bancos 

de dados informatizados, a vinculação da proteção dos dados pessoais aos direitos 

fundamentais entrou na ordem do dia dos tribunais ao redor do mundo, em uma 

tendência crescente e notoriamente presente no dias de hoje6. 

Diante desse pano de fundo, a pesquisa teórica que deu origem a este ensaio, 

elaborada mediante o emprego de raciocínio indutivo, abordagem descritiva e 

levantamento bibliográfico, trabalhou com elementos internos ao ordenamento 

jurídico comunitário vigente na União Europeia para analisar criticamente a decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no Processo n.º C-

264/19, que tem por objeto pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal 

Superior Federal da Alemanha (Bundesgerichtshof) no âmbito de litígio encetado 

entre a sociedade Constantin Film Verleih GmbH,  com sede na Alemanha, e as 

sociedades YouTube LLC e Google Inc., com sede nos Estados Unidos (sendo a 

última sociedade-mãe da primeira), acerca da interpretação a ser conferida ao teor 

do artigo 8.º, n.º 2, alínea a, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Abril de 2004, que versa sobre o fornecimento de dado pessoais 

para a proteção do direito fundamental à propriedade intelectual7. 

Com esse escopo, então, o artigo parte de um breve relato da controvérsia 

travada entre a sociedade Constantin Film Verleih GmbH e as sociedades YouTube 

LLC e Google Inc., assim como da respectiva decisão proferida pelo TJUE acerca da 

questão prejudicial apresentada pelo Tribunal Superior Federal da Alemanha 

(Bundesgerichtshof), para, na sequência, debruçar-se sobre a análise crítica do caso 

                                                      
5 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999. v. 1. p. 459. 
6 Nesse sentido, DONEDA, Danilo. “A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental”, 
Espaço Jurídico, v. 12, n. 2, jul./dez. 2011, Joaçaba, p. 91-108. 
7 Tribunal de Justiça da União Europeia: Caso Constantin Film Verleih GmbH vs. YouTube LLC e Google 
Inc. Processo n.º C-264/19, acórdão de 09 de julho de 2020. 
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em testilha, com especial atenção para (i.) a ponderação efetuada, pelo TJUE, entre 

os dois direitos fundamentais que concretamente entraram em colisão, quais sejam 

o direito fundamental à propriedade intelectual e o direito fundamental à proteção de 

dados pessoais; e (ii.) o reconhecimento, pelo TJUE, do direito à autodeterminação 

informativa como manifestação do direito fundamental à proteção de dados 

pessoais na sociedade em rede contemporânea. 

 

2 DO RESUMO DO CASO  

 

A controvérsia em tela teve início em meados do ano de 2013, quando as obras 

cinematográficas Parker e Scary Movie 5, sobre as quais a sociedade de distribuição 

de filmes Constantin Film Verleih GmbH dispõe, na Alemanha, de direitos exclusivos 

de exploração, foram carregadas por outrem – em total inobservância ao respectivo 

direito à propriedade intelectual, portanto – no sítio eletrônico www.youtube.com, 

plataforma explorada pela sociedade YouTube LLC que permite aos usuários 

publicar, visualizar e partilhar vídeos. 

Diante desse cenário, a sociedade Constantin Film Verleih GmbH requereu, 

judicialmente, que fosse determinado às sociedades YouTube LLC e Google Inc. o 

fornecimento de informações concernentes aos usuários que procederam ao 

carregamento ilícito das aludidas obras cinematográficas na plataforma. Em 

resposta ao pedido, as demandadas forneceram à sociedade de distribuição de 

filmes apenas os nomes fictícios dos violadores do direto à propriedade intelectual 

em questão, razão pela qual a demandante pugnou pela prestação de informações 

complementares relativas a esses usuários, a saber, (i.) os endereços de correio 

eletrônico; (ii.) os números de telefone móvel; (iii.)  os endereços IP utilizados para o 

acesso à plataforma e para o posterior carregamento das obras cinematográficas; e 

(iv.) o momento exato do acesso à plataforma e do carregamento das obras 

cinematográficas, incluindo os minutos, os segundos e o fuso horário.   

Ao sentenciar o feito, em 03 de maio de 2016, o Tribunal Regional de Frankfurt 

am Main (Landgericht Frankfurt am Main) julgou improcedente o pedido expendido 

pela demandante. Em contrapartida, no julgamento do recurso interposto pela 

sociedade Constantin Film Verleih GmbH, em 22 de agosto de 2018, o Tribunal 
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Regional Superior de Frankfurt am Main (Oberlandesgericht Frankfurt am Main) 

julgou parcialmente procedente o pedido suprarreferido, condenando as sociedades 

YouTube LLC e Google Inc. ao fornecimento dos endereços de correio eletrônico dos 

usuários violadores do direito à propriedade intelectual da sociedade de distribuição 

de filmes. 

Na sequência, a demandante e as demandadas recorreram ao Tribunal 

Superior Federal da Alemanha (Bundesgerichtshof), sendo que as últimas pugnaram 

pela total improcedência do pedido expendido pela sociedade de distribuição de 

filmes, e a primeira, pela condenação das sociedades YouTube LLC e Google Inc. ao 

fornecimento dos números de telefone móvel e dos endereços IP dos usuários que 

procederam ao carregamento ilícito das obras cinematográficas na plataforma. 

O Tribunal Superior Federal da Alemanha (Bundesgerichtshof), então, 

apresentou pedido de decisão prejudicial ao TJUE, sob a justificativa de que a 

solução da controvérsia que deu azo aos recursos interpostos pela demandante e 

pelas demandadas dependia da interpretação a ser conferida ao teor do artigo 8.º, 

n.º 2, alínea a, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Abril de 20048 – e, concretamente, da extensão a ser atribuída ao conceito de 

“endereços”, na acepção do referido dispositivo legal, de forma a abranger, ou não, 

as informações complementares requeridas pela Constantin Film Verleih GmbH no 

caso em apreço.  

Finalmente, o TJUE, em 09 de julho de 2020, acordou conferir interpretação 

restritiva ao artigo 8.º, n.º 2, alínea a, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu 

                                                      
8 Artigo 8.º – Direito de informação  
  1. Os Estados-Membros devem assegurar que, no contexto dos procedimentos relativos à violação 
de um direito de propriedade intelectual, e em resposta a um pedido justificado e razoável do queixoso, 
as autoridades judiciais competentes possam ordenar que as informações sobre a origem e as redes 
de distribuição dos bens ou serviços que violam um direito de propriedade intelectual sejam 
fornecidas pelo infrator e/ou por qualquer outra pessoa que:  
   a) Tenha sido encontrada na posse de bens litigiosos à escala comercial;  
   b) Tenha sido encontrada a utilizar serviços litigiosos à escala comercial;  
   c) Tenha sido encontrada a prestar, à escala comercial, serviços utilizados em atividades litigiosas; 
ou  
   d) Tenha sido indicada pela pessoa referida nas alíneas a), b) ou c) como tendo participado na 
produção, fabrico ou distribuição desses bens ou na prestação desses serviços.  
   2. As informações referidas no n.º 1 incluem, se necessário:  
   a) Os nomes e endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros 
possuidores anteriores dos bens ou serviços, bem como dos grossistas e dos retalhistas 
destinatários; 
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e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, estabelecendo que o conceito de “endereços” 

não deveria abranger, relativamente ao usuário que age em violação a direito de 

propriedade intelectual, o endereço de correio eletrônico, o número de telefone e o 

endereço IP utilizado para o carregamento ilícito e para o último acesso à respectiva 

plataforma. Importa referir, o TJUE fundamentou a sua decisão sustentando, em 

síntese, que: (i.) o sentido habitual do termo “endereços”, na linguagem comum, 

refere-se apenas ao endereço postal, isto é, ao lugar de domicílio ou de residência, e 

o teor dos trabalhos preparatórios que conduziram à adoção da Diretiva 2004/48/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, assim como o contexto 

em que o termo em comento foi utilizado, não conduzem à interpretação diversa; e 

(ii.) o artigo 8.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Abril de 2004, deve ser aplicado sob o manto princípio da proporcionalidade, de 

modo a compatibilizar o direito à informação sobre bens ou serviços que violam 

direito de propriedade intelectual com o direito à proteção dos dados pessoais dos 

usuários. 

 

3 DOS VALORES EM JOGO E DA PONDERAÇÃO EFETUADA 

 

De início, cabe registrar que a decisão proferida pelo TJUE no caso em tela 

operou, ao fim e ao cabo, juízo de ponderação, uma vez que a interpretação conferida 

ao artigo 8.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Abril de 2004, veio a sanar a colisão verificada entre dois direitos fundamentais 

preconizados pelos artigos 8.º e 17º, n.º 2, da Carta de Direitos Fundamentais da 

União Europeia, a saber: o direito fundamental à propriedade intelectual da sociedade 

Constantin Film Verleih GmbH, de um lado, e o direito fundamental à proteção de 

dados pessoais dos usuários da plataforma explorada pela sociedade YouTube LLC, 

de outro. 

Em verdade, conforme bem pontuado pelo TJUE em sua fundamentação, o 

próprio artigo 8.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

29 de Abril de 2004, já previu essa colisão de direitos fundamentais em sua redação, 

tendo esquadrinhado, pois, os limites a serem observados na hipótese de restrição 

ao direito fundamental à proteção de dados pessoais justificada por violação ao 
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direito fundamental à propriedade intelectual. Afirma-se isso porque o referido 

dispositivo legal dispõe, de forma expressa, que, no contexto dos procedimentos 

relativos à violação de direito à propriedade intelectual, e em resposta a um pedido 

justificado e razoável, as autoridades judiciais competentes podem ordenar o 

fornecimento de informações sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou 

serviços utilizados para intermediar a violação, incluindo, apenas se necessário, os 

nomes e os endereços dos respectivos produtores, fabricantes, distribuidores, 

fornecedores ou outros possuidores anteriores. 

O que se percebe, portanto, é que, mesmo em se tratando de limitação ao 

direito fundamental à proteção de dados pessoais justificada pela proteção do direito 

fundamental à propriedade intelectual, tanto o TJUE, quanto própria Diretiva 

2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, aplicam 

aquilo que a doutrina germânica denominou de limites dos limites (Schranken-

Schranken), isto é, restrições à atividade limitadora no âmbito dos direitos 

fundamentais, justamente com o objetivo de coibir eventual abuso que pudesse levar 

ao seu esvaziamento ou até mesmo à sua supressão9.  

Aqui, é importante destacar que, embora sejam variáveis, de acordo com as 

peculiaridades de cada ordem constitucional, os tipos de limites às restrições de 

direitos fundamentais, e diversificados os sentidos e os alcances a eles outorgados, 

constata-se certo consenso quanto ao fato de que, em princípio, uma restrição a 

direito fundamental somente será tida como justificada se não se descurar da 

proteção ao núcleo essencial desse direito, assim como do atendimento às 

exigências do princípio da proporcionalidade10 e daquilo que se tem convencionado 

                                                      
9 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019, p. 150. 
10 Cumpre registrar que, para Humberto Bergmann Ávila, a proporcionalidade não se trata de princípio, 
mas sim de “postulado normativo aplicativo decorrente da estrutura principial das normas e da 
atributividade do Direito, e dependente do conflito de bens jurídicos materiais e do poder estruturador 
da relação meio-fim, cuja função é estabelecer uma medida entre bens jurídicos concretamente 
correlacionados” (ÁVILA, Humberto Bergmann. “A distinção entre princípios e regras e a redefinição 
do dever de proporcionalidade”, Revista de Direito Administrativo, n. 215, jan./mar. 1999, Rio de 
Janeiro, p. 175). 
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designar de proibição de retrocesso11 12. Aliás, dentre esses critérios, o princípio da 

proporcionalidade, acertadamente aplicado na decisão do caso em comento, atua, 

no plano da proibição de excesso, como um dos principais limites às limitações de 

direitos fundamentais, regulando a intervenção do Estado e garantindo ao máximo a 

liberdade dos cidadãos. 

Nessa ordem de ideias, tem-se que o TJUE, guiado pelo princípio da 

proporcionalidade, ponderou, no caso concreto, que o fornecimento não só do 

endereço postal dos usuários da plataforma explorada pela sociedade YouTube LLC, 

mas também do endereço de correio eletrônico, do número de telefone e do endereço 

IP utilizado para a violação do direito à propriedade intelectual da sociedade de 

distribuição de filmes, teria o condão de ferir sobremaneira o direito fundamental à 

proteção de dados pessoais desses usuários, ultrapassando, assim, os limites dos 

limites aos direitos fundamentais. 

Não se olvida, evidentemente, que, consoante posição corrente e amplamente 

recepcionada pela doutrina, o princípio da proporcionalidade, enquanto critério de 

controle da legitimidade constitucional de medidas restritivas do âmbito de proteção 

dos direitos fundamentais, desdobra-se em três subcritérios, quais sejam a 

adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito – cuja aplicação, 

vale ressaltar, deve se dar precisamente nessa ordem, tendo em vista a relação de 

subsidiariedade que os subcritérios da proporcionalidade estabelecem entre si13.  

                                                      
11 Na lição de Luís Roberto Barroso, pelo princípio da proibição de retrocesso “entende-se que uma 
lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao 
patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido. (...) O que se veda é o 
ataque à efetividade da norma, que foi alcançada a partir da sua regulamentação. Assim, por exemplo, 
se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma programática ou tornou viável o 
exercício de um direito que dependia de sua intermediação, não poderá simplesmente revogar o ato 
legislativo, fazendo a situação voltar ao estado de omissão legislativa anterior" (BARROSO, Luís 
Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 
constituição brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 158-159). 
12  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. 414. 
13  “A análise da adequação precede a da necessidade, que, por sua vez, precede a da 
proporcionalidade em sentido estrito. A real importância dessa ordem fica patente quando se tem em 
mente que a aplicação da regra da proporcionalidade nem sempre implica a análise de todas as suas 
três sub-regras. Pode-se dizer que tais sub-regras relacionam-se de forma subsidiária entre si. (...) 
Em termos claros e concretos, com subsidiariedade quer-se dizer que a análise da necessidade só é 
exigível se, e somente se, o caso já não tiver sido resolvido com a análise da adequação; e a análise 
da proporcionalidade em sentido estrito só é imprescindível, se o problema já não tiver sido 
solucionado com as análises da adequação e da necessidade. Assim, a aplicação da regra da 
proporcionalidade pode esgotar-se, em alguns casos, com o simples exame da adequação do ato 
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Ocorre que, em que pese a disponibilização das informações requeridas 

judicialmente pela sociedade Constantin Film Verleih GmbH, enquanto medida 

restritiva do direito fundamental à proteção de dados, talvez se revelasse capaz de 

alcançar – ou, ao menos, de fomentar14  – a promoção do direito à propriedade 

intelectual lesado in casu, em atendimento ao subcritério da adequação, é inequívoco 

que a medida restritiva em questão não consistiria na opção menos gravosa15, tendo 

em vista que a sua aplicação restringiria excessivamente o direito fundamental em 

sopesamento, de sorte que os subcritérios da necessidade e da proporcionalidade 

em sentido estrito16 restariam integralmente desatendidos. 

Outrossim, insta se faz salientar que a própria Carta de Direitos Fundamentais 

da União Europeia, em seu artigo 52.º, n.º 1, estabelece que qualquer restrição ao 

exercício de direitos fundamentais não só deve respeitar o conteúdo essencial 

desses direitos, como também corresponder efetivamente a objetivos de interesse 

geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de proteção dos direitos e 

liberdades de terceiros, em observância ao princípio da proporcionalidade. Nessa 

mesma linha, também o considerando n.º 2 da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, preconiza que a proteção ao direto 

                                                      

estatal para a promoção dos objetivos pretendidos. Em outros casos, pode ser indispensável a análise 
acerca de sua necessidade. Por fim, nos casos mais complexos, e somente nesses casos, deve-se 
proceder à análise da proporcionalidade em sentido estrito” (SILVA, Virgílio Afonso da. “O proporcional 
e o razoável”, Revista dos Tribunais, n. 798, 2002, São Paulo, p. 34-35). 
14 Virgílio Afonso da Silva assinala que, no Brasil, um difundido conceito de adequação, baseado em 
decisão do Tribunal Constitucional alemão, sugere que um meio deve ser considerado adequado se 
for apto a alcançar o resultado pretendido. Ocorre que, segundo o autor, tal conceito não seria preciso, 
sob o fundamento de que a sentença em alemão seria melhor compreendida se traduzisse o verbo 
fördern, usado na decisão, por fomentar, e não por alcançar. Nesse diapasão, adequado não seria 
somente o meio com cuja utilização um objetivo é alcançado, mas também o meio com cuja utilização 
a realização de um objetivo é fomentada, promovida, ainda que o objetivo não seja completamente 
alcançado (Ibidem, p. 36). 
15 Conforme destaca Ingo Wolfgang Sarlet, a opção pela medida restritiva menos gravosa envolve 
duas etapas de investigação, quais sejam (i.) o exame da igualdade de adequação dos meios, a fim 
de verificar se os meios alternativos promovem igualmente o fim; e (ii.) o exame do meio menos 
restritivo, com o escopo de averiguar se os meios alternativos restringem em menor medida os 
direitos fundamentais afetados (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. 417). 
16 Na lição de Robert Alexy, a máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de 
princípios serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas, enquanto que as 
máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos 
de otimização em face das possibilidades fáticas (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 118). 
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fundamental à propriedade intelectual não deve colocar obstáculos à liberdade de 

expressão, à livre circulação da informação e ao direito fundamental à proteção de 

dados pessoais, inclusive no âmbito da rede mundial de computadores.  

Assim, ante todo o exposto, verifica-se que o TJUE, ao identificar os valores 

em jogo no caso em testilha, fez cumprir o disposto no artigo 52.º, n.º1, da Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia, e no considerando n.º 2 da Diretiva 

2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, 

interpretando o artigo 8.º, n.º 2, alínea a, deste último ato normativo, de forma a 

encontrar o justo equilíbrio entre os direitos fundamentais que entraram em colisão: 

de um lado, o direito fundamental à propriedade intelectual da sociedade Constantin 

Film Verleih GmbH, e, de outro, o direito fundamental à proteção de dados pessoais 

dos usuários da plataforma explorada pela sociedade YouTube LLC.  

 

4 DO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA ENQUANTO MANIFESTAÇÃO 

DO DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

 

Da análise da decisão proferida pelo TJUE no Processo n.º C-264/19, também 

salta aos olhos o fato de o direito fundamental à proteção de dados, preconizado pelo 

artigo 8.º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, ter se materializado 

sob a forma do já reconhecido direito à autodeterminação informativa, próprio da 

sociedade em rede contemporânea. A propósito, é importante recordar que, no caso 

em comento, a violação ao direito fundamental à propriedade intelectual da 

sociedade Constantin Film Verleih GmbH foi intermediada pela TIC, tendo em vista 

que as obras cinematográficas sobre as quais a sociedade de distribuição de filmes 

dispõe de direitos exclusivos de exploração na Alemanha foram carregadas 

ilicitamente em sítio eletrônico, que conecta dezenas de milhares de pessoas ao 

redor do mundo e que contribui, manifestamente, para o incessante estreitamento da 

linha que divide o real do virtual. 

Não é demais salientar que, com o advento da sociedade em rede, os dados 

pessoais transmudaram-se em verdadeiros meios de representação da pessoa 

humana, ocasionando, notadamente a partir da década de 1970, o espraiamento de 
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leis17 e de tratados internacionais18 específicos para a proteção de dados enquanto 

projeção da personalidade19. Na jurisprudência, o maior reflexo desse movimento 

ocorreu em 1983, quando o Tribunal Constitucional Federal alemão 

(Bundesverfassungsgericht) reconheceu, na multicitada decisão proferida no 

julgamento da Lei do Censo (Volkszählungsgesetz), a existência de um direito 

subjetivo fundamental à autodeterminação informativa, que atribuiria aos 

jurisdicionados o poder de decisão acerca do levantamento, do processamento e da 

transmissão dos seus dados pessoais20, em respeito à dignidade da pessoa humana 

e ao desenvolvimento da sua personalidade. 

Percebe-se, portanto, que o direito à autodeterminação informativa consagra 

o protagonismo da pessoa humana diante das mais diversas operações de 

tratamento dos seus dados pessoas, de modo a promover a segurança jurídica na 

sociedade em rede contemporânea. Mais do que isso: conforme bem aponta Luiz 

Fernando Martins Castro 21 , o direito à autodeterminação informativa confere à 

pessoa humana o direito de “decidir até onde vai a sombra que deseja que paire sobre 

as informações que lhe respeitam, construindo-se como uma liberdade, como um 

poder de determinar o uso dos seus dados pessoais”.  

                                                      
17 No âmbito europeu, foram editadas a Lei de Proteção de Dados do Estado alemão de Hesse (1970), 
a Lei de Dados da Suécia (1973), o Estatuto de Proteção de Dados do Estado alemão de Rheinland-
Pfalz (1974) e a Lei Federal de Proteção de Dados da Alemanha (1977). Nos Estados Unidos, foram 
editados o Fair Credit Reporting Act (1970) e o Privacy Act (1974). 
18  No período em tela, foram estabelecidas a Convenção 108 do Conselho da Europa (1981), as 
Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a Proteção 
da Privacidade e dos Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais (1980) e a Diretiva Europeia 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1995). 
19 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 
140-141. 
20 Consoante explica Laura Schertel Ferreira Mendes, a Corte Constitucional alemã entendeu que “o 
processamento automático dos dados ameaçaria o poder do indivíduo em decidir por si mesmo se e 
como ele desejaria tornar públicos dados pessoais no sentido de que o processamento de dados 
possibilitaria a elaboração de um ‘quadro completo da personalidade’ por meio de ‘sistemas 
integrados sem que o interessado possa controlar o suficiente sua correção e aplicação’. Assim, 
aumentaria a influência do Estado sobre o comportamento do indivíduo, que não mais seria capaz de 
tomar decisões livres em virtude ‘da pressão psíquica da participação pública’. Uma sociedade, ‘na 
qual os cidadãos não mais são capazes de saber quem sabe o que sobre eles, quando e em que 
situação’, seria contrária ao direito à autodeterminação informativa, o que prejudicaria tanto a 
personalidade quanto o bem comum de uma sociedade democrática” (MENDES, Laura Schertel 
Ferreira. “Habeas data e autodeterminação informativa: os dois lados da mesma moeda”, Direitos 
Fundamentais & Justiça, n. 39, jul./dez. 2018, Belo Horizonte, p. 188). 
21 CASTRO, Luiz Fernando Martins. “Proteção de dados pessoais: panorama internacional e brasileiro”, 
Revista CEJ, n. 19, out. /dez. 2002, Brasília, p. 42-43. 
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Voltando nossos olhos para o caso em testilha, então, mostra-se salutar 

observar que o TJUE, muito pelo fato de estar amparado por uma Carta de Direitos 

Fundamentais que reconhece, de forma expressa, o direito à proteção de dados 

pessoais como direito fundamental, facilmente identificou o direito à 

autodeterminação informativa dos usuários da plataforma explorada pela sociedade 

YouTube LLC, impondo, assim, o respeito ao poder de decisão de que esses usuários 

dispõem acerca da transmissão dos seus dados pessoais. 

Ainda sobre esse ponto, é inevitável fazer um paralelo com a diferente 

realidade vivenciada no cenário jurídico brasileiro, em que o direito fundamental à 

proteção de dados pessoais sequer encontra previsão expressa na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988). Ademais, de se notar que a Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira, que tem como um de seus 

fundamentos a autodeterminação informativa, só veio a entrar em vigor 

recentemente, em 18 de setembro de 2020. 

O que se quer destacar, entretanto, é que, a despeito desse incipiente respaldo 

legal, o Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) proferiu decisão paradigmática em 

07 de maio de 202022, na qual destacou, na mesma trilha da decisão proferida pelo 

TJUE no Processo n.º C-264/19, a centralidade exercida pelo tema da proteção de 

dados na atual manutenção da democracia 23 . Mais: o STF, na oportunidade, 

reconheceu, pioneiramente no âmbito da jurisprudência pátria, o direito à 

autodeterminação informativa como manifestação do direito à proteção de dados 

pessoais na sociedade em rede contemporânea. 

Importa referir, a controvérsia que ensejou a prolação da referida decisão veio 

a lume com a publicação da Medida Provisória n.º 954, de 17 de abril de 2020, que 

previa o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações 

prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e de Serviço Móvel Pessoal 

(SMP) com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para fins de 

                                                      
22 Superior Tribunal Federal do Brasil: Referendo na Medida Cautelar que suspendeu a eficácia da 
Medida Provisória nº 954/2020. ADIs 6.387, 6.388, 6.389, 6.390 e 6.393, acórdão de 07 de maio de 
2020. 
23 MENDES, Laura Schertel Ferreira; FONSECA, Gabriel Campos Soares da Fonseca. “STF reconhece o 
direito fundamental à proteção de dados: comentários sobre o referendo da Medida Cautelar nas ADIs 
6387, 6388, 6389, 6390 e 6393”, Revista de Direito do Consumidor, v. 130, jul./ago. 2020, São Paulo, p. 
473. 
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suporte à produção estatística oficial durante a Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) decorrente da pandemia de COVID-19. 

Convencidos acerca da inconstitucionalidade material do inteiro teor de tal ato 

normativo primário, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), 

o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB) ajuizaram, então, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6.387, 

6.388, 6.389, 6.390 e 6.393, apontando, dentre outras inconformidades, a ofensa ao 

direito à autodeterminação informativa. 

No julgamento das referidas ADIs, o Plenário do STF, por maioria, suspendeu 

a eficácia da Medida Provisória nº 954/2020, de 17 de abril de 2020, firmando, assim, 

o elogiável entendimento de que a tutela do direito fundamental à privacidade não 

mais se adstringe à demarcação de um espaço privado, abarcando, também, a 

obediência aos princípios norteadores das atividades de tratamento de dados 

pessoais24, razão pela qual eventual medida restritiva ao seu conteúdo e alcance 

deve estar amparada em justificativa constitucional proporcional aos riscos de 

comprometimento do direito à autodeterminação informativa, que veicule, de forma 

clara, específica e precisa, a finalidade, a adequação, a necessidade e os limites do 

tratamento de dados pessoais, bem como preveja mecanismos técnicos e 

administrativos de segurança e de prevenção contra danos. 

Nessa ordem de ideias, o que se depreende é que a consolidação da sociedade 

em rede, caracterizada pelo processamento massivo de informações intermediado 

pela TIC, trouxe consigo uma crescente necessidade de se funcionalizar o direito 

fundamental à proteção de dados pessoais, sendo esta considerada a única forma 

de se proteger a dignidade da pessoa humana e, ao fim e ao cabo, a própria 

democracia nos dias atuais. Tal fenômeno, aliás, pode ser ilustrado a partir tanto da 

decisão proferida pelo TJUE no Processo n.º C-264/19, quanto da decisão proferida 

                                                      
24 É nesse sentido, aliás, que Laura Schertel Ferreira Mendes sustenta que, “para além da coincidência 
do léxico com os modernos instrumentos internacionais de tutela da privacidade, certo é que a 
proteção da dignidade humana e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada numa sociedade da 
informação somente pode ser atingida hoje por meio da proteção contra os riscos do processamento 
de dados pessoais” (MENDES, Laura Schertel Ferreira. “Habeas data e autodeterminação informativa: 
os dois lados da mesma moeda”, Direitos Fundamentais & Justiça, n. 39, jul./dez. 2018, Belo Horizonte, 
p. 202). 
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pelo STF nas ADIs 6.387, 6.388, 6.389, 6.390 e 6.393, uma vez que, em ambas, o juízo 

de ponderação efetuado identificou, na autodeterminação informativa, um direito 

“pesado” o suficiente para fazer frente ao outro direito em sopesamento. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou analisar, criticamente, a decisão proferida pelo 

TJUE no Processo n.º C-264/19, que tem por objeto pedido de decisão prejudicial 

apresentado pelo Tribunal Superior Federal da Alemanha (Bundesgerichtshof), no 

âmbito de litígio encetado entre a sociedade Constantin Film Verleih GmbH, e as 

sociedades YouTube LLC e Google Inc., sobre a interpretação a ser conferida ao teor 

do artigo 8.º, n.º 2, alínea a, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Abril de 2004, que versa sobre o fornecimento de dado pessoais 

para a proteção ao direito fundamental à propriedade intelectual.  

Conforme se tentou demonstrar, o TJUE efetuou, no caso em tela, juízo de 

ponderação, de forma a encontrar o justo equilíbrio entre os dois direitos 

fundamentais que entraram em colisão: de um lado, o direito fundamental à 

propriedade intelectual, e, de outro, o direito fundamental à proteção de dados 

pessoais. Nesse exercício, operado sob o manto do princípio da proporcionalidade, o 

TJUE pôde concluir que o fornecimento não só do endereço postal dos usuários da 

plataforma explorada pela sociedade YouTube LLC, mas também do endereço de 

correio eletrônico, do número de telefone e do endereço IP utilizado para a violação 

de direito à propriedade intelectual da sociedade Constantin Film Verleih GmbH, teria 

o condão de ferir sobremaneira o direito fundamental à proteção de dados pessoais, 

ultrapassando, assim, os limites dos limites aos direitos fundamentais (Schranken-

Schranken). 

Outrossim, o TJUE teve o mérito de reconhecer o direito à autodeterminação 

informativa enquanto manifestação do direito fundamental à proteção de dados 

pessoais na sociedade em rede contemporânea, mormente ao se considerar que a 

violação ao direito fundamental à propriedade intelectual objeto da controvérsia foi 

intermediada pela TIC. Para além disso, ao se cotejar a decisão proferida pelo TJUE 

no Processo n.º C-264/19 com a decisão proferida pelo STF nas ADIs 6.387, 6.388, 
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6.389, 6.390 e 6.393, é possível visualizar a tendência manifestada pelos diversos 

ordenamentos jurídicos no sentido de funcionalizar o direito fundamental à proteção 

de dados pessoais sob a forma do direito à autodeterminação informativa, como 

forma de se proteger a dignidade da pessoa humana e, em última análise, a própria 

democracia contemporânea. 
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Resumo 
 
A ascensão do uso de sistemas com inteligência artificial, desde situações do 
cotidiano até as mais complexas, faz com que surja a necessidade de se verificar 
sobre quais bases, critérios e modelos estes sistemas têm sido construídos. Diante 
do potencial de tomada de decisão autônoma e de modelos não supervisionados por 
humanos, este estudo tem a intenção de entender o alcance destas decisões e seus 
impactos no dia a dia dos indivíduos. Utilizando o método analítico-dedutivo, procura 
entender como os dados, tidos como matéria prima destes sistemas de inteligência 
artificial, podem prover modelos preconceituosos ou discriminadores, diante da 
carga valorativa pelas quais se dá a coleta e análise. Averigua ainda, quais as 
diretrizes éticas, direitos e garantias devem ser resguardados dos cidadãos nestes 
tratamentos, e qual a capacidade destes de se oporem ao resultado automatizado. 
Por fim, o artigo objetiva analisar os novos institutos da regulamentação do uso 
consciente da inteligência artificial, mormente as diretrizes éticas para inteligência 
artificial confiável europeia, além da amplamente citada atualmente, Lei Geral de 
Proteção de Dados e o Projeto de Lei 21/2020, que busca estabelecer princípios para 
o uso da inteligência artificial no Brasil. 
Palavras-chave: Inteligência artificial, diretrizes éticas, enviesamento. 
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Abstract 
 
The rise in the use of systems with artificial intelligence, from everyday situations to 
the most complex, makes it necessary to verify on what bases, criteria and models 
these systems have been built. Given the potential for autonomous decision-making 
and models not supervised by humans, this study intends to understand the scope 
of these decisions and their impacts on the daily lives of individuals. Using the 
analytical-deductive method, it seeks to understand how data, taken as the raw 
material of these artificial intelligence systems, can provide biased or discriminating 
models, given the value load by which the collection and analysis takes place. It also 
investigates which ethical guidelines, rights and guarantees must be safeguarded 
from citizens in these treatments, and what their capacity to oppose the automated 
result is. Finally, the article aims to analyze the new institutes of regulation of the 
conscious use of artificial intelligence, especially the ethical guidelines for reliable 
European artificial intelligence, in addition to the currently widely cited, General Data 
Protection Law and the Bill 21/2020, which seeks to establish principles for the use 
of artificial intelligence in Brazil. 
Keywords: Artificial intelligence, ethical guidelines, bias. 
 

1 Introdução 

 

Dizer que a sociedade está migrando da sociedade da informação para a 

sociedade do conhecimento já não é mais novidade. Muito menos que, neste cenário, 

os algoritmos deixaram de representar apenas uma sequência de passos pré-

definidos com a finalidade de automatizar tarefas. Inteligência Artificial, Machine 

Learning, Deep Learning, Big Data, análise preditiva, nanotecnologia, não mais 

representam conceitos abstratos pertencentes somente ao dicionário dos 

profissionais de tecnologia. 

Nesta conjuntura o presente trabalho procurar abordar, utilizando o método 

analítico-dedutivo, por meio de extensa pesquisa bibliográfica, primeiramente uma 

conceituação, ainda que de forma preliminar, de inteligência artificial e suas 

subdivisões. Ademais, através de técnicas de aprendizagem, permitem análise de 

massa de dados e respostas personalizadas, dotadas de subjetividade e em 

constante aprimoramento. O trabalho objetiva ainda, salientar a importância dos 

dados, que nestes modelos são vistos como matéria prima para a inteligência 

artificial, seja em modelos de respostas simples, seja em algoritmos complexos. 

Entendendo que os modelos matemáticos e estatísticos baseados em 

aprendizagem de máquinas permitem uma análise preditiva, cujas respostas podem 
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partir de modelos não supervisionados por humanos, é preciso compreender quais 

as premissas de tratamento de dados, e mais, de que forma estes dados são 

capturados e utilizados. Ainda, interpretar como a transparência e o direito a 

explicação do tratamento automatizado podem ser lidos neste cenário. Entra-se no 

âmago desta pesquisa então para questionar, uma vez que se assume (por conta no 

volume de dados) a impossibilidade humana na compreensão completa destes 

critérios, quais seriam os possíveis enviesamentos e valores que destes dados se 

extraem. Algoritmos podem não ser neutros e tem potencial de exprimir modelos 

discriminatórios, misóginos e racistas, dependendo dos dados que os alimentam. 

Tentativas de controles e estabelecimento de um mecanismo confiável nos 

sistemas de inteligência artificial tem sido objeto de regulamentações estrangeiras 

e nacionais, como as Diretrizes Éticas estabelecidas pelas Comissão Europeia, além 

da já em vigor, e amplamente citada atualmente, Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), que, juntamente com o Projeto de Lei 21/2020, buscam estabelecer limites 

de tratamento de dados e uso de sistemas de inteligência artificial. 

Entender os impactos destes modelos de inteligência artificial e se estes 

institutos respondem as necessidades de controle é o intento desta pesquisa, que 

procura dar luz a este problema, que não é invisível, ainda que não possa ser 

enxergado por olhos desatentos aos riscos e impactos às garantias e liberdades 

individuais.  

 

2 Algoritmos e inteligência artificial 

  

 A tecnologia e a capacidade computacional alcançaram tamanha medida que, 

não cabe mais entender algoritmos como métodos utilizados para respostas 

objetivas e limitadas. Ainda que a premissa de transformação de uma entrada (input) 

em uma saída (output) se mantenha, análises complexas, toneladas de dados3 , 

modelos neurais, modificaram e, ainda parece que tendem a modificar mais, a 

capacidade de utilização e a adaptação das respostas destes programas. 

                                                      
3 Aqui o termo toneladas de dados, refere-se tão somente a quantidade imensurável de dados que os 
computadores são capazes de processar em tempos cada vez menores. 
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 Esta adaptação dos algoritmos passa pela capacidade, cada vez mais latente, 

de interação sem a necessidade de interferência humana, sendo esta uma das 

características da inteligência artificial, ou seja, a habilidade de, através do conjunto 

de informações a que é submetida, responder de formas distintas e gradativamente 

mais complexas. Ainda que a definição de inteligência artificial encontre múltiplos 

caminhos, e que o alcance deste trabalho não permita este aprofundamento, 

procurar-se-á atribuir um conceito que sirva de parâmetro para as demais reflexões 

do texto. Neste sentido a inteligência artificial pode ser compreendida “a partir de 

características como autonomia, habilidade social, cooperação, proatividade e 

reatividade. Tais atributos põem-se a indicar a aptidão de algoritmos à atuação com 

ou sem intervenção humana”.4 

 Outro recorte fundamental para a definição da fronteira conceitual da 

inteligência artificial é desprender da ideia de uma inteligência artificial ficcional, 

muito abordada em filmes, nos quais a inteligência artificial toma vontade própria e 

passa a dominar, manipular e até exterminar a humanidade. Aqui, nos interessa a 

inteligência artificial real, capaz de incorporar funcionalidades práticas que auxiliam 

no dia a dia, que são utilizadas por milhares de empresas, que automatizam tarefas, 

que propõe soluções que assistem as pessoas no desenvolvimento de suas vidas, 

muito embora seja inevitável que haja uma espécie de inquietação no ser humano, 

que se expande cada vez mais, frente a uma suposta eliminação do limite entre 

homens e máquinas.5 

Ainda que sempre relacionada a inteligência artificial, o subcampo que 

possibilita o aprendizado pode ser denominado como Machine Learning 

(Aprendizado de Máquina). Conforme Maini e Sabri, através deste subcampo é que o 

computado r é  capaz  de  identificar  padrões   em   dados   observados  e  construer 

                                                      
4  TEPEDINO, Gustavo; GUIA DA SILVA, Rodrigo. Desafios da inteligência artificial em matéria de 
responsabilidade civil. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, v. 21 Revista 
Brasileira de Direito Civil, v. 21, n. 02, 2019. p. 111 
5 Barboza, distingue inteligência artificial real de inteligência artificial ficcional. “A IA real salva vidas, 
ao incorporar mecanismos de segurança, como freios automáticos, e otimizar processos de previsão 
de falhas. Centenas de empresas existem e milhares de pesquisadores e engenheiros estudam nesta 
área, porque objetivam produzir soluções e ajudar as pessoas a desenvolverem suas vidas. O outro 
tipo de IA, que compreende IA superinteligentes que matarão todos, “é ficção” e os cientistas tendem 
a trabalhar na IA real.” BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Pessoas com (d)eficiência e 
inteligência artificial: primeiras reflexões. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (coord.). O 
Direito Civil na era da inteligência artificial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 83-102. 
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modelos que preveem comportamentos sem tê-los sido previamente definidos.6  

Descendo mais um nível de abstração, encontra-se o Deep Learning, que pode 

ser entendido como uma especialização do Machine Learning, porém com maior 

capacidade preditiva e personalizada, através de camadas de comunicação em redes 

neurais artificiais, que se assemelhariam a transmissão neural humana. Saindo um 

pouco do “tecniquês”, o Deep Learning não é algo para o futuro, está presente em 

diversas aplicações, desde a indicação que o Netflix faz com base nos filmes que 

assistiu, até aquela propaganda insistente que são oferecidas após uma busca do 

Google, que por sinal, só são possíveis por conta dos dados que são obtidos com ou 

sem consentimento e ciência do usuário. 

Isso significa que, a partir de um conjunto de dados que podem ser 

supervisionados ou não, ou seja, sem terem sidos previamente classificados ou 

filtrados por seres humanos, a máquina é capaz de estabelecer conexões 

semânticas, identificar padrões subjetivos e inferir respostas que variam de acordo 

com outra característica da machine learning, qual seja a retroalimentação. A partir 

da análise da assertividade das respostas – grau de precisão – a máquina aperfeiçoa 

seu modelo e passa a entregar novos resultados, em um processo cíclico de 

aprendizagem.7  

Um exemplo de utilização de técnicas não supervisionadas de inteligência 

artificial, segundo Maini e Sabri é a segmentação de clientes do provedor de dados 

de marketing Personicx. Este serviço segmenta as famílias dos EUA em grupos 

distintos dentro de estágios de vida para possibilitar anúncios direcionados do 

Facebook em campanhas publicitárias.8 Outro exemplo, ainda mais conhecido, é o 

Airbnb, que agrupa dados demográficos e hábitos de compra semelhantes para 

definir anúncios relevantes. 

                                                      
6  MAINI, Vishal; SABRI, Samer. Machine Learning for Humans. [s.l.: s.n.], 2017. Disponível em 
https://everythingcomputerscience.com/books/Machine Learning for Humans.pdf. Acesso em 10 
jun. 2021. p. 16 
7 Ibid. 
8  No original: “An interesting example of clustering in the real world is marketing data provider 
Acxiom’s life stage clustering system, Personicx. This service segments U.S. households into 70 
distinct clusters within 21 life stage groups that are used by advertisers when targeting Facebook ads, 
display ads, direct mail campaigns, etc”. MAINI, Vishal; SABRI, Samer. Machine Learning for Humans. 
[s.l.: s.n.], 2017. Disponível em https://everythingcomputerscience.com/books/Machine Learning for 
Humans.pdf. Acesso em 10 jun. 2021. p. 56-58 
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Neste ponto surge o primeiro questionamento sobre a utilização da 

inteligência artificial, (que daqui em diante utilizar-se-á no seu conceito mais amplo, 

abrangendo todos os seus subcampos), quais sejam, as fontes de dados. Fica nítido 

que só é possível imaginar uma aprendizagem complexa tendo como entrada um 

grande volume de dados.  

Ocorre que a produção de dados se verifica a todo instante. Ao dormir, o sono 

é monitorado por relógios inteligentes. Ao despertar conecta-se ao celular, utiliza-se 

serviços de transporte compartilhado para se deslocar ao trabalho e o GPS está 

ligado a todo momento. Por mais que se queira desconectar, é praticamente nulo o 

serviço que não gere, colete ou armazene dados. Neste cenário, os dados 

representam a matéria prima para os algoritmos. “Esta nova matéria-prima com a 

qual tudo é “possível” conhecer, e as grandes empresas, deste novo tempo, são as 

detentoras deste novo ”ouro” e nós somos os seus fornecedores”.9 

Embora a legitimidade e o correto tratamento destes dados sejam de 

fundamental importância na discussão jurídica, importa neste momento, entender, 

mais do que a forma como foram obtidos ou a quem pertencem, quais características 

são possíveis de serem extraídas deles e além disso, sob qual critério de valores 

serão utilizados. 

Tal questionamento toma relevância na medida que, partindo que já foi 

exposto, em relação a análises não supervisionadas de inteligências artificiais, o 

risco de generalizações pode formatar um modelo discriminatório, enviesado e, sob 

a perspectiva de tomada de decisões automáticas, este modelo afeta diretamente os 

indivíduos que se veem, por força da redução de custos operacionais, da automação, 

ou de qualquer outra razão que permita a análise subjetiva, reféns destes resultados.  

 

3 Modelos de tomada de decisão e análise preditiva 

 

Só faz sentido pensar em automatização com utilização de inteligência 

artificial se, por questões econômicas, o tempo despendido ou o custo da operação 

                                                      
9 NOVAIS, Paulo; FREITAS, Pedro Miguel. Inteligência Artificial e Regulação de Algoritmos. Diálogos 
União Europeia-Brasil. In: BRASIL: Ministério da Ciência, Tecnologias, Inovação e Comunicação, 2018. 
Disponível em: https://bityli.com/rsuJh. Acesso em 30 maio. 2021. p. 10 
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puder ser reduzido. Por óbvio a capacidade de analisar um volume grande de dados 

é incomparável entre homem e máquina. Em vista disso, empresas constroem 

modelos matemáticos que passo a passo vêm apoiando nas decisões de negócios, 

tendo por vezes, deliberações independentes de avaliação humana, como no caso da 

já citada machine learning não supervisionada. 

São vastos os cenários que atualmente já contam com modelos de decisão 

automatizadas, tais como: avaliação de concessões de credito, processos seletivos 

de recrutamento, contratos de seguro, etc... Tais modelos são construídos com base 

em dados informados pelo interessado, mas que, na maioria dos casos, obtém dados 

em fontes públicas e privadas, redes sociais, ou quaisquer outras fontes de dados 

que puder interessar as empresas. 

À primeira vista, ainda que tal decisão recaia sobre critérios objetivos, com o 

aprendizado e a retroalimentação da inteligência artificial, identificar qual 

informação ou requisito foi fundamental para uma resposta positiva ou negativa, 

torna-se uma tarefa hercúlea. Há de se convir que para quem está participando de 

um processo seletivo de contratação, saber quais dados seus são utilizados, ou 

quais critérios valorados são de fundamental importância. 

Além disso, utilizando o mesmo exemplo do candidato ao processo seletivo 

de contratação, as respostas do modelo de tomada de decisão podem ter sido 

baseadas em dados incompletos, incorretos, imprecisos e, nestes casos, 

prejudicando uma resposta assertiva, ainda que os critérios e modelos tenham sido 

suficientemente corretos. Ademais, ainda que a inteligência artificial seja capaz de 

agrupar determinados padrões de dados para inferir resultados, invariavelmente seu 

comportamento está associado a umas das duas questões: a resposta que se espera 

por parte de quem programou o algoritmo, ou a massa de dados fornecida. Neste 

ponto situam-se as principais críticas a este modelo de negócios: é possível que haja 

convicções pessoais incorporadas na inteligência artificial ou, sobre quais valores 

éticos e morais a massa de dados foi aferida. 

Outro ponto relevante neste estudo diz respeito a previsões com bases nestes 

dados coletados. Aqui, não se trata apenas de respostas valorativas, mas de modelos 

sugestivos, que condicionam o comportamento, apresentam alternativas, ou seja, 

que indicam o que e quando deve ser consumido. Entender o passado e o presente 
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para predizer o futuro, medir comportamentos para influenciar decisões, pertencem 

a chamada análise preditiva, cuja intenção é, determinar padrões de dados para 

antever resultados e tendências. Para tal, é necessário que a inteligência artificial 

realize tomadas de decisões baseada sobre incertezas, que são críveis somente com 

a maturidade dos dados e um autoaperfeiçoamento recursivo. Mesclando 

matemática e tecnologia, a análise dos dados permite construir máquinas que 

aprendem com suas próprias experiências.10 

Essa imprevisibilidade sobre os resultados faz parte da análise preditiva e Ana 

Frazão afirma que aos poucos os algoritmos vão adquirindo a capacidade de 

decodificar as “pegadas digitais das pessoas”. Assim podem predizer até mesmo o 

que não se tem consciência. “Por meio do aprendizado de máquina, os algoritmos 

ainda podem “aprender” e modificar sua própria estrutura e conduta, sem que haja 

propriamente controle ou mesmo previsibilidade sobre tais alterações e os 

resultados que daí decorrerão”.11 

Entretanto, a imprevisibilidade não pode ser lida na contramão da 

transparência. O fato de os algoritmos possuírem alto grau de abstração os fazem 

serem entendidos, se é que são entendidos, como uma caixa-preta, cuja chave não 

está disponível para os usuários. Não se sabe ao certo como funcionam e 

normalmente somente os desenvolvedores são capazes de interpretá-los. Ademais, 

do ponto de vista jurídico, delegar essas decisões as máquinas não deveria ser uma 

alternativa isenta de responsabilidades. “A questão a ser enfrentada aqui é saber em 

que medida podemos terceirizar nossas responsabilidades para máquinas e quais 

as repercussões jurídicas disso”. 12 

Perigo maior do que a indicação de um filme incorreto ou de uma propaganda 

inconveniente está nas decisões automatizadas não supervisionadas em campos 

mais delicados como a medicina ou trânsito. Quando tratamentos incorretos forem 

prescritos, acidentes de trânsito ocorrerem, essas caixas-pretas dos algoritmos 

                                                      
10 NIVEL, E. et al. Bounded Recursive Self-Improvement. Reykjavik University – School of Computer 
Science. p. 1-56. 2013. 
11  FRAZÃO, Ana. Algoritmos e inteligência artificial: repercussões da sua utilização sobre a 
responsabilidade civil e punitiva das empresas. Revista Jota, 15 maio 2018. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/algoritmos-e-
inteligencia-artificial-15052018. Acesso em: 30 maio 2021. p. 2-6 
12 Ibid. 
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servirão de obstáculos? Quem, e em que medida, será responsável para reparação 

do dano? Não cabe aqui, no escopo da pesquisa abordar a responsabilização civil, 

por erros de decisão das máquinas. Certamente este tema vale um maior 

aprofundamento, dada a importância prática deste tema. De todo modo, cumpre 

papel a cobrança por um direito a explicação, a um modelo transparente, nos quais 

os usuários possam ao menos ter um mecanismo de rastreabilidade que permitia ter 

a ciência de que estão interagindo com uma inteligência artificial e ainda serem 

informados de suas capacidades e limitações.  

A esse direito de explicação, Gabriela Buarque e Marcos Ehrhardt apontam que 

essa exigibilidade é diretamente proporcional ao impacto da tomada de decisão da 

vida do indivíduo. A explicação deve ser oportuna e verificável pelo envolvido.13  

Pelo menos dois problemas surgem na disponibilização dos meios que os 

algoritmos processam os dados para retornar um resultado. O primeiro, de natureza 

legal, se ampara na proteção ao segredo comercial, que se funda na ideia de uma 

vantagem competitiva como fator determinante para o negócio. O segundo, de 

natureza lógica, implica que, se as pessoas soubessem quais os critérios são usados 

e de que forma são, poderiam manipular as entradas, com vista a obtenção de um 

resultado direcionado. Costa Trigo traz outro exemplo que ilustra o potencial 

direcionamento e problema da exposição do código neste sentido. Declarações 

anuais de imposto de renda são analisadas por algoritmos. “Em tais situações, a 

revelação dos parâmetros utilizados acabaria por possibilitar que o contribuinte 

fraudasse o sistema, orientando suas declarações de acordo com o que fosse – ou 

não – dele esperado”.14 

Mesmo na eventualidade de ter sido exposto o código fonte ao usuário, o 

problema da transparência encontra uma nova e talvez a mais complexa barreira. 

Como citado no capítulo anterior, o volume de dados processado pela inteligência 

artificial, para a decisão proposta, pode ser da ordem de grandeza inviável para 

                                                      
13   SILVA, Gabriela Buarque Pereira; JÚNIOR, Marcos Ehrardt. DIRETRIZES ÉTICAS PARA A 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CONFIÁVEL NA UNIÃO EUROPEIA E A REGULAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL. 
Revista IBERC v. 3, n. 3, set./dez. 2020. p. 1-28 
14  TRIGO, Alberto Lucas Albuquerque da Costa. Breves notas sobre o controle das decisões 
informadas por algorítmicos. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (coord.). O Direito Civil 
na era da inteligência artificial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 65-80. 
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análise do indivíduo que manifestou seu direito a explicação, sem o auxílio de um 

perito ou especialista. Como exemplo, o sistema de Inteligência Artificial chinês Wu 

Dao 2.0 que conta com 1,75 trilhão de parâmetros.15 

É impossível para um ser humano analisar mais de 1 trilhão de parâmetros, 

ainda que este número seja relativo ao maior sistema de inteligência artificial até 

então criado. “Algoritmos apenas podem ser considerados compreensíveis quando 

o ser humano é capaz de articular a lógica de uma decisão específica, explicando, 

por exemplo, a influência de determinados inputs ou propriedades para a decisão”.16  

Ainda que fosse diminuído para a casa do bilhão, do milhão, dos milhares ou 

até mesmo das centenas de dados, precisaríamos de um software para analisar os 

resultados produzidos por outro software. Não é preciso se estender muito para 

compreender o ciclo que se forma. “O código-fonte é, portanto, apenas uma parte 

desse quebra-cabeça, e sua divulgação não é suficiente para demonstrar a 

assertividade do processo decisório”.17 

Neste sentido, Frazão aponta que o segredo comercial e o caráter técnico não 

podem servir de barreiras para o direito individual do cidadão em ter informações 

claras e adequadas dos meios de tratamento de seus dados. Não se faz necessário 

demonstrar as minúcias das técnicas empregadas para a decisão automatizada, as 

fórmulas protegidas por segredos comerciais, ou as vantagens competitivas 

oriundas deste desenvolvimento automatizado. De todo modo, aponta que a 

explicação deve ser apresentada em linguagem natural. Assim como se espera que 

um juiz fundamente sua sentença, a decisão automatizada não se deve limitar a mera 

publicidade dos parâmetros em linguagem técnica.18 

                                                      
15 Pesquisadores da Academia de Inteligência Artificial de Pequim (BAAI) na China recentemente 
introduziram o Wu Dao 2.0, um sistema de IA multimodal com 1,75 trilhão de parâmetros. Isso ocorreu 
pouco mais de um ano após a introdução do GPT-3 e é uma ordem de magnitude maior. Como o GPT-
3, o multimodal Wu Dao - que significa “iluminação” - pode executar tarefas de processamento de 
linguagem natural, geração de texto, reconhecimento de imagem e geração de imagem. Mas pode 
fazer isso mais rápido, sem dúvida melhor, e pode até cantar. (Tradução livre) COPELAND, Michael. 
What’s the difference between artificial intelligence, machine learning and deep learning? Disponível 
em: <https://bit.ly/3qCkxvd>. Acesso em: 02 jul. 2021. 
16  BECKER, Daniel; FERRARI, Isabela; WOLKART, Erik Navarro. Arbitrium Ex Machina : Panorama, 
Riscos E a Necessidade De Regulação das Decisões Informadas por Algoritmos. Revista dos Tribunais, 
v. 995, n. Set, p. 1–16, 2018. 
17 Ibid. 
18 FRAZÃO, Ana; GOETTENAUER, Carlos. O jogo da imitação jurídica: o direito à revisão de decisões 
algorítmicas como um mecanismo para a necessária conciliação entre linguagem natural e 
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Se já não fosse suficientemente grande o problema do volume de dados na 

análise de critérios para tomada de decisão, o que dizer dos dados enviesados, que 

possuem uma carga valorativa preconceituosa, discriminatória e por conseguinte 

geram resultados discriminadores. Não são poucos os relatos na internet de 

algoritmos que condicionam grau de periculosidade maior a pessoas negras, que 

negam crédito aos mais carentes, softwares de simulações reais que apresentam 

comportamentos abusivos, misóginos e homofóbicos. 

Richard Lee, um estudante de Taiwan que mora na Austrália teve seu 

passaporte negado pois o algoritmo entendeu que o estudante, de origem asiática, 

não abriu os olhos para a foto.19 Em 2015, o Google Imagens identificou um usuário 

negro como gorila. 20  Esse viés fez a empresa pedir desculpa e “corrigir” sua 

inteligência artificial. A correção, no entanto, foi remover o indexador léxico gorila ou 

chipanzé de seu mecanismo de retorno das análises de imagens, ou seja, a forma de 

resolver o problema, foi apagando-o. A Amazon desativou seu sistema de 

recrutamento por inteligência artificial quando percebeu que o algoritmo estava 

sendo sexista ao preterir homens no processo seletivo. Isso porque os dados 

utilizados foram compostos pela base de currículo dos últimos 10 anos que, em sua 

maioria, eram de homens.21  

Estes são exemplos conhecidos, pois tornaram-se notícias em sites de 

tecnologia, direito e curiosidades. Expandindo este modelo para outras situações, 

ainda que hipotéticas, seria possível imaginar facilmente a seguinte situação: Um 

software de recrutamento de cargos de direção de grandes empresas certamente 

buscaria casos de sucesso, ou características de grandes CEO´s para identificar o 

padrão de contratação. Ocorre que por um preconceito estrutural e ainda vigente, 

                                                      

infraestrutura Matemática. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (coord.). O Direito Civil na 
era da inteligência artificial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 45-63 
19 Rapaz tirou uma foto para o novo passaporte, mas o clique foi recusado por um estranho motivo. 
Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/este-rapaz-tirou-uma-foto-para-o-novo-
passaporte-mas-o-clique -foi-recusado-por-um-estranho-motivo/. Acesso em 02 jul. 2021 
20  Google conserta seu algoritmo “racista” apagando os gorilas. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/14/tecnologia/1515955554_803955.html. Acesso em 02 
jul. 2021 
21 “By 2015, it was clear that the system was not rating candidates in a gender-neutral way because it 
was built on data accumulated from CVs submitted to the firm mostly from males, Reuters claimed. 
The system started to penalise CVs which included the word women. The program was edited to make 
it neutral to the term but it became clear that the system could not be relied upon, Reuters was told.” 
Disponível em: https://www.bbc.com/news/technology-45809919. Acesso em 02 jul. 2021 
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estes cargos são ocupados em sua maioria por homens brancos. Assim, o software 

entenderá que este é o perfil adequado para a seleção e descartará mulheres, negros 

ou pardos, fazendo com que novos homens brancos ocupem estas posições, 

agravando o problema. Nas palavras de Isabela Ferrari, Erik Navarro Wolkart e Daniel 

Becker “Algoritmos aprendem pelo exemplo. Se os dados aos quais expostos 

refletirem o preconceito (consciente ou inconscientemente) presente na sociedade, 

as decisões daí derivadas irão refleti-lo e reforçá-lo.”22 

Resta claro que a qualidade da decisão tem ligação direta com a qualidade 

dos dados “inputados”. Essa possível perpetuação do enviesamento da inteligência 

artificial só pode ser rompida com a quebra do modelo de análise meramente 

estatístico.23 A sociedade muda, ainda que por vezes tenha-se dúvida se para melhor, 

e estas mudanças resultam em decisões distintas para situações semelhantes. 

Evoluir significa a passagem gradual por um processo de transformação.  

Algoritmos precisam ser treinados. E se eles aprendem pelo exemplo, estes 

treinamentos devem ser inclusive para que o algoritmo desaprenda algo que não é 

mais válido. As variáveis que compõe o resultado da análise, a interpretação dada a 

uma informação, a resposta apresentada a uma situação nova deve ser avaliada para 

minimizar os desvios e aumentar a taxa de assertividade do algoritmo. 

 

4 Diretrizes éticas para inteligência artificial 

 

São inúmeras as vantagens que a inteligência artificial traz a sociedade, em 

todos os campos de desenvolvimento. Afinal, nos acostumamos com incontáveis 

serviços que levam além de conforto, comodidade, saúde e demais facilidades a 

coletividade. Todavia, apontou-se até então que as decisões decorrentes do uso da 

inteligência artificial podem gerar riscos a parâmetros  regulatórios  já  consolidados 

                                                      
22  BECKER, Daniel; FERRARI, Isabela; WOLKART, Erik Navarro. Arbitrium Ex Machina : Panorama , 
Riscos E a Necessidade De Regulação das Decisões Informadas por Algoritmos. Revista dos Tribunais, 
v. 995, n. Set, p. 1–16, 2018. 
23  De acordo com BRITZ: “Nesse contexto, é possível a ocorrência da discriminação por erro 
estatístico, o que decorreria tanto de dados incorretamente capturados como também de modelo 
estatístico de bases científicas frágeis”. SOUZA, Carlos Affonso; PADRÃO, Vinicius. Responsabilidade 
civil e os "novos turcos": o papel da conduta humana nos danos relacionados à inteligência artificial. 
In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (coord.). O Direito Civil na era da inteligência artificial. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 
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no ordenamento jurídico. 

Neste cenário, normas de proteção de tratamento de dados têm sido 

apontadas como uma solução a estas ameaças às garantias constitucionais, apesar 

de forma muito incipiente. A própria Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) não aborda diretamente os riscos quanto ao uso da inteligência artificial. Seu 

escopo está direcionado ao correto tratamento dos dados de pessoas naturais. De 

todo modo, sancionada em 14 de agosto de 2018, é o principal instrumento de 

privacidade de dados dos indivíduos, quanto ao uso não consentido. Tem como 

objetivo o estabelecimento de regras claras que visam garantir a proteção de dados 

pessoais, por meio de práticas transparentes aos titulares dos dados, qual sejam 

pessoas naturais.24 

Ao mesmo ponto que se vislumbra a problema na coleta de dados, Frazão 

aponta que a limitação do tratamento pode tornar os algoritmos menos eficientes e 

agravar o problema das decisões automatizadas.25 Nesta perspectiva aponta-se que 

os sistemas algoritmos devem ser lidos em um processo conciliador e não por um 

modelo de restrição ou eliminação do tratamento. 

Desta forma, não se trata de eliminar a evolução tecnológica ou impedir seu 

avanço, mas sim, como qualquer serviço que oferece riscos a princípios e direitos, 

regulamentá-la. Especialmente nestes casos que tendem a gradualmente fazer parte 

do cotidiano das pessoas naturais. Neste sentido, não obstante Barboza qualificar a 

inteligência artificial como definitiva, traz a preocupação da sua regulação, quando 

                                                      
24  BRASIL, Lei nº 13.709 de 14 de ago. 2018. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em 30 mai. 2021. Em relação ao direito a 
explicação, abordado como direito do titular do dado, a LGDP, traz em seu art. 20. O titular dos dados 
tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento 
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a 
definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 
personalidade. 
25 “De fato, a limitação de propósito de tratamento e a minimização de coletas, ideias consolidadas na 
legislação brasileira de proteção de dados, podem servir para reduzir a influência dos algoritmos na 
vida dos cidadãos. [...] A redução da entrada de dados diminui a capacidade de monitoramento do 
sistema e, portanto, pode torná-lo menos eficiente e influente. Se de alguma forma esses dois 
mecanismos diminuem a capacidade dos sistemas algoritmos controlarem a conduta dos cidadãos, 
essa redução não se dá por conciliação, mas por sufocamento.” FRAZÃO, Ana; GOETTENAUER, Carlos. 
O jogo da imitação jurídica: o direito à revisão de decisões algorítmicas como um mecanismo para a 
necessária conciliação entre linguagem natural e infraestrutura Matemática. In: TEPEDINO, Gustavo; 
SILVA, Rodrigo da Guia (coord.). O Direito Civil na era da inteligência artificial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2020. p. 45-63. 
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aponta que, apesar de não restarem dúvidas quanto aos benefícios proporcionados 

pela inteligência artificial a toda humanidade, “não se deve afastar os 

questionamentos ... de pertinência pela IA, como os que dizem respeito ao cabimento 

e aos limites de regulamentação da matéria, sob diversas vertentes, inclusive a 

ética.”26 

Normatizar, neste sentido, significa estabelecer diretrizes morais e éticas que 

tragam transparência a seu uso e compatibilize a inteligência artificial com os 

demais instrumentos do ordenamento jurídico. Em abril de 2019, A Comissão 

Europeia, criou um grupo de especialistas em inteligência artificial que apresentou 

as diretrizes éticas para uma inteligência artificial confiável. Este grupo objetiva o 

desenvolvimento de um mercado digital inteligente, porém sustentável e inclusivo.27 

Dentre os pilares do modelo proposto para as inteligências artificiais, o grupo 

destacou o respeito a legalidade, a ética e a robustez, que se desdobra tanto em 

perspectiva técnica, tanto em consideração ao ambiente social. Essas diretrizes 

foram compiladas em um guia que apresenta um conjunto exemplificativo de sete 

requisitos (supervisão humana; robustez técnica e segurança; privacidade e 

governança; transparência; diversidade, não discriminação e justiça; bem-estar 

social e responsabilidade) que todos os sistemas de inteligência artificial devem 

atender para ser considerado confiável.28  

Destaca-se o primeiro requisito, supervisão humana, o qual demonstra que a 

preocupação dos sistemas de inteligência artificial está na centralidade do ser 

humano, e no compromisso com o bem-estar e liberdade dos cidadãos. Essa 

necessidade de supervisão é um reconhecimento que, embora tragam grandes 

facilidades e oportunidades, a inteligência artificial também apresenta riscos que 

devem ser minimizados de forma adequada, eliminado possíveis distorções, como já 

                                                      
26  BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Pessoas com (d)eficiência e inteligência artificial: 
primeiras reflexões. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (coord.). O Direito Civil na era da 
inteligência artificial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 83-102 
27 Disponível em https://ec.europa.eu/info/index_en. Acesso em: 28 jul. 2021 
28 A confiança no desenvolvimento, na implantação e na utilização dos sistemas de IA diz respeito 
não só às propriedades inerentes à tecnologia, mas também às qualidades dos sistemas 
sociotécnicos que envolvem aplicações de IA. À semelhança das questões de (perda de) confiança na 
segurança da aviação, da energia nuclear ou dos alimentos, não são apenas as componentes do 
sistema de IA, mas o próprio sistema no seu contexto global, que podem, ou não, gerar confiança. 
Disponível em https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai. Acesso em: 09 jul. 
2021 
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apontado no capítulo anterior. “É imprescindível que haja uma avaliação dos 

impactos e uma tentativa de mitigação dos riscos necessários em uma sociedade 

democrática, com vistas a não infringir as esferas jurídicas dos indivíduos”. Assim 

como mecanismos de feedback externos aos próprios sistemas de inteligência 

artificial, a ponto de permitir um diálogo com a sociedade.29 

Estes mecanismos de supervisão e feedback, pelo menos em tese, se 

apresentam como um meio de defesa a pressupostos legais e podem ser lidos no 

sentido que, sistemas que utilizam inteligência artificial podem harmonizar com a 

visão conciliadora entre inovação e respeito a proteção de direitos fundamentais.  

Além destes requisitos a Comissão Europeia ainda enumerou quatro 

princípios (respeito da autonomia humana; prevenção de danos; equidade e 

explicabilidade) que, conforme o próprio guia aponta, devem ser lidos em conjuntos 

com as demais normas internas e externas de respeito aos direitos fundamentais, 

não impondo qualquer hierarquia entre estas.30 

Embora alguns princípios se confundam com os requisitos, cumprem 

destaque para o presente artigo os princípios da equidade e da explicabilidade. O 

primeiro é entendido, em sua dimensão substantiva, como a eliminação de 

enviesamentos, discriminação e estigmatização dos sistemas de IA. Em sua 

dimensão processual significa a possibilidade de o indivíduo contestar as decisões 

tomadas pelos sistemas de IA. Essa contestação só é possível através do princípio 

da explicabilidade. Este diz respeito justamente a transparência da decisão cuja 

finalidade de tratamento deve ser clara aos por ela afetados.  

Muito embora os problemas práticos levantados, a Comissão Europeia indica, 

para os casos que não seja possível a explicação dos modelos que geraram o 

resultado (algoritmos caixa-preta), outras medidas devem ser tomadas como 

rastreabilidade ou auditabilidade. Este último trecho demonstra que ainda não se tem 

uma compreensão completa de como esses direitos serão exercidos, razão pela qual 

se demonstra que o tema ainda apresenta um problema latente.   

                                                      
29   SILVA, Gabriela Buarque Pereira; JÚNIOR, Marcos Ehrardt. DIRETRIZES ÉTICAS PARA A 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CONFIÁVEL NA UNIÃO EUROPEIA E A REGULAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL. 
Revista IBERC v. 3, n. 3, p. 1-28, set./dez. 2020. p. 15-16 
30 Disponível em https://ec.europa.eu/info/index_en. Acesso em: 28 jul. 2021 
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No Brasil, o Projeto de Lei 21/2020, apresentado à mesa diretora da Câmara 

do Deputados, pelo Deputado Eduardo Bismarck (PDT/CE), em fevereiro de 2020, 

"Estabelece princípios, direitos e deveres para o uso de inteligência artificial no Brasil, 

e dá outras providências" 31 . O projeto foi submetido à Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), que destacou a importância do 

tema, depreendendo que o objetivo do projeto não é frear o avanço da inteligência 

artificial, mas promover a confiança pública no desenvolvimento de novos mercados 

que utilizam inteligência artificial. 

Destacam-se no projeto os seus fundamentos (art. 4º) e princípios (art. 6º), 

os quais trazem equivalências com elencados na Diretriz Europeia, principalmente 

os fundamentos da não discriminação e privacidade32, assim como os princípios da 

finalidade e explicabilidade.  

Se estas normas vão conseguir produzir a proteção esperada, é algo que se 

verá em breve, pois as mudanças na economia são rápidas e não aguardam as 

regulamentações para produzir efeitos na vida dos cidadãos. Basta ver os inúmeros 

exemplos citados na mídia em que a inteligência artificial, e principalmente os 

sistemas de decisões automatizadas não supervisionados, tem gerado resultados 

distorcidos ou obscuros.  

 

Considerações Finais 

 

Não se trata de criminalizar ou diminuir a importância da inteligência artificial. 

Ela não é ficcional, nem muito menos algo do futuro. Na medida que a inteligência 

artificial ganha protagonismo em uma sociedade de tecnologias digitais, entender 

suas possibilidades e principalmente suas limitações é fundamental para o uso 

correto deste instrumento. Mapear as formas de aplicação de algoritmos e 

principalmente quais decisões podem ser delegadas a máquinas é papel do direito, 

                                                      
31  Disponível em 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1853928 Acesso em 09 
jul. 2021. 
32  FRAZÃO, Ana. Algoritmos e inteligência artificial: repercussões da sua utilização sobre a 
responsabilidade civil e punitiva das empresas. Revista Jota, 15 maio 2018. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/algoritmos-e-
inteligencia-artificial-15052018. Acesso em: 30 maio 2021. 
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tendo em vista a capacidade de interconexão com garantias fundamentais 

consolidadas do Estado. 

A natureza matemática das decisões algorítmicas não diminui a 

vulnerabilidade destas decisões, pois, como já apontado, não se trata de um erro de 

programação que possa ser corrigido, mas sim, de um desvio dos modelos 

estatísticos ou pior (e mais provável) dos dados que compõe estes modelos, 

enviesando seus resultados, trazendo consigo cargas valorativas preconceituosas.  

Tanto a Diretriz Europeia como o Projeto de Lei 21/2020, aliado à LGPD, 

buscam em seu texto estabelecer princípios, direitos e deveres que permitam o uso 

confiável dos sistemas de inteligência artificial. Conquistar a confiança do cidadão 

preocupado com a exposição de dados e o tratamento inadequado requer a 

percepção de um sistema legal que efetivamente controle o uso indevido e possa 

agir em casos de discriminação, enviesamentos e obscuridades.  

É necessário enfrentar adequadamente o problema, entendendo que a 

regulamentação não significa nenhuma barreira para a evolução tecnológica, e tão 

somente, a delimitação de diretrizes éticas e principiológicas na utilização da 

inteligência artificial, não podendo se esconder diante da incapacidade ou da 

diferença de velocidade que caminham tecnologia e direito. 
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Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo analisar aspectos iniciais do direito à 
explicabilidade das decisões judiciais tomadas com auxílio de inteligência artificial. 
A solução proposta é o desenho, em relação aos aspectos básicos, de um direito 
fundamental à explicabilidade pautado no pluralismo democrático decorrente das 
razões públicas. A abordagem da pesquisa foi multidisciplinar, eis que foram objeto 
de análise os diplomas normativos que vêm sendo produzidos sobre o tema, 
categorias teóricas da justiça política de John Rawls, e de estudos científicos sobre 
os limites e as possibilidades da explicabilidade das decisões tomadas por 
inteligência artificial. Este estudo se pauta em pesquisa qualitativa, mediante análise 
exploratório-descritiva inerente ao Direito e ao Ciência da Computação. Os 
resultados demonstram: a necessária interseção entre a teoria da justiça mediante 
as razões públicas e as técnicas de inteligência artificial explicável (xAI), a fim de se 
garantir à legitimidade democrática dos sistemas de IA judicial; e a definição de 
direito fundamental à explicabilidade estrita da decisão judicial tomada com auxílio 
de IA. Portanto, a IA de auxílio à decisão judicial (pensamento híbrido humano-
máquina) já funciona com as limitações que a tecnologia impõe, cabendo desde já 
reconhecer a explicabilidade da IA jurídica como um direito necessário para uma 
sociedade plural e justa. 
Palavras-chave: Razões públicas; Teoria da justiça; Inteligência artificial explicável; 
xAI; Explicabilidade.  
 
Abstract 
 
The purpose of this article is to analyze the initial aspects of the right to explanability 
of judicial decisions by artificial intelligence. The proposed solution is the design of 
a fundamental right of explainability. The right to explainability is based on 
democratic pluralism arising from public reasons. The research approach was 
multidisciplinary. The research analyzed the normative acts produced on the subject, 
theoretical categories of political justice in Rawls' think), and scientific studies on the 
limits and possibilities of explainability in artificial intelligence. This study based on 
qualitative research, through exploratory-descriptive analysis about Law and 
Computer Science. The results demonstrate: the necessary intersection between the 
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theory of justice (approach to public reasons) and the techniques of explainable 
artificial intelligence (xAI) to guarantee the democratic legitimacy of judicial AI 
systems; and the definition of a fundamental right to explanability of the judicial 
decision by AI. Therefore, Artificial Intelligence to support the court decision (human-
machine hybrid thinking) works with limitations imposed by technology. Thus, the 
explicability of legal AI needs to be recognized as a right. This will enable plurality 
and justice in society. 
Keywords: Public reasons; Theory of justice; Explainable artificial intelligence; xAI; 
Explainability. 
 

INTRODUÇÃO 

  

Falar de inteligência artificial deixou de ser tema de nerd e de filmes de ficção 

científica, pois já se pode vislumbrar as primeiras facetas daquilo que tem se 

convencionado chamar de revolução 4.01, um contexto fático de relevância histórica, 

econômica e social que cada vez mais hibridiza máquinas e humanidade num só 

corpo. A era da Inteligência Artificial só está começando. Isso traz a reflexão sobre 

quais características hoje adjetivadas como “humanas” restarão num mundo de uma 

sociedade mergulhada em tecnologia.  

Os céticos e os enamorados pela IA estão em toda parte, e não seria o Direito 

o único a passar imune à essa AI storm. Nesse sentido, o ser humano busca inocular 

justiça nos algoritmos computacionais que animam as máquinas, muito disso 

porque a humanidade ainda tem seus sonhos de brincar de deus através da IA. 

Falar de inteligência artificial e seus impactos jurídicos e filosóficos é um 

caminhar pela sala dos desejos da humanidade. Os sonhos de criação de 

inteligências artificiais amistosas à humanidade e os pesadelos sobre uma IA 

maléfica habitam o imaginário cotidiano. Conviver com algo próximo da figura 

amistosa de C-3PO de Star Wars parece mais próximo do que conhecer a maquinaria 

desumanizante de tantas outras obras de ficção. 2  Para isso o Direito deve se 

debruçar sobre as diversas questões que os avanços da inteligência artificial lhe 

causam. 

                                                      
1 Schwab, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2018, edição do Kindle, posição 
2425. 
2 Bostrom, Nick. Superinteligência: Caminhos, perigos, estratégias. Rio de Janeiro: Darkside Books, 
2014, edição do Kindle, p. 8864-8877. 
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Dessa maneira, a hipótese estudada no presente artigo se refere à 

possibilidade de entrelaçamento entre os conceitos de razão pública, tipicamente 

advinda do consenso sobreposto da teoria da justiça política, e as técnicas de 

inteligência artificial explicável (xAI) para a definição do direito à explicabilidade às 

decisões judiciais auxiliadas por IA. 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo e mediante método exploratório-

descritivo, por meio de análise interdisciplinar entre Teoria da Justiça, Direito 

Constitucional e da Ciência da Computação, de maneira a delinear os aspectos 

relevantes da relação entre a concepção pluralista de justiça de John Rawls e a 

construção do direito à explicabilidade das decisões tomadas com auxílio de 

sistemas de inteligência artificial jurídica.   

O primeiro capítulo faz um panorama da construção da ideia de 

explicabilidade das decisões auxiliadas por inteligência artificial. O segundo capítulo 

traz definições da interação entre as razões públicas e a Ciência da Computação para 

a caracterização do direito à explicabilidade. Já o terceiro capítulo emoldura a 

concepção de explicabilidade, inerente às técnicas de inteligência artificial explicável 

(xAI), à ideia de justiça através da construção das decisões judiciais auxiliadas por 

IA que levem em consideração o consenso contraposto advindo das razões públicas.  

A solução proposta é o desenho inicial, em relação aos aspectos básicos, de 

um direito fundamental à explicabilidade pautado no pluralismo democrático 

decorrente das razões públicas. 

Destaque-se que o artigo é um recorte (necessário pelo escopo presente) de 

uma pesquisa maior da relação entre decisão judicial e inteligência artificial. 

Indicadas as bases do estudo, passa-se aos tópicos abordados. 

  

1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL JUDICIAL:  A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE 

EXPLICABILIDADE 

 

O conhecimento não é feito só com o “velho”, é fruto de uma obra de 

desconstrução para uma reconstrução. O pensamento de Jürgen Habermas3, por 

                                                      
3 Habermas, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da Ação e Racionalidade Social. Vol. 
1. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 205-206.  
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exemplo, mostra isso. A ciência vive de uma arquitetura construída “sobre os ombros 

de gigantes” (Isaac Newton) 4 , mas às vezes, de tempos em tempos, passa por 

grandes transformações.  

As obras de ficção são uma fagulha inicial ao debate, um estímulo ao 

pensamento acerca de quais seriam os pressupostos jurídico-filosóficos para a 

constituição de uma civilização humano-máquina, na busca de explicar a simbiose 

entre o pensamento humano e suas características típicas (pensamento rápido 

através de heurísticas e pensamento reflexivo)5 em interação com um aparato de 

soluções decisórias trazidas pelas técnicas de inteligência artificial. 6  Assim, as 

preocupações com aspectos da justiça numa interação humano-máquina, ainda que 

tenham se iniciado em obras de ficção científica, cada vez mais permeiam a realidade 

do mundo atual. 

As três principais posições perante o problema têm sido o alarmismo 

apocalíptico (exemplificado no pensamento de Yuval Harari7), o desalento com o 

novo (que tem tomado a psique de grande parte dos juristas8) e o arrebatamento 

tecnológico (de parte da comunidade científica9). Todavia, é necessário um pouco de 

realidade como temperamento às posições referidas.   

O desvelar do novo insiste em ficar no futuro10, longe dos olhos curiosos do 

presente. Todavia, já existe muito presente para ser trabalhado. Nessa linha, estudo 

realizado pela Fundação Getúlio Vargas, através de seu Centro de Inovação, 

Administração e Pesquisa do Judiciário, indicou que existem sessenta e quatro 

                                                      
4 “If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants” (NEWTON, Isaac. “Letter from Sir 
Isaac Newton to Robert Hooke”, 1675. Disponível em: https://digitallibrary.hsp.org/index.php/Detail/ 
objects/9792. Acesso em: 06/04/2021).  
5 Kahneman, Daniel. Rápido e Devagar: Duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, edição 
do Kindle, posição 613 
6 Taulli, Tom. Introdução à Inteligência Artificial: Uma abordagem não técnica. São Paulo: Novatec, 
2020, p. 187-190. 
7 Harari, Yuval Noah. Homo Deus: Uma breve história do amanhã. Tradução: Paulo Geiger. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016, p. 313. 
8 Susskind, Richard. Online Courts and the Future of Justice. Oxford: Oxford University Press, edição 
do Kindle, p. 44.  
9 Howard, Philip N. Pax Technica: How the Internet of Things May Set Us Free or Lock Us Up. New 
Haven: Yale University Press, 2015, edição do Kindle, p. 233-234.  
10  Kurzweil, Ray. A Singularidade Está Próxima: quando os humanos transcendem a biologia. 
Tradução: Ana Goldberger. São Paulo: Iluminuras, 2018, p. 27. 
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projetos11 de inteligência artificial judicial em quarenta e sete Tribunais do Brasil12, 

muitos destes projetos já fase de implementação. Vários dos projetos de IA judicial, 

como, por exemplo, os sistemas Victor (STF), Sócrates (STJ), Sinapse (TJRO), Sigma 

(TRF3), Sugestão de Modelos de Minutas (TRF4) e JUDI (TJSP) impactam 

diretamente no processo de decisão dos julgadores, o que denota a relevância do 

debate acerca do presente tema. 

Levando-se em conta esta realidade, o atual sentimento de estranhamento 

com a tecnologia se constrói a partir da crise com aquilo que ainda não existe (mas 

poderá existir), mesclado com o espanto com aquilo que já é. Essa a fotografia do 

momento da relação entre decisão judicial e IA. Todavia, olhares criteriosos são 

necessários, pois a decisão judicial no entrelaçamento juiz-IA é fenômeno que traz 

riscos e potencialidades antes não experimentados, no plano dos riscos emergentes 

se destacam os vieses algoritmos 13 , os quais têm atraído bastante atenção da 

comunidade jurídica (embora os vieses já habitassem a mente dos julgadores muito 

antes dos computadores existirem14), e a maior opacidade das decisões auxiliadas 

por IA, sendo este último o ponto de tensão no qual o presente estudo se foca. 

Todavia, para ter condições de escolher o ser humano deve efetivamente 

conhecer as decisões que sobre ele são tomadas na sociedade democrática da qual 

ele faz parte15, o que inclui as decisões auxiliadas por sistemas de IA judicial. Dessa 

forma, o desenvolvimento de inteligência artificial explicável (xAI) é necessário para 

                                                      
11  Os principais são: Victor no STF; Athos, Sócrates, E-Juris e TUA no STJ; BEM-TE-VI no TST; 
Plataforma Sinapses no CNJ; Robô Secor, Banco de Sentenças, SIB, ALEI e Projeto Execução Célere 
no TRF1; Atendente Virtual no TRF2; SINARA, SIGMA e Prevenção no TRF3; Classificação de Temas 
na Vice-Presidência e Turmas Recursais, Análise de Assunto dos Processos, Triagem Automática de 
Processos a Partir da Petição Inicial e Sugestão de Modelos de Minutas  no TRF4, JULIA  no TRF5; 
LEIA em seis Tribunais de Justiça diversos (TJAC, TJAL, TJAM, TJCE, TJMS e TJSP); Hércules no  
TJAL; Queixa Cidadã no TJBA; Hórus e Ámon no TJDFT; IA332 no TJGO; ELIS no TJPE; Sinapse no 
TJRO; SCRIBA e Mandamus no TJRR; JUDI no TJSP; MINERJUS no TJTO; Inteligência Artificial e 
Eficiência do Judiciário  no TRT1; Clusterização de Processos no TRT4; GEMINI em quaro Tribunais 
Regionais do Trabalho diversos (TRT5, TRT7, TRT15 e TRT20); B.I. TRT 11 no TRT11; e CONCILIA JT  
no TRT12. 
12 Salomão, Luis Felipe (coord.) et al. Inteligência Artificial: Tecnologia Aplicada à Gestão dos Conflitos 
no Âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. FGV Conhecimento: Centro de Inovação, Administração e 
Pesquisa do Judiciário, 2020, p. 26.  
13 Yapo, Adrienne; Weiss, Joseph. “Ethical Implications of Bias in Machine Learning”, em Proceedings 
of 51st Hawaii International Conference on System Sciences, Waikoloa Village, 2018,  p. 5365-5372. 
14 Sunstein, Cass R. “Algorithms, Correcting Biases”, em Social Research: Algorithms, v. 86, n. 2, 2019, 
New York. 
15 Rawls, John. Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 216. 
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que os padrões democráticos pautados na transparência das decisões públicas 

sejam respeitados. 

Nessa linha, a inteligência artificial explicável (xAI) envolve esforços para 

explicar como um modelo de IA chegou ao resultado (output) verificado16 ou ainda 

para auxiliar os humanos na interpretação deste.17   

Nesse sentido, em relação às decisões judiciais auxiliadas por inteligência 

artificial, a teoria das razões públicas como formadoras das decisões de repercussão 

na sociedade foi trazida por John Rawls em sua segunda fase de pensamento acerca 

da teoria da Justiça, fase na qual o autor se pautou na construção de uma ideia de 

justiça política.18 A concepção de justiça política traz consigo uma abertura para 

diversas possibilidades de justiça que podem ser tidas como “razoáveis” 19  na 

construção de um sistema constitucional democrático marcado pelo pluralismo 

como característica.20 

É justamente tendo por base o natural pluralismo que, numa sociedade 

democrática, a explicabilidade das decisões tomadas por autoridades estatais ganha 

a importância de ser o meio apto a dar a possibilidade de publicidade, de 

transparência e, mais do que isso, de accountability21 sobre referidas decisões. 

Especificamente em relação ao Poder Judiciário, com a recente inclusão dos 

sistemas de IA judicial como novos atores no auxílio à tomada de decisão, a 

necessidade de explicabilidade toma corpo. A explicabilidade é trazida como um 

elemento da transparência das decisões tomadas por IA através de diversas 

                                                      
16 “xAI encompasses a range of efforts to explain—or help humans interpret—how a particular machine 
learning model reached its conclusion. The concept of an explanation here ‘has come to refer to 
providing insight into the internal state of an algorithm, or to human-understandable approximations 
of the algorithm.’ xAI provides a variety of benefits: It can foster trust between humans and the system, 
identify cases in which the system appears to be biased or unfair, and bolster our own knowledge of 
how the world works” (Deeks, Ashley. “The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence”, em 
Columbia Law Review, v. 119, n. 7, New York, p. 1834). 
17  Gilpin, Leilani H. et. al. “Explaining Explanations: An Overview of Interpretability of Machine 
Learning”, em 2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced Analytics 
(DSAA), 2018, Turin, p. 80-89. 
18 Gargarella, Roberto. As Teorias da Justiça Depois de Rawls: Um breve manual de filosofia política. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. 227-228. 
19 Rawls, John. Justiça e Democracia, p. 254-255. 
20 Ibid. Prefácio, p. X e XI. 
21  Wagner, Ben. “Accountability by design in technology research”, em Computer Law & Security 
Review, v. 37, 105398, ISSN 0267-3649, 2020, Oxford. 
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iniciativas, como na Recomendação 449 da OCDE22, na First Version of a Draft Text 

of a Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence23 da UNESCO, nos Ethical 

Guidelines for Trustworthy AI24 da União Europeia, no art. 20 da Lei Geral de Proteção 

de Dados (Lei 13.709/2018) e na Resolução 332/2020 do Conselho Nacional de 

Justiça.25 

O art. 19 da Resolução 332/2020 do CNJ prevê que os sistemas de inteligência 

artificial utilizados em auxílio à elaboração de decisões judiciais “observarão, como 

critério preponderante para definir a técnica utilizada, a explicação dos passos que 

conduziram ao resultado”.26 A transparência no uso da IA judicial, segundo o art. 8º, 

VI, da Resolução 332/2020 do CNJ, tem como um de seus elementos “o fornecimento 

de explicação satisfatória e passível de auditoria por autoridade humana quanto a 

qualquer proposta de decisão apresentada pelo modelo de Inteligência Artificial”.27 A 

norma do CNJ desenvolveu sua ideia de explicabilidade aparentemente com 

inspiração no princípio da transparência judicial previsto nos Asilomar AI Principles, 

segundo o qual “qualquer envolvimento de um sistema autônomo na tomada de 

decisões judiciais deve fornecer uma explicação satisfatória, passível de auditoria 

por uma autoridade humana competente”. 28 

As novas abordagens referidas vêm ao encontro da exigência de 

explicabilidade das decisões judiciais que tradicionalmente permeia a exposição da 

motivação decisória,  resumidamente composta pelos motivos de fato e pelos 

motivos de direito (normas, posicionamentos doutrinários, precedentes judiciais e 

sua interpretação), o que passa pela análise das premissas utilizadas na decisão, na 

                                                      
22  OCDE. “Recommendation 0449, of 21 May 2019: Recommendation of the Council on Artificial 
Intelligence”. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449. 
Acesso em: 04/08/2020. 
23 UNESCO. “First version of a draft text of a recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”. 
15 May 2020. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 48223/pf0000373434. Acesso em: 
25/07/2020. 
24  Comissão Europeia. “Ethics Guidelines for Trustworthy AI”. 08 April 2019. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419. Acesso em: 25/07/2020.  
25 Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 332, de 21 de agosto de 2020. Dispõe sobre a ética, 
a transparência e a governança na produção e no uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário e 
dá outras providências. 
26 Id. 
27 Id. 
28  Future of Life Institute. Asilomar AI Principles. 2017. Disponível em: https://futureoflife.org/ai-
principles. Acesso em: 05/08/2020. 
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forma exigida no art. 489 do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição 

Federal, sendo que tais premissas advém de uma análise mais aprofundada dos 

pressupostos consensuais 29  que constituem a decisão. Nessa linha, mediante 

processo de atribuição30 pode-se inferir um direito fundamental à explicabilidade das 

decisões judiciais auxiliadas por inteligência artificial. 

Contudo, a explicabilidade dos modelos de inteligência artificial é cercada de 

dificuldades técnicas que surgem desde os modelos algorítmicos utilizados na 

programação, como as abordagens procedimental 31 , de representação do 

conhecimento 32  e de aprendizado de máquina (machine learning) 33  que podem 

implementadas. 

Muito daquilo que na atualidade se entende como simples programação 

(programação orientada a objetos, por exemplo) já foi tida, num passado recente, 

como “inteligência artificial”. IA não “é mágica ou ficção científica, mas ciência, 

engenharia e matemática”34. É curioso como os juristas querem definir tudo, inclusive 

o que é (ou não é) inteligência artificial, sendo que o conceito de inteligência artificial 

apenas depende da existência de grau de autonomia decisória inerente aos 

algoritmos do programa de computador35, grau de autonomia que pode ser maior ou 

menor. 

Nos sistemas de representação do conhecimento destaca-se na área de 

programação jurídica o desenvolvimento de sistemas especialistas36, bem como tem 

cada vez mais ganhado espaço a aplicação de sistemas baseados em aprendizado 

de máquina (machine learning).37 

Especificamente  em  relação   às    redes   neurais   de   aprendizado  profundo,  

                                                      
29 Habermas, Jürgen. Op. cit., p. 45.  
30 Alexy, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo, 2011, p. 74. 
31 Rover, Aires José. Informática no Direito: Inteligência Artificial. Curitiba: Juruá, 2001, p. 66-67.   
32 Ashley, Kevin. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New tools for law practice in digital age. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2017, edição do Kindle, p. 81.     
33 Lage, Fernanda de Carvalho. Manual de Inteligência Artificial no Direito Brasileiro. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2021, p. 70-71. 
34 Russell, Stuart; Norvig, Peter. Inteligência Artificial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 27. 
35 Dewey, Daniel; Russel, Stuart; Tegmark, Max. “Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial 
Intelligence”, em AI Magazine, v. 36, n. 4, 2015.  
36 Rover, Aires José. Op. cit., p. 217-220.   
37 Rover, Aires José. “Machine Learning no Poder Judiciário: uma biblioteca temática, ano 2020”, em 
Hartmann Peixoto, Fabiano (Org.). Inteligência Artificial: estudos de inteligência artificial. Vol. 4. 
Curitiba: Alteridade, 2021, p. 20-21. 
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modelos que simulam uma rede extremamente conectada de neurônios em diversas 

camadas (layers), estas têm vantagens e desvantagens. 38  Maior exemplo do 

desenvolvimento de modelos deep learning é a GPT-3 (Generative Pre-training 

Transformer 3) 39  da OpenAI40 , a qual é uma IA de processamento de linguagem 

natural (NLP), com pretensão de aplicabilidade geral (task agnostic), baseada em 

pesquisas em redes neurais profundas41. Os dados a respeito do desenvolvimento 

do GPT-3 foram publicados pela desenvolvedora do sistema42, o que possibilita a 

pesquisa.  

A API do GPT-3 está em fase de testes, todavia já tem sido aplicada em 

problemas jurídicos conjuntamente com outros modelos de IA, como no caso da CARA 

A.I. da empresa Casetext 43 , por exemplo, sistema hibridizado (GPT-3 e IA com 

desenvolvimento para tarefas específicas) que é utilizado para pesquisa de 

jurisprudência, leis e doutrina, bem como é capaz de gerar texto com o emprego de 

conceitos jurídicos, o que tem auxiliado os profissionais do Direito44.  

Contudo, a utilização de sistemas baseados em tecnologia deep learning, 

embora seja de grande valia no auxílio a advogados, por exemplo, traz consigo o risco 

de opacidade45 caso seja utilizada como sistema auxiliar para a tomada de decisões 

                                                      
38 MIT Technology Review. “Por que a GPT-3 é o melhor e o pior da IA atualmente”. 01/04/2021. 
Disponível em: https://mittechreview.com.br/por-que-a-gpt-3-e-o-melhor-e-o-pior-da-ia-
atualmente. Acesso em 08/04/2021. 
39  Brown, Tom B. et al. “Language Models are Few-Shot Learners”. OpenAI, San Francisco,  
arXiv:2005.14165. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf. Acesso em 05/04/2021. 
40 OpenAI. OpenAI API. Disponível em: https://openai.com/blog/openai-api/. Acesso em 08/04/2021. 
41 Desde o lançamento do GPT-3, em 2020, houve grande impacto na comunidade científica. O GPT-3 é 
uma IA de processamento de linguagem natural (NLP). O GPT-3 é uma IA task agnostic via rede neural 
profunda (DNN) com 175 bilhões de parâmetros. O treinamento inicial do sistema deep learning usou 
o seguinte dataset em número de tokens: Common Crawl (410 bilhões – peso 60%), WebText2 (19 
bilhões), Books1 (12 bilhões), Books2 (55 bilhões) e Wikipedia (3 bilhões). A maior base de dados é o 
Common Crawl, que é um cralwler de leitura de conteúdos existentes em toda a internet. Em relação à 
língua dos textos utilizados no treinamento tem a seguinte distribuição por número de palavras: a) inglês 
– 92,64708% – 181.014.683.608; b) francês – 1,81853% – 3.553.061.536; c) alemão – 1,46937% – 
2.870.869.396; d) espanhol – 0,77289% – 1.510.070.974; e) italiano – 0,60793% – 1.187.784.217; f) 
português – 0,52483% – 1.025.413.869; e outros 112 idiomas em menores percentuais. 
42 Brown, Tom B. et al. Op. cit. 
43 Casetext. CARA A.I. Disponível em: https://casetext.com/cara-ai. Acessado em 28/03/2021. 
44 Não há ainda uma visão de substituição dos operadores do Direito pela IA referida, pois esta tem 
menor acurácia que os humanos na atribuição de significado, uma vez que 76% no GPT-3 Small e 52% 
no GPT-3. A equipe de pesquisa da OpenAI, mediante os dados de desempenho fornecidos, admite 
que o modelo completo (GPT-3) com 175 bilhões de parâmetros tem baixa acurácia na tarefa de 
interpretar o real significado das frases geradas (BROWN, Tom B. et al. Op. cit.). 
45 Deeks, Ashley. Op. cit., p. 1829. 
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judiciais, uma vez que existem grandes dificuldades técnicas em relação à 

possibilidade de explicabilidade das saídas (outputs) desta classe de modelos de 

IA46, o que impacta na transparência inerente aos padrões mínimos de justiça que se 

buscam desenvolver numa sociedade democrática. 

 

2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL JUDICIAL EXPLICÁVEL: DIREITO À EXPLICABILIDADE E 

RAZÕES PÚBLICAS 

 

A explicabilidade dos resultados do processamento advindo de algoritmos de 

IA passa necessariamente pela ideia de accountability, sendo a explicabilidade um 

aprimoramento desta abordagem. 

Dessa maneira, a accountability no desenvolvimento de modelos de IA judicial 

deve passar pela transparência no processo construção do modelo algorítmico47, 

sendo que a explicabilidade advinda da transparência no procedimento de 

funcionamento da IA é abordagem mais efetiva que se apresenta48, a qual pode ser 

dividida em fases de garantia da explicabilidade de modelos de IA49, o que consiste 

na definição do objetivo (primeira fase)50, na escrita do código algorítmico (coding – 

segunda fase) 51 e na implementação do modelo (terceira fase).52 Dessa forma, pode-

se compreender que a explicabilidade do processo de construção de modelos de IA 

tem pressupostos característicos que são distintos da explicabilidade das saídas 

(outputs) e resultados (outcomes) propiciados por um modelo de IA. 

Nessa linha, no processo de construção das possibilidades de explicabilidade 

dos modelos de inteligência artificial judicial deve existir deliberação consciente 

acerca dos objetivos e das prioridades adotadas pelos desenvolvedores, parâmetros 

que devem ser avaliáveis na esfera pública.53 Para além disso, no momento em que 

                                                      
46 Pasquale, Frank. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. 
Cambridge: Harvard University Press, 2015, edição do Kindle, p. 216-217. 
47 Licht, K. de Fine; Licht, J. de Fine. Artificial intelligence, transparency, and public decision-making. AI 
& Society, Mar. 2020. 
48 Id. 
49 Id. 
50 Id. 
51 Id. 
52 Id. 
53 Id. 
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a IA é implementada o código-fonte e os registros de como a IA é utilizada 

necessitam ser disponibilizados publicamente, conforme foi regulado pelo Conselho 

Nacional de Justiça mediante o depósito dos modelos de IA judicial no Sinapses (art. 

10, III, do art. 332/2020 do CNJ), o qual é solução computacional para “armazenar, 

testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial” (art. 3º, III, do art. 

332/2020 do CNJ). 

Dessa maneira, a tomada de decisão judicial com o auxílio de IA pode ser mais 

célere e eficiente sem que necessariamente haja perda da qualidade deliberativa, 

uma vez que a habilidade de chegar a uma decisão e implementá-la nos algoritmos 

é importante na tomada de decisões através de IA, desde que garantido o posterior 

controle e a supervisão por humanos (julgador e sua equipe técnica)54, eventuais 

vieses e ou saídas incorretas (sem acurácia)55  podem ser tratados antes de ser 

efetivamente adotada a decisão sugerida pela IA judicial, devendo o erro da IA ser 

registrado no sistema (art. 25, Parágrafo único, V, da Res. 332/2020) para que exista 

a transparência da decisão tomada. 

Neste ponto, a não realização do registro serviria como vulnerabilidade para a 

burla à proposta decisória advinda da IA sem a necessidade de demonstração dos 

motivos de tal superação, indicando-se em quais pontos e por quais motivos a 

decisão puramente humana do julgador (agora auxiliado apenas por sua equipe 

técnica) é juridicamente mais adequada que a proposta de decisão da IA que veio a 

ser descartada. Além disso, a IA judicial56 cumpre função de apontamento de vieses 

do julgador57 (o que é interesse da democracia) e de casos em que ocorre a fuga 

injustificada da ratio decidendi de precedentes, servindo como um passo 

justificatório que deve ser publicamente acessível, a fim de que a tentação à simples 

desconsideração da racionalidade (ou irracionalidade) proposta pela IA seja inibida.    

                                                      
54 Hartmann Peixoto, Fabiano; Silva, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e Direito. Vol. 
1. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 40. 
55 Deeks, Ashley. Op cit., p. 1833. 
56 Seja um sistema/modelo de IA mais ou menos complexo, neste caso o foco é na sua aplicabilidade 
para o aprimoramento da decisão judicial, pois a IA judicial deve ser construída em benefício da 
sociedade da correta aplicação do Direito, não apenas para “acelerar” processos. O respeito à razoável 
duração do processo mediante a aceleração dos atos processuais é apenas uma das facetas positivas 
da implementação de sistemas de IA judicial. Otimização do processo decisório é mais, muito mais, 
do que apenas julgar rapidamente. 
57 Sunstein, Cass. Op. cit.  
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O grau de acesso às informações deve ser pensado de modo que as partes e 

os advogados tenham automaticamente informações sobre o que precisam saber 

acerca das principais variáveis que influenciam cada julgamento com IA58, uma vez 

que caso haja a demanda por informações adicionais, estas devem ser 

disponibilizadas para se garantir a legitimidade 59  democrática inerente à 

transparência completa (full transparency), eis que mesmo que os destinatários da 

decisão não consigam compreender a forma de funcionamento de um sistema de IA 

judicial (um modelo baseado uma rede neural, por exemplo), há a percepção de que 

o Judiciário, instituição democraticamente legitima 60  para a função, respeitou 

ativamente a transparência em seus julgamentos.61 Em resumo, o Judiciário da era 

da IA não pode ter receio do escrutínio público, ainda que existam dificuldades de 

compreensão do funcionamento de modelos de inteligência artificial judicial e do 

próprio Direito. 

Dessa forma, tendo em vista que o uso da IA judicial, caso esta seja 

implementado sem a devida observância do direito à explicabilidade, há um risco ao 

senso de justiça dos cidadãos 62 , o que pode abalar a confiança nas decisões 

judiciais. 

Para além do cuidado em relação aos riscos, os quais devem ser catalogados, 

conhecidos e monitorados maneira ativa, a IA de auxílio ao julgamento pode 

incorporar a extensão legislação aplicável a determinada classe de problemas e, 

inclusive, determinados valores para dentro do modelo63 , seja numa abordagem 

machine learning (com treinamento em extensa base de dados) ou mediante 

representação do conhecimento no próprio algoritmo, pautando-se sempre na 

possibilidade de pluralidade democrática (art. 7º da Resolução 332/2020 do CNJ). 

 

                                                      
58 Licht, K. de Fine; Licht, J. de Fine. Op. cit. 
59 Id. 
60  Lorenzetto, Bruno Meneses; Clève, Clèmerson Merlin. “Teorias Interpretativas, Capacidades 
Institucionais e Crítica”, em Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 19, n. 19, 2016, Curitiba, 
p. 131-168. 
61 Licht, K. de Fine; Licht, J. de Fine. Op. cit.  
62 Deeks, Ashley. Op. cit., p. 1833. 
63 Id. 
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3 RAZÕES PÚBLICAS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL JUDICIAL: A EXPLICABILIDADE 

COMO ELEMENTO DA JUSTIÇA 

 

A necessidade do desenvolvimento de sistemas inteligência artificial 

explicável (xAI) para a modelos aplicados ao Judiciário se amolda à necessária 

construção de decisões judiciais mediante a exposição de razões públicas, sendo 

que estas têm o potencial de trazer ao centro do debate democrático aspectos, desde 

os mais básicos, que influenciam nos posicionamentos dos julgadores. 

Nesse caminho, a ideia de explicabilidade como elemento das razões públicas 

das decisões auxiliadas pela IA é uma possibilidade que se adequa à democracia 

constitucional, pois “a razão pública é a razão de cidadãos iguais que, enquanto 

corpo coletivo, exercem um poder político final e coercitivo uns sobre os outros ao 

promulgar leis e emendar sua constituição”.64 

A explicabilidade nasce como elemento intrínseco às razões públicas, na 

medida em que o Judiciário, órgão constitucional de quem se espera racionalidade65 

e sinceridade66 inerente à boa-fé argumentativa, tem o ônus de explicar os motivos 

de suas decisões (art. 93, IX, e art. 489, caput, II, §1º e §2º, do CPC). Dessa maneira, 

devido aos aspectos sensíveis adicionais trazidos pela inclusão da IA judicial no 

processo decisório, é necessário o estímulo à construção das decisões mediante 

razões públicas que possam ser razoavelmente aceitas na sociedade.67 

O processo de decisão através de razões públicas leva à formação de 

consenso acerca das decisões judiciais, consenso este que será a fonte de 

inspiração para a programação do sistema de IA e/ou para os critérios de seleção e 

tratamento das bases de dados utilizadas no aprendizado de máquina. Tal consenso 

não é estático, mas sim dinâmico, uma vez que se trata de construção reiterada de 

um consenso sobreposto68  numa democracia viva, onde há a sedimentação das 

                                                      
64 Rawls, John. O Liberalismo Político. 2.ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000, p. 263. 
65 Alexy, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Justificação Jurídica. São Paulo: Landy, 2005, p. 281. 
66 Ibid., p. 280. 
67 Rawls, John. O Liberalismo Político, p. 266-267.  
68 Gargarella, Roberto. Op. cit., p. 236-238. 
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estruturas jurídico-organizacionais do Estado e da sociedade de maneira paulatina, 

camada por camada. 

Nessa linha, mediante a exposição consciente das razões das decisões 

tomadas com auxílio de inteligência artificial, através das razões públicas: [a] pelas 

quais determinado algoritmo (de representação de conhecimento ou de técnica de 

machine learning) foi adotado em detrimento de outras abordagens no código-fonte; 

[b] de por que determinada base de dados foi utilizada no treinamento, no teste ou 

na validação de modelo baseado em aprendizado de máquina; [c] das causas de 

descontinuação ou não implementação de modelos de IA judicial; e, [d] na medida da 

possibilidade da técnica, porque determinada decisão foi proposta por modelo de IA 

judicial (resultado do treinamento, espécie de estruturação algorítmica adotada, base 

de dados utilizada, escolha do juiz-desenvolvedor, escolha centralizada pela 

administração do Tribunal, etc.).     

Desse modo, a abordagem através da construção democrática de razões 

públicas tem potencial de otimizar o direito à explicabilidade, animando-o com 

exigência de conteúdo efetivamente democrático ao respeitar direitos fundamentais, 

conteúdo este que possa ser aceito como “razoável” por qualquer pessoa num 

debate público, bem como se caracterizando como um processo de construção das 

decisões que leve em conta a pluralidade. Nesse sentido, as razões públicas são uma 

garantia de que no processo decisão acerca da adoção da IA e nas decisões judiciais 

auxiliadas por IA haverá um ônus democrático que deverá ser cumprido pelos 

tribunais, em otimização à explicabilidade, o que tem o potencial de inibir abusos e a 

tentação de adoção de modelos de IA judicial voltados apenas para a produtividade 

numa perspectiva numérica, em detrimento do desenvolvimento de sistemas 

computacionais que tragam mais segurança numa arquitetura de escolhas que 

estimule a decisão correta (racional)69 explicitamente justificada70 e consciente pela 

pessoa do julgador. 

Referido processo público de construção da explicabilidade dos modelos de 

IA judicial envolve [a] a política de tecnologia da informação de cada Tribunal; [b] o 

                                                      
69 Alexy, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica, p. 280. 
70 Bretas, Carla Panza; Mattos, Kennedy Josue Greca de; Schier, Paulo Ricardo. “Teoria do Direito e da 
Constituição no contexto do neoconstitucionalismo pós-positivista: análise quanto à racionalidade”, 
em Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 35, 2016, Porto Alegre, p. 115-130. 
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projeto do sistema de IA judicial; e [c] a implementação de técnicas de explicabilidade 

(xAI) para os resultados (outputs) de processamento de decisões via inteligência 

artificial. 

Especificamente em relação à explicabilidade das decisões auxiliadas por IA, 

deve-se indicar a separação entre as razões públicas e as não públicas (de igrejas, 

associações da sociedade civil e entidades representativas de grupos socialmente 

atomizados71), pois as razões não públicas são vitais para a construção do debate, 

são parte da cultura de fundo que subsidia as visões de mundo a serem ouvidas com 

base na alteridade social72, mas não são as razões aptas a serem adotadas numa 

sociedade democrática. Tal escrutínio no processo de desenvolvimento dos 

sistemas de IA judicial deve ser cauteloso, de maneira não discriminar minorias (art. 

7º da Resolução 332/2020 do CNJ). 

Ademais, quando se trata da explicabilidade de decisões judiciais específicas 

auxiliadas por IA judicial, a argumentação é o caminho adequado para a explicitação 

de quais razões a priori não públicas podem compor a construção da razão pública73, 

pois existem elementos mínimos a caracterizar uma argumentação racional 74 , 

afastando-se do mero discurso retórico político ou sectário. 

A técnica argumentativa baseada em princípios da evidência (com critérios 

lógico-racionais) é parte da concepção política de Justiça75, argumentação esta em 

que são admitidos valores da justiça política e valores da razão pública (o que inclui 

uma ideia de razoabilidade e o dever moral de civilidade)76. Dessa forma, as diretrizes 

de indagação (princípios da argumentação e regras de evidência) são o elemento 

procedimental da concepção política de justiça “à luz dos quais os cidadãos devem 

julgar se os princípios substantivos aplicam-se de forma apropriada e identificar as 

leis e políticas que melhor os satisfaçam”.77 

Para  além   da   concepção  de  posição   original78,   mas   aproveitando-se da 

                                                      
71 Rawls, John. O Liberalismo Político, p. 261-262. 
72 Ibid., p. 264. 
73 Ibid., p. 269. 
74 Ibid., p. 269-270. 
75 Ibid. p. 273. 
76 Ibid. p. 273-274. 
77 Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971, p. 17-22. 
78 Gargarella, Roberto. Op. cit. p. 227. 
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exigência de racionalidade do momento crítico de escolha democrática das questões 

constitucionais básicas/fundamentais, mediante uma concepção política de justiça 

as partes devem agir com boa-fé argumentativa 79  de maneira que quem toma 

posições na sociedade com pretensão que uma decisão pública seja influenciada  

 

“Isso significa que cada um de nós deve ter e deve estar preparado para explicar 

um critério acerca de que princípios e diretrizes pensamos que se pode 

razoavelmente esperar que os outros cidadãos (que também são livres e iguais) 

subscrevam junto conosco. Precisamos dispor de algum teste, que estejamos 

dispostos a explicitar, para dizer quando essa condição é satisfeita”80. 

 

Isso é necessário pois é inevitável, e desejável, que as pessoas tenham visões 

diferentes81, sendo um “debate ordenado entre elas ao longo do tempo é uma forma 

confiável de descobrir qual é a mais razoável, se alguma o é”.82 

Embora os cidadãos e o legislativo tenham maior margem de debate público, 

o Judiciário é criação de uma razão pública, sendo por ela limitado, o que o incumbe 

de grande ônus argumentativo, devendo o julgador se guiar exclusivamente pela 

razão pública83  

É papel dos Juízes, de forma refletida, buscar as melhores interpretações da 

legislação que puderem fazer84 na concepção pública de justiça, pois o “papel do 

tribunal aqui é parte da publicidade da razão, e um aspecto do papel amplo ou 

educativo da razão pública”.85 Nessa função constitucional os julgadores não podem 

se utilizam de sua moralidade particular 86 , pois mesmo que venham a ocorrer 

dificuldades interpretativas deve-se resistir ao abandono da razão pública nos 

julgamentos. 

Portanto, os sistemas de IA para auxílio ao julgamento devem ser pensados a 

partir da premissa de que o consenso do processo (numa dialética limitada e 

                                                      
79 Rawls, John. O Liberalismo Político, p. 275.  
80 Ibid., p. 276. 
81 Ibid., p. 277. 
82 Id. 
83 Ibid. p. 286. 
84 Ibid. p. 286-287. 
85 Ibid., p. 287. 
86 Id. 
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controlada a cada caso topicamente considerado) não supera o consenso 

contraposto formado de maneira objetiva na sociedade. Dessa maneira, o modelo de 

supervisão humana pelo julgador do caso (art. 19, Parágrafo único, da Resolução 

332/2020 do CNJ) trará o equilíbrio necessário entre ambas as abordagens de 

desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial judicial. 

 

CONCLUSÃO  

 

O presente estudo demonstrou os pontos de ligação entre a teoria da Justiça, 

na perspectiva de John Rawls em sua segunda fase de pensamento a partir da obra 

O Liberalismo Político, e o direito à explicabilidade das decisões judiciais auxiliadas 

por inteligência artificial. 

Foi observado que a explicabilidade das decisões não é problema totalmente 

novo, trata-se de questão tradicional acerca da transparência e da sinceridade na 

construção das decisões judiciais. 

O direito à explicabilidade das decisões judiciais tomadas com auxílio de 

inteligência artificial é fomentado numa concepção de justiça política, a qual 

pressupõe a construção do consenso contraposto através de razões públicas, 

mediante a definição de um espaço democrático de argumentação marcada pela 

pluralidade. 

O que ficou claro é que o fenômeno da regulação da inteligência artificial 

judicial, ainda que esteja experimentando recente abordagem regulatória (Conselho 

Nacional de Justiça, Lei Geral de Proteção de Dados, União Europeia, OCDE, UNESCO, 

etc.), demanda estudo típico da filosofia do Direito, a fim de serem sedimentadas as 

bases para o reconhecimento do direito fundamental à transparência das decisões 

tomadas com base em inteligência artificial. 

Evidenciou-se que a nova camada de linguagem da decisão judicial, 

implementada através da inteligência artificial, traz consigo riscos (opacidade e 

vieses algorítmicos, por exemplo), os quais devem ser tratados na computação 

aplicada ao direito mediante soluções híbridas de mútua cooperação científica entre 

teoria do Justiça e Ciência da Computação, o que é possível mediante arquiteturas 

de sistemas voltados para a explicabilidade de decisões tomadas por IA. 
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Nesse aspecto, a teoria das razões públicas aplicada à decisão judicial tem 

elementos que podem ser utilizados para potencializar as técnicas já existentes de 

inteligência artificial explicável (xAI), desde o processo de desenvolvimento dos 

algoritmos e modelos de IA até os resultados de processamento computacional. 

Dessa forma, uma IA judicial pode empregar abordagens procedimental, de 

representação do conhecimento ou de machine learning (incluindo-se o dilúvio de 

dados necessário aos modelos deep learning) em relação à sua programação, 

todavia deve-se sempre desenvolver os sistemas com a possibilidade de 

explicabilidade compreensível aos humanos. 

Neste ponto, até mesmo para que adequadamente existam desenvolvimento, 

controle e supervisão de sistemas de IA judicial, é caminho natural que os 

profissionais do Direito do futuro (e do presente) passem da figura do operador do 

direito para posições mais próximas do que se pode chamar de desenvolvedor de 

software jurídico. 

A crítica ao entrelaçamento entre direito e inteligência artificial continuará a 

ter sua relevância, mas, se ficar postada em posição exclusivamente reacionária, em 

pouco tempo será vencida pela realidade tecnológica que se impõe. 

Portanto, a IA de auxílio à decisão judicial (pensamento/processamento 

híbrido humano-máquina) já funciona com as limitações que a tecnologia impõe, 

cabendo desde já reconhecer a explicabilidade da IA jurídica como um direito 

necessário para uma sociedade plural e justa. 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem como escopo refletir sobre a possibilidade de adoção de um seguro 
ambiental trabalhista, para uma proteção eficaz do meio ambiente do trabalho e 
como instrumento de gestão corporativa baseado nos princípios ESG 
(Environmental, Social and Governance). Justifica-se a pesquisa pelo fato de o 
modelo clássico da responsabilidade ter se tornado insuficiente para assegurar a 
ampla reparação ao meio ambiente do trabalho, uma vez que as empresas, muitas 
vezes, não dispõem de adequada capacidade econômica, o que tem gerado altos 
passivos trabalhistas. Torna-se importante se pensar em formas alternativas de 
assegurar o direito fundamental ao meio ambiente do trabalho ecologicamente 
equilibrado. Faz-se necessário visitar os princípios a da responsabilidade ambiental, 
social e de governança ASG, que aplicadas ao âmbito das relações de trabalho, 
representam uma quebra de paradigma em modelos trabalhistas já consolidados. A 
metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com orientação epistemológica na 
teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito Constitucional, da 
Economia e do Direito Ambiental do Trabalho, com as técnicas de análise 
documental e de revisão bibliográfica, diante da análise da possibilidade de adoção 
de um seguro ambiental trabalhista. Tem-se como resultados esperados apresentar 
proposta de mudança de paradigma capaz de contribuir para a criação de relações 
trabalhistas sustentáveis. 
PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiental do trabalho; Saúde do trabalhador; Princípios 
ESG; Seguro ambiental trabalhista. 
 
 
ABSTRACT 
 
The scope of this work is to reflect on the possibility of adopting a labor 
environmental insurance, for the effective protection of the work environment and as 
a corporate management instrument based on ESG (Environmental, Social and 
                                                      
1 Doutoranda em Direito Constitucional, UNIFOR; Mestre em Direito Privado, UNI7; Pós-graduada em 
Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, UNICHRISTUS; Pós-graduada em Administração e 
Negócios, UNICHRISTUS; Advogada. E-mail: ariadna.fernandes@hotmail.com. 
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Governance) principles. The research is justified by the fact that the classic model of 
responsibility has become insufficient to ensure comprehensive repair to the work 
environment, since companies often do not have adequate economic capacity, which 
has generated high liabilities labor. It is important to think about alternative ways to 
ensure the fundamental right to an ecologically balanced work environment. It is 
necessary to visit the principles a of environmental, social and ESG governance 
responsibility, which, applied to the scope of labor relations, represent a paradigm 
shift in already consolidated labor models. The methodology involves 
interdisciplinary research, with epistemological orientation in critical theory, bringing 
together theory and praxis in the articulation of Constitutional Law, Economics and 
Environmental Labor Law, with the techniques of document analysis and 
bibliographic review, in view of the analysis of the possibility of adoption of a labor 
environmental insurance. The expected results are to present a proposal for a 
paradigm shift capable of contributing to the creation of sustainable labor relations. 
KEYWORDS: Work environment; Worker's health; ESG principles; Work environmental 
insurance. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O modelo clássico da responsabilidade tem se tornado insuficiente para 

assegurar a reparação do bem ambiental lesado, notadamente, o meio ambiente do 

trabalho. Muitas vezes, as empresas não dispõem de capacidade econômica para a 

devida reparação pelas lesões ao meio ambiente, o que tem gerado altos passivos 

trabalhistas. Torna-se importante se pensar em formas alternativas de assegurar o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que traz a 

contexto a possibilidade de adoção de um seguro ambiental, como forma de cobrir 

futuros danos ao meio ambiente do trabalho. 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a possibilidade de adoção 

de um seguro ambiental, com a finalidade de consecução de uma ampla proteção ao 

meio ambiente do trabalho e como instrumento de gestão corporativa baseado em 

práticas sustentáveis ESG (Environmental, Social and Governance), sob o viés da 

responsabilidade ambiental, social e de governança, capaz de conciliar lucro, planeta 

e pessoas. O enfoque será a análise da possibilidade de estabelecimento de um 

seguro ambiental trabalhista, como boa prática de gestão corporativa que possa 

contribuir para o desenvolvimento sustentável das relações trabalhistas no Brasil. 

A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com orientação 

epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito 
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Constitucional, da Economia e do Direito Ambiental do Trabalho, e técnicas de análise 

documental e de revisão bibliográfica, pela análise da proposta de adoção de um 

seguro ambiental trabalhista. Tem-se como resultados esperados apresentar 

mudança de paradigma capaz de criar relações trabalhistas sustentáveis. 

 

1 EM BUSCA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está consagrado no 

caput do artigo 225 da Constituição Federal (CF)2, além de o artigo 200, inciso VIII da 

CF enumerar como uma atribuição do sistema único de saúde: “colaborar na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho” (Grifos nossos). O que 

faz revelar o direito implícito ao meio ambiente do trabalho ecologicamente no texto 

constitucional. Em análise da tutela específica constitucional do meio ambiente 

(artigos 225, caput e § 1º, incisos I e VII; artigo 182; artigo 216 e artigo 200, VIII), Luís 

Paulo Sirvinskas enfatiza que o conceito legal de meio ambiente é amplo e relacional, 

o que permite ao Direito Ambiental brasileiro uma aplicação mais extensa que outros 

países: “para o campo de estudo em análise, adotar-se-á a classificação de meio 

ambiente: natural, cultural, artificial e do trabalho. Trata-se de uma classificação 

didática e útil para a compreensão de seus elementos”3.  

Conforme nota Sandro Nahmias Melo, o conceito de meio ambiente é amplo, 

inclui os elementos naturais (águas, flora, fauna, recursos genéticos, entre outros), e 

também os elementos ambientais humanos nascidos da ação antrópica.4 E como o 

meio ambiente do trabalho se encontrar inserido, de forma indissociável, ao meio 

ambiente lato sensu, é fácil concluir “ser impossível qualidade de vida sem ter 

qualidade de trabalho, nem se pode atingir meio ambiente equilibrado e sustentável, 

                                                      
2 Artigo 225, caput, CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
3 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente: interpretação e aplicação das 
normas constitucionais ambientais no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 24. 
4 MELO, Sandro Nahmias. Meio ambiente do trabalho: direito fundamental. São Paulo: LTr, 2001, p. 
26-30. 
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ignorando o meio ambiente do trabalho” 5 . Assim, “como aspecto integrante e 

indissociável do meio ambiente geral que o meio ambiente do trabalho se caracteriza 

como direito fundamental, na medida em que é indispensável para o alcance do 

direito à vida com qualidade, do direito à sadia qualidade de vida [...]6”, este direito 

fundamental disposto no artigo 225 da CF. 

O direito ao meio ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador está posto 

no artigo 7º, XXII da CF, que destaca a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança”; e no artigo 7º, XXVIII, quando 

garante um “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 

excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. 

Homero Batista diz que o artigo 7º, XXII da CF: a) admite a existência a da área de 

estudo da saúde do trabalho; (b) reconhece como objeto de estudo da higiene 

ocupacional, os riscos ambientais geradores de doenças; e (c) permite no âmbito da 

segurança do trabalho, a apreciação de riscos operacionais capazes de gerar 

acidentes no local de trabalho. A “saúde e segurança do trabalho” representa o 

campo de estudo dos riscos inerentes ao trabalho; e, ao lado, a “saúde do trabalho” 

se refere à medicina, à ergonomia e à higiene (Capítulo V da Consolidação da Leis 

Trabalhistas (CLT).7 

O conteúdo da disciplina “saúde e segurança do trabalho” é, portanto, 

multidisciplinar e plurinormativo, envolve o conhecimento da interação entre homem 

e ambiente, com implicações em várias áreas (medicina, biologia, previdência social, 

trabalho, engenharia e até arquitetura). Estuda diversas fontes normativas, na linha 

do artigo 154 da CLT, quando diz que os locais de trabalho devem seguir as 

disposições mínimas das leis trabalhistas e as posturas municipais e estaduais 

indicadas aos locais de trabalho, e as normas coletivas ambientais do trabalho.8  

                                                      
5 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 2.ed. São Paulo: LTr, 1998, 
p. 127. 
6 MELO, Sandro Nahmias. Meio ambiente do trabalho. In: MANUS, Pedro Paulo Teixeira; GITELMAN, 
Suely (Coordenadores). Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo VI (recurso eletrônico): Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2020, p. 
13. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/364/edicao-1/meio-ambiente-do-
trabalho. Acesso em: 05 out.2021. 
7 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado: saúde e segurança do 
trabalho. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, v. 3, p. 19. 
8 Quando se trata de saúde e segurança do trabalho, parte-se da Constituição Federal de 1988, depois 
passa-se para a Consolidação das Leis do Trabalho e por fim, para a regulamentação do Poder 
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Podem-se citar as Convenções da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), como a Convenção 155 (1981)9 e a Convenção 161 (1985), que detalham os 

serviços de saúde e medidas de segurança no ambiente laboral, já incorporadas ao 

texto celetista. E, em reforço, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, 

que traz o princípio do desenvolvimento sustentável, em seu artigo 37. 

No cenário jurídico brasileiro, ao consagrar os deveres de proteção estatais e 

o direito fundamental ao ambiente, o caput do artigo 225 da CF anuncia, para além 

do direito em si, o dever fundamental (ou deveres fundamentais) da sociedade e, 

portanto, dos particulares, na defesa do meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. O que constitui um dever jurídico de proteção ambiental conferido aos 

cidadãos, e não apenas ao Estado, “o qual deve ser exercido por meio de uma maior 

participação e controle pela sociedade acerca das práticas que atentam contra o 

equilíbrio ecológico”10. Daí decorre o dever do empregador (artigo 157, CLT) e do 

empregado (artigo 158, CLT) protegerem o meio ambiente.  

Das disposições dos incisos XXII e XXVIII do artigo 7º da CF decorrem dois 

sistemas de proteção à saúde do trabalhador e, portanto, ao meio ambiente do 

trabalho. Primeiro, de forma prioritária, a prevenção dos riscos no meio ambiente do 

trabalho, para preservar a saúde do trabalhador, como direito humano fundamental. 

Segundo, se tal prevenção não atingir seus efeitos, vem o sistema reparatório, que 

tem a finalidade de compensação à vítima e punição ao causador do dano, como 

estímulo ao cumprimento voluntário das normas legais sobre segurança, higiene e 

medicina do trabalho. Nesse sentido, o sistema da responsabilidade civil passa a ter 

função reparatória e preventiva.11 

                                                      

Executivo, na forma das Portarias do Ministério do Trabalho – as denominadas Normas 
Regulamentadoras (NR’s). SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado: 
saúde e segurança do trabalho. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, v. 3, p. 19. 
9  A Convenção 155, ratificada pelo Brasil em 1994 (Decreto nº 7.602/2011), instituiu a Política 
Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. 
10 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos ambientais procedimentais: acesso à informação, 
participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça em matéria ambiental. Revista Novos 
Estudos Jurídicos, v. 23, n. 2, p. 417-465, 2018, p. 420. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/13377/7604. 
11  CONSULTOR JURÍDICO. MELO, Raimundo Simeão de. Empregador é responsável por danos ao 
ambiente de trabalho à saúde. 01 ago.2014. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-ago-
01/reflexoes-trabalhistas-empregador-responsavel-danos-ambiente-trabalho-saude. Acesso em: 
06 out.2021. 
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A tutela do meio ambiente em geral, em particular do trabalho, pode ser feita 

de forma preventiva e também repressiva (reparatória), pois como nem sempre é 

possível a redução ampla dos riscos inerentes ao trabalho, na forma do artigo 7º, 

XXII da CF, máxime em atividades de risco, o sistema reparatório da responsabilidade 

civil se sobressai. Nessa linha, considera Guilherme Mariani: 

 

Embora o foco principal da tutela jurídica do meio ambiente dê-se no âmbito 

preventivo, visando evitar que os danos ambientais se efetivem, é incontestável 

que o Direito nem sempre consegue cumprir a contento essa função, razão pela 

qual ele há de prever mecanismos destinados a assegurar que, uma vez ocorrido 

o dano ambiental, proceda-se à sua reparação.12 

 

O inciso XXVIII do artigo 7º da CF prevê o seguro obrigatório contra acidentes 

de trabalho (Seguro de Acidentes de Trabalho – SAT), que normalmente é custeado 

pelos empregadores para o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, que arca com 

a prestação de diversos benefícios em caso de doenças ou acidentes: auxílio por 

incapacidade temporária, do tipo acidentário ou meramente previdenciário; auxílio-

acidente; aposentadoria por incapacidade permanente (artigo 201, CF e Lei nº 

8.213/1991. E tal custeio, mesmo feito pela seguridade social, não impede que o 

empregador seja acionado, em separado, para concorrer com uma indenização 

adicional, na forma de uma indenização por danos materiais, morais e até estéticos.  

Tal indenização adicional se refere ao sistema de responsabilidade 

reparatório, que faz surgir à responsabilidade civil subjetiva e até objetiva no tocante 

aos danos ao meio ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador, diante do 

tratamento conferido pela CF. Pode-se dividir o tema em dois eixos: o da 

responsabilidade civil por danos ao meio ambiente laboral e o da responsabilidade 

civil por danos à saúde do trabalhador. O primeiro se refere à obrigação de reparar o 

dano ao meio ambiente e aos terceiros lesados que, por força do artigo 225, caput e 

                                                      
12 MARIANI, Guilherme. Fundo ambiental de reparação de danos decorrentes de mudanças climáticas: 
uma proposta para o Direito brasileiro. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato 
(Coordenadores). Temas emergentes em jurisprudência, ética e justiça ambiental no século XXI. São 
Paulo: Inst. O direito por um Planeta Verde, v. 2, p. 62-107, 2017, p. 66. 
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§ 3º, da CF acarreta a responsabilidade objetiva13, reforçada pelo artigo 14, § 1º, da 

Lei nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, na linha da 

doutrina e jurisprudência.14 Já o segundo traz à obrigação de reparar o dano à saúde 

do trabalhador, que suscita a responsabilidade subjetiva (artigo 186, CC) do 

empregador pelos danos acidentários (artigo 7º, XXVIII, CF), baseada na culpa, com 

exceções trazidas pela doutrina e jurisprudência, em que se aplica a 

responsabilidade objetiva, como ocorre nas atividades consideradas de risco (artigo 

927, parágrafo único, CC), entre outras15.16 

O sinistro acidentário acarreta, em sua maioria, danos individuais materiais e 

também morais à vítima, como também danos coletivos (difusos, coletivos e 

individuais homogêneos), o que traz como consequência indenizações por danos 

materiais, morais e até estéticos, aplicada de forma cumulativa ou não. Em caso de 

acidente do trabalho, o Código Civil traz regras específicas para as indenizações 

devidas nas hipóteses que ocorrerem morte ou não (artigos 948, 949 e 950, CC). 

Diante do exposto, denota-se que as lesões ao meio ambiente do trabalho e à 

saúde do trabalhador geram diversas consequências para a ordem jurídica, em 

especial para os empregadores, atores privados que arcam com as consequências 

                                                      
13 A responsabilidade objetiva civil ambiental se baseia na Teoria do Risco Integral, em que o agente 
responde pelos danos ambientais decorrentes de sua atividade, sem aferição de culpa. Tais são os 
dispositivos legais, in verbis: Artigo 225, § 3º, CF. As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Artigo 14, § 1º, Lei 
nº 6.938/1981. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
14  CONSULTOR JURÍDICO. MELO, Raimundo Simeão de. Empregador é responsável por danos ao 
ambiente de trabalho à saúde. 01 ago.2014. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-ago-
01/reflexoes-trabalhistas-empregador-responsavel-danos-ambiente-trabalho-saude. Acesso em: 
06 out.2021. 
15  Casos que aplicam a responsabilidade objetiva: a) para os agravos decorrentes de danos 
ambientais (artigo 225, § 3º, CF; artigo 14, § 1º, Lei nº 6.938/1981 e Enunciado nº 38 da I Jornada de 
Direito do Trabalho); b) para as atividades de risco (artigo 927, parágrafo único, CC); c) para os 
acidentes dos servidores públicos (artigo 37, § 6º, CF e Enunciado nº 40 da I Jornada de Direito do 
Trabalho); d) para os acidentes nas empresas privadas prestadoras de serviço público (artigo 37, § 
6º, CF; e) para os acidentes em transporte fornecido pelo empregador (artigos 734, 735 e 736, CC); e 
f) para os acidentes nas terceirizações, com responsabilidade também solidária (artigos 932-III, 933 
e 942, parágrafo único, CC e Enunciado 44 da I Jornada de Direito do Trabalho). 
16  CONSULTOR JURÍDICO. MELO, Raimundo Simeão de. Empregador é responsável por danos ao 
ambiente de trabalho à saúde. 01 ago.2014. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-ago-
01/reflexoes-trabalhistas-empregador-responsavel-danos-ambiente-trabalho-saude. Acesso em: 
06 out.2021. 
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indenizatórias advindas das lesões ao ambiente laboral. Abre-se, portanto, no campo 

da proteção ao meio ambiente do trabalho, espaço para aplicação da 

responsabilidade social das empresas, por meio dos princípios ESG – Environmental, 

Social and Governance –, tratados a seguir, que reforçam a tutela jurídica específica 

desta área. Tais princípios colaboram para boas práticas que permitem alcançar a 

finalidade da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, de 201517. 

 

2 PRINCÍPIOS DE GESTÃO CORPORATIVA ESG COMO INSTRUMENTOS DE 

CONSECUÇÃO DE RELAÇÕES DE TRABALHO SUSTENTÁVEIS 

 

O estudo do meio ambiente do trabalho traz a contexto o tema do 

desenvolvimento sustentável, meta-princípio e fonte principal do Direito Ambiental, 

que se encontra voltado para a seara internacional, regional e nacional e posto acima 

de todos os componentes, setores, programas e ações nas esferas pública e 

privada.18  A Declaração de Estocolmo das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano de 1972 incluiu o desenvolvimento sustentável no rol de objetivos da União 

Europeia (artigo 37, Carta da UE), seguido pela Declaração do Rio de Janeiro sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992.  

E a Agenda 2030 trouxe o comprometimento dos países na tomada de 

medidas para a promoção do desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, 

por meio de um plano de ação destinado às pessoas, ao planeta e à prosperidade, 

além da paz universal, no que indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover uma vida digna, dentro dos 

                                                      
17 PLATAFORMA AGENDA 2030. Home. A Agenda 2030. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. PLATAFORMA AGENDA 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/sobre/. 
Acesso em: 11 maio.2021. 
18 LÓPEZ, Tania García; DIZ, Jamille Bergamaschine; SILVA, Romeu Faria Thomé da. Por una definición 
común de desarrollo sostenible méxicobrasil: estudio de caso a partir de los respectivos tribunales 
nacionales. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 17, n. 37, p. 113-143, jan./abr. 2021, p. 137. 
Disponível em: http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1785. Acesso em: 17 
jun.2021. 
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limites do planeta.19 20 O seu Preâmbulo enfatiza que os ODS’s “[...] are integrated 

and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the 

economic, social and environmental”21.  

Jamile Diz põe em evidência seis pilares necessários para a comprensão do 

desenvolvimento sustentável, quais sejam: o crescimento econômico, o 

desenvolvimento social, a proteção ambiental, a paz, a prosperidade e a 

solidariedade. Todos representam as premissas dos 17 ODS da ONU, instrumento 

que serve como fonte subsidiária para a atuação dos Estados, tanto nas esferas 

públicas como nas esferas privadas.22 

Na concepção do desenvolvimento sustentavel, temáticas como a empresa, 

sua governança e a responsabilidade social se sobressaem no início do século XXI, 

no qual é evidenciada a importância dos “stalkeholders” – pessoas afetadas pelas 

decisões empresariais (trabalhadores, clientes, consumidores, acionistas, 

autoridades, o país em que atua, entre outros) –, ou seja, partes interessadas que 

atuam ao redor das empresas.23 A empresa social desponta como uma organização 

                                                      
19 Os ODS’s “são objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas 
próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias 
para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro”. PLATAFORMA AGENDA 2030. Home. A Agenda 
2030. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. PLATAFORMA AGENDA 2030. Disponível 
em: http://www.agenda2030.org.br/sobre/. Acesso em: 11 maio.2021. 
20  “A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os 
principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo [...] são 
um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e 
garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade [...] a 
fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil”. NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Início. Sobre o 
nosso trabalho para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. ONU BRASIL. 
Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 06 maio.2021. 
21  UNITED NATIONS. Departament of Economic and Social Affairs. Sustainable Development. 
Publications. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. ONU. New York: 
United Nations Publications, 2015, p. 03. Disponível em: 
https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-
17981. Acesso em: 11 maio.2021. 
22 DIZ, Jamile Bergamaschine Mata. Os objetivos do desenvolvimento sustentável e sua incorporação 
pela União Europeia e pelo Brasil. In: DIZ, Jamile Bergamaschine Mata; CAIO, Daniel (organizadores). 
Desenvolvimento sustentável na contemporaneidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, p. 84-103, 
2019, 178 p., p. 101.  
23 A governança representa o cerne da gestão empresarial, ou seja, os que exercem o controle da 
empresa na tomada de decisões importantes, tais como: gestão de recursos humanos; pesquisa, 
desenvolvimento e escolhas estratégicas; fusões e aquisições; precificação e marketing; gestão de 
riscos; assuntos regulamentares, entre outros. Conforme o autor, a governança capitalista concede o 
poder de decisão aos investidores (acionistas), e estes delegam o seu poder de decisão a uma equipe 
de direção que, em tese, possa ser supervisionada por eles. TIROLE, Jean. Economia do bem comum. 
Tradução André Teles. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahah, 2020, p. 187-188 e 199. 
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cuja missão combina crescimento de receita e de lucro com respeito e apoio ao meio 

ambiente e a rede de partes interessadas, além de integrar o humano e a tecnologia, 

e conjugar as necessidades dos stalkeholders com equilibrio do lucro e do 

propósito.24 

O poder da empresa social aparece no relatório “Tendências Globais do 

Capital Humano 2020”, como a ideia de proeminência do foco humano e da 

capacitação das pessoas para o trabalho produtivo aliado à tecnologia, além da 

criação de valor duradouro para as pessoas, suas organizações e a sociedade. Após 

a última década, essa “nova organização” passou a conjugar poder humano e 

tecnologia. 25  A responsabilidade social da empresa (RSE), segundo Jean Tirole, 

encerra três formas não excludentes entre si: a adoção pelas empresas de uma visão 

de longo prazo de desenvolvimento sustentável; o comportamento virtuoso das 

partes interessadas na empresa; e a filantropia a partir do interior da empresa.26 

A RSE, associada à gestão da empresa, tem como fim garantir da satisficação 

de seus clientes e do bem-estar social, além do alcance da maximização dos lucros, 

o que avulta a necessidade da comprensão da relação, direta ou indireta, entre da 

empresa e seus agentes. Na inter-relação entre organização e stalkeholders (grupos 

com interesses diversos e influências distintas) se faz indeclinável uma aferição 

fundada em critérios específicos desses grupos, para uma análise devida do 

ambiente em que a empresa se insere, bem como para a detecção do grau de 

influência das partes interessadas sobre a gestão empresarial.27 

O Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) destaca em seu 

relatório “A evolução ESG no Brasil”, de abril de 2021, um “despertar da 

                                                      
24 DELOITTE. Delloite Insights: The social enterprise at work: Paradox as a path forward. 2020 Deloitte 
Global Human Capital Trends. Deloitte, p. 04. Disponível em: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/at-hc-trends-
2020.pdf. Acesso em: 14 mar.2021. 
25 DELOITTE. Delloite Insights: The social enterprise at work: Paradox as a path forward. 2020 Deloitte 
Global Human Capital Trends. Deloitte, p. 04. Disponível em: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/at-hc-trends-
2020.pdf. Acesso em: 14 mar.2021. 
26 TIROLE, Jean. Economia do bem comum. Tradução André Teles. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahah, 2020, 
p. 187-188 e 199-. 
27 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SANTIAGO, Andreia Maria. Responsabilidade social empresarial como 
nova forma de gestão. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio; CARVALHO, Nathalie (orgs.). Direitos 
humanos, econômicos e a responsabilidade social das empresas. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2012, p. 32, 36 e 40. 
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sustentabilidade” pelas empresas, em que as boas práticas de Environmental, Social 

and Governance (ESG) aparecem, não como uma evolução da sustentabilidade, mas 

como a própria sustentabilidade empresarial.28  A Análise Ambiental, Social e de 

Governança (ASG) 29  tem como finalidade contribuir para discussões de 

aprimoramento da gestão de riscos, o que a torna mais importante no atual contexto 

de enfretamento de riscos de novas epidemias. Sobre o assunto, o relatório White 

Paper da FGV enfatiza as seguintes premissas: a de a crise da pandemia da COVID-

19 serve como inspiração para a gestão de riscos de epidemias e doenças 

contagiosas; e a ideia de que os Riscos ASG (Riscos Socioambientais e de 

Governança Corporativa) são tidos como “riscos transversais”, por não abordarem 

questões isoladas, mas pontos que interagem e impactam com outros riscos, tais 

como os riscos de crédito, operacional e de mercado.30 

A terminologia ASG faz referência ao estímulo concedido às organizações 

empresariais para adotarem medidas geradoras de impactos ambientais e de 

governança positivos. Trata-se de um exercício prático de autorreflexão, que tem 

como objetivo promover uma compreensão real dos impactos negativos e positivos 

ocorridos na sociedade e no meio ambiente e, assim, terem a possibilidade de ação 

sobre tais impactos. A análise ASG, ao se apropriar das externalidades econômicas, 

                                                      
28 A Rede Brasil do Pacto Global da ONU, em parceria com a Stilingue, plataforma de monitoramento 
digital com Inteligência Artificial brasileira, desenvolveu o relatório “A evolução ESG no Brasil” (abril 
de 2021), um estudo inédito sobre o cenário ESG no Brasil, em que foram analisados dados digitais e 
feita uma pesquisa exclusiva com integrantes da Rede Brasil, para se entender melhor a 
movimentação e a evolução ESG entre as principais empresas do Brasil. A pesquisa acentua que, nos 
últimos meses, muitos líderes têm procurado a Rede Brasil para adequação de suas empresas aos 
critérios ESG. E, por causa do COVID-19, o mundo tem vivenciado a ascensão ESG, com uma intensa 
mobilização do mercado e das empresas para maior compreensão do conceito, o que tem suscitado 
grandes debates na sociedade brasileira. O Diretor-executivo da Rede Brasil, Carlo Pereira anuncia 
uma busca crescente das empresas por sustentabilidade em 2020 no Brasil. PACTO GLOBAL; 
STILINGUE. A evolução do ESG no Brasil. Pacto Global Rede Brasil. Abril.2021, p. 03-06. Disponível 
em: 
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F150560%2F1619627473Estudo_A_Evoluo_do
_ESG_no_Brasil.pdf. Acesso em: 29 abr.2021. 
29 Terminologia em português para Environmental, Social and Governance (ESG). BOZZA DESIGN. 
Práticas ESG e Covid-19 moldam o mercado de trabalho. 21out.2020. Disponível em: 
https://www.sbp.adv.br/amp/pr%C3%A1ticas-esg-e-covid-19moldam-o-mercado-de-trabalho. 
Acesso em: 28 abr.2021. 
30 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. White Paper: Potenciais implicações da pandemia da covid-19 para 
a análise ASG. FGVces. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. 2020, p. 09-10. Disponível em: 
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/potenciais-implicacoes-pandemia-covid-19-para-
analise-asg. Acesso em: 27 abr.2021. 
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sociais e ambientais, traz um olhar mais humano, prático e conjugado com as 

demandas sociais e das novas gerações.31 

Entre as áreas trabalhadas pela análise ASG se sobressai a saúde e segurança 

do trabalho, a biodiversidade e desmatamento e a divulgação de informações 

socioambientais em relatórios externos. Ainda, a gestão empresarial de crises é 

reforçada como um processo contínuo e sistemático, além de necessário no atual 

cenário de crise sanitária do COVID-1932, no que desponta com um alto grau de 

fortalecimento da gestão de riscos empresarial em contexto de epidemias e doenças 

contagiosas.33  

No âmbito do meio ambiente laboral, as boas práticas ESG, que retratam uma 

quebra de paradigma em modelos já consolidados de trabalho, também instigam a 

uma conjugação de aspectos sociais e ambientais com práticas de governança 

corporativa, especialmente, quando se trata do alcance de vantagem competitiva 

para as empresas. Os compromissos ESG impulsionam as pessoas à reavaliação de 

suas carreiras, à flexibilidade e à prioridade da saúde e do bem-estar; além de 

                                                      
31  Segundo os membros da Rede Brasil do Pacto Global, cinco iniciativas são identificadas nas 
empresas na época atual: (1) criação de mecanismos internos de compliance e de governança que 
inibam práticas desleais dentro das empresas (79%); (2) gestão de resíduos (reciclagem e 
reaproveitamento de insumos) (76%); (3) criação de comitês e instâncias de governança que auxiliem 
para integridade da organização (68%); (4) apoio emergencial à COVID-19 (61%); (5) apoio às 
comunidades do entorno (60%). Não obstante, o apoio a grupos vulneráveis não encontrou relevância 
até agora nas estratégicas das empresas. PACTO GLOBAL; STILINGUE. A evolução do ESG no Brasil. 
Pacto Global Rede Brasil. Abril.2021, p. 03-06 e 12-13. Disponível em: 
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F150560%2F1619627473Estudo_A_Evoluo_do
_ESG_no_Brasil.pdf. Acesso em: 29 abr.2021. 
32 A pandemia do COVID-19 foi reconhecida por declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em 11 de março. WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO. Home. WHO Director-General. Speeches. 
Detail. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on Covid-19 – 11 March 2020. 
WHO. 11 mar.2020. Disponível em: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-
director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Acesso 
em: 07 out.2021. 
33 Exemplos de áreas trabalhadas pela análise ASG: saúde e segurança do trabalho; biodiversidade e 
desmatamento; condições de trabalho; papel das lideranças; valorização da diversidade e o combate 
à discriminação, relações de consumo; investimento social privado; gestão da cadeia de valor; 
relações éticas e as práticas de transparência e diálogo entre as partes interessadas; sistemas de 
incentivo e engajamento dos gestores; relacionamento com sócios; estrutura e funcionamento do 
Conselho de Administração; questões de condutas, conflitos de interesses e mecanismos 
anticorrupção; políticas e procedimentos de gestão de riscos e oportunidades; políticas e gestão de 
ativos intangíveis; divulgação de informações socioambientais em relatórios externos; e proteção de 
dados e privacidade. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. White Paper: Potenciais implicações da 
pandemia da covid-19 para a análise ASG. FGVces. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. 2020, p. 62-65. 
Disponível em: https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/potenciais-implicacoes-pandemia-covid-
19-para-analise-asg. Acesso em: 27 abr.2021. 
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estimular as organizações a adotarem estratégias, tecnologias inovadoras e práticas 

ESG. “The power of the social enterprise lies in its ability to bring a human focus to 

everything it touches, empowering people to work productively with tecnology to 

create lasting value for themselves, their organizations, and society at large”34.  

No mercado de trabalho, as boas práticas ASG trazem vários insights, como o 

do tratamento de questões ASG e de saúde mental como prioridades para a força de 

trabalho de hoje.35 Tais princípios ASG conseguem ser aplicados na seara do meio 

ambiente do trabalho, por meio de instrumentos de governança corporativa e de 

princípios com propensão de modificar os paradigmas dominantes no mundo 

empresarial contemporâneo.  

 

3 SEGURO AMBIENTAL TRABALHISTA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

CORPORATIVA DOS RISCOS AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

A origem do contrato de seguro remonta ao contexto da navegação marítima, 

em que era identificado como uma espécie de empréstimo remunerado. Menezes 

Cordeiro identifica que, no início, as disposições tinham a ver com o Direito marítimo. 

As companhias de seguros marítimos e a primeira companhia de seguros de vida 

surgiram no século XVIII. Porém, a doutrina admite, hoje, que o seguro é uma criação 

jurídica relativamente nova. O Direito dos seguros, como disciplina jurídico-científica 

somente apareceu no século XIX. No Brasil, a atividade de seguro  também  remonta 

                                                      
34 DELOITTE. Delloite Insights: The social enterprise at work: Paradox as a path forward. 2020 Deloitte 
Global Human Capital Trends. Deloitte, p. 10. Disponível em: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/at-hc-trends-
2020.pdf. Acesso em: 14 mar.2021. 
35 As boas práticas de ASG trazem os seguintes insights: a criação de uma experiência de consumidor 
que ajudará ao engajamento dos funcionários, a flexibilidade, o equilíbrio do trabalho e da vida 
pessoal, e a satisfação no emprego; as questões como ASG e saúde mental são prioridades para a 
força de trabalho de hoje; a acomodação de comportamentos geracionais e motivadores únicos, que 
possa transformar tecnologia com uma estratégia de força de trabalho; a garantia pelas empresas de 
que a sua estratégia comunique a forma como a força de trabalho será requalificada e como as 
tecnologias poderão criar novos empregos; a necessidade de moldar a força de trabalho, acelerada 
desde que a pressão que a COVID-19 colocou sobre as empresas para se tornarem eficientes e 
digitalmente avançadas; o avanço conjunto das estratégias para força de trabalho e para 
transformação digital; a realização conjunta de avaliação e construção estratégica de talentos; o 
reforço as pessoas certas e da maneira certa. BOZZA DESIGN. Práticas ESG e Covid-19 moldam o 
mercado de trabalho. 21out.2020. Disponível em: https://www.sbp.adv.br/amp/pr%C3%A1ticas-esg-
e-covid-19moldam-o-mercado-de-trabalho. Acesso em: 28 abr.2021. 
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à atividade marítima e à abertura de portos por D. João VI, em 1808 (século XIX).36 

O contrato de seguro em sentido amplo foi regulado pelo Código Civil brasileiro 

de 1916 (Lei nº 3.071/1916), hoje disciplinado pelo Código Civil de 2002 (Lei nº 

10.406/2002), como um contrato privado, em que o segurador se compromete a 

garantir um interesse legítimo do segurado, sobre um objeto (pessoa ou coisa), em 

face de riscos e por meio de pagamento de uma contraprestação (artigo 757, CC). 

Pode ser caracterizado como a cessão de um determinado risco comprometido por 

diversos agentes a um terceiro que lhes dará garantia do pagamento de um valor 

pecuniário caso o risco previsto aconteça, este, portanto, deve ser determinado, e a 

indenização com valor máximo fixado.37 De acordo com grande parte da doutrina, o 

elemento necessário para o contrato de seguro é o risco, conceituado como a 

possibilidade de ocorrência de evento prejudicial ao segurado ou aos seus 

beneficiários, o configura como pressuposto fundamental do seguro.38 39 

A classificação do seguro retratada por Pery Saraiva Neto abarca o seguro de 

danos e de pessoas, e o seguro garantia. Os seguros de pessoas e de danos, 

previstos nos artigos 778 a 802 do CC, simbolizam as bases para as derivações dos 

seguros em suas diversas espécies. O seguro de pessoas é o gênero que não tem 

natureza indenizatória. Já o seguro de danos encontra natureza indenizatória e 

divide-se em patrimoniais e de responsabilidade civil. Estas subespécies servem 

para resguardar e repor os bens e o patrimônio do segurado: bens diretos, no 

patrimonial; e reposição patrimonial, no de responsabilidade civil. Finalmente, o 

seguro garantia reproduz uma categoria particular que tem origem nos seguros de 

crédito, e se refere ao contrato caução em que o segurador se obriga a indenizar um 

                                                      
36 CORDEIRO, Antônio Menezes. Direito dos seguros. Lisboa: Almedina, 2013, p. 59-66 e p. 96-97.  
37 PEREIRA, Luciana Vianna. Seguro ambiental: o que a legislação pretende e do que o meio ambiente 
precisa? Revista Eletrônica OAB/RJ, Edição Especial, p. 149-153. Disponível em: 
https://revistaeletronica.oabrj.org.br/?artigo=seguro-ambiental-o-que-a-legislacao-pretente-e-do-
que-meio-ambiente-precisa. Acesso em 06 out.2021. 
38  RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito dos seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de 
serviços. São Paulo: Editora Atlas, 2006, p. 57-58. 
39 A FENASEG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) fundada 
em 1951, traz o seguinte conceito: “Denomina-se contrato de seguro aquele que estabelece para uma 
das partes, mediante recebimento de um prêmio da outra parte, a obrigação de pagar a esta, ou à 
pessoa por ela designada, determinada importância, no caso da ocorrência de um evento futuro e 
incerto ou de data incerta, previsto no contrato”. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 
SEGUROS GERAIS. Glossário do Seguro. CNseg. Disponível em: 
https://cnseg.org.br/publicacoes/glossario-do-seguro.html. Acesso em 09 out.2021. 
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beneficiário (ou segurado), sob o título de ressarcimento ou sanção penal, em caso 

de inadimplemento do tomador do seguro de suas obrigações legais ou 

contratuais.40 

A preocupação com seguro ambiental no Brasil apareceu na década de 1970, 

quando a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização 

(FENASEG), em 1978, deu ensejo um grupo de trabalho sobre o tema, que 

desenvolveu um   projeto de Seguro de Riscos de Poluição do Meio Ambiente.41 Ao 

longo dos anos, grandes mudanças apareceram na legislação, tais como a Lei nº 

6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e a Constituição Federal de 

1988, que consagra o Capítulo VI à proteção do meio ambiente.  

O seguro ambiental traduz-se em um seguro de dano (artigo 773, CC), uma vez 

que pretende cobrir o interesse segurável sobre determinada coisa. Pode ser um 

seguro de responsabilidade civil ou seguro-garantia. O primeiro cobre o pagamento 

de uma indenização por perdas e danos do segurado a terceiros (artigo 787, CC e 

Circular SUSEP nº 437/2012), enquanto o segundo objetiva assegurar ao segurado o 

cumprimento de uma obrigação pelo tomador do seguro (Circular SUSEP nº 

477/2013). Sabe-se que o seguro ambiental é expressamente citado como um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (artigo 9º, XIII, Lei nº 

6.938/1981), assim também como em outras legislações de proteção ambiental. 

Com relação à classificação do seguro ambiental, tem-se uma diferenciação 

entre o seguro de responsabilidade civil ambiental e o seguro garantia ambiental. No 

seguro de responsabilidade civil ambiental, o risco está na possibilidade de dano, e 

é relevante a definição de sinistro que determina o acionamento da indenização. O 

seguro garantia, na modalidade ambiental, supõe a existência de um dano ambiental 

e  de  um  passivo,  este é  pressuposto  quando  o  risco  está  ligado  à obrigação de 

repará-lo e à possibilidade de o responsável pelo passivo não o fizer.42 

                                                      
40 SARAIVA NETO, Pery. Seguros ambientais: elementos para um sistema de garantias de reparação 
de danos socioambientais estruturado pelos seguros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019, p. 
113-122. 
41 POLIDO, Walter. Seguro para riscos ambientais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
207 e ss. 
42 SARAIVA NETO, Pery. Seguros ambientais: elementos para um sistema de garantias de reparação 
de danos socioambientais estruturado pelos seguros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019, p. 
214-215. 
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A atividade do seguro hoje se torna imprescindível na nova sociedade de risco, 

referida pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, que a define como aquela que diz respeito 

a incertezas fabricadas que, acentuada por rápidas inovações tecnológicas e 

respostas sociais aceleradas, criam a nova paisagem global.  

 

“Sociedade de risco” significa que vivemos em um mundo fora de controle. Não 

há nada certo além da incerteza [...]. O termo “risco”’ tem dois sentidos 

radicalmente diferentes. Aplica-se, em primeiro lugar, a um mundo governado 

inteiramente pelas leis da probabilidade, onde tudo é mensurável e calculável. 

Esta palavra também é comumente usada para referir-se a incertezas não 

quantificáveis, a “riscos que não podem ser mensurados”. Quando falo de 

“sociedade de risco”, é nesse último sentido de incertezas fabricadas.43 

 

Ulrich Beck constata ainda que o “risco é um conceito moderno. Pressupõe 

decisões que tentam fazer das consequências imprevisíveis das decisões 

civilizacionais decisões previsíveis e controláveis”44. Segundo o sociólogo, riscos 

representam consequências negativas permitidas por decisões que aparentam 

calculáveis, assim como a probabilidade de doença ou acidente, e ainda assim não 

são catástrofes naturais. A novidade se encontra no fato de que na sociedade de 

risco as decisões civilizacionais abrangem consequências e perigos globais, o que 

vai de encontro a linguagem institucionalizada do controle.45 

Para as organizações empresariais garantirem seu desenvolvimento, estão 

tendo que cultivar o desenvolvimento sustentável e implantar um sistema de gestão 

ambiental eficaz, para o alcance dos objetivos estabelecidos, o recebimento da 

certificação   da   norma   ISO  14000,   e   a obediência normas ambientais. Assim, a 

                                                      
43  BECK, Ulrich. Incertezas fabricadas. IHU em revista [on line]. Sociedade do risco: o medo na 
contemporaneidade, Edição 181, São Leopoldo, 22 mai.2006, p. 05. Disponível em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao181.pdf. Acesso em 08 out.2021. 
44  BECK, Ulrich. Incertezas fabricadas. IHU em revista [on line]. Sociedade do risco: o medo na 
contemporaneidade, Edição 181, São Leopoldo, 22 mai.2006, p. 06. Disponível em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao181.pdf. Acesso em 08 out.2021. 
45  BECK, Ulrich. Incertezas fabricadas. IHU em revista [on line]. Sociedade do risco: o medo na 
contemporaneidade, Edição 181, São Leopoldo, 22 mai.2006, p. 06. Disponível em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao181.pdf. Acesso em 08 out.2021. 
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empresa conseguirá se manter no mercado.46  

Entre a internalização do risco, com assunção de suas consequências 

econômicas, e sua transferência à seguradora, a segunda opção se mostra mais 

adequada à limitação dos dispêndios que a empresa terá e à continuidade de seus 

negócios. Da mesma forma, entre assumir o custo de pagamento de indenizações 

vultosas por danos ambientais, que podem limitar sua capacidade financeira, e 

restringir tais custos ao pagamento de um prêmio, associado a medidas preventivas 

indicadas pela seguradora, a segunda opção permite manter as atividades da 

empresa, os empregos dos trabalhadores e o bem-estar social.47 A eficácia de um 

seguro como instrumento de proteção ambiental, segundo Luciana Vianna Pereira, 

somente ocorre diante de um mercado de seguro ambiental desenvolvido, no sentido 

de incremento da proteção ambiental.48   

Apesar da crescente preocupação das empresas com o desenvolvimento 

sustentável, pode-se afirmar que a nova configuração do trabalho tem acarretado 

riscos demasiados ao ambiente laboral. O que torna imperativo um sistema de 

gestão ambiental do trabalho mais eficiente e eficaz, com instrumental protetivo do 

meio ambiente laboral: o seguro ambiental trabalhista. É na sociedade de risco global 

que tal garantia aparece como instrumento de possibilidade de ampliação protetiva 

ao ambiente de trabalho, com a ideia de reparação, de prevenção e até de precaução.  

A ideia de seguro ambiental traz à tona a importância dos princípios da 

prevenção e da precaução. O princípio da prevenção visa antecipar a ocorrência do 

dano ambiental em sua origem, quando considera os efeitos deletérios irreversíveis, 

ou seja, por meio de pesquisas científicas comprovadas e conhecidas (Princípio 5 da 

Declaração de Estocolmo de 1972 e Princípio 8 da Declaração do Rio de 1992). Já o 

                                                      
46  HAHN, Aucilene Vasconcelos; RESENDE, Idália Antunes Cagussú; NOSSA, Valcemiro. O seguro 
ambiental como mecanismo de minimização do passivo ambiental das empresas. Revista Universo 
Contábil, Blumenau, v. 6, n. 2, p. 61-81, abril-junho.2010, p. 72. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/pdf/1170/117015183005.pdf. Acesso em 08 out.2021. 
47 SARAIVA NETO, Pery. Seguros ambientais: elementos para um sistema de garantias de reparação 
de danos socioambientais estruturado pelos seguros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019, p. 
113-124-125. 
48 PEREIRA, Luciana Vianna. Seguro ambiental: o que a legislação pretende e do que o meio ambiente 
precisa? Revista Eletrônica OAB/RJ, Edição Especial, p. 166-169. Disponível em: 
https://revistaeletronica.oabrj.org.br/?artigo=seguro-ambiental-o-que-a-legislacao-pretente-e-do-
que-meio-ambiente-precisa. Acesso em 06 out.2021. 
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princípio (e dever) da precaução (artigo 225, § 1º, V, CF) significa a atuação 

antecipada, mediante dano incerto e pesquisas científicas ainda não conclusivas.49  

Eduardo Rocha Dias considera que “é certo que a ideia de precaução envolve 

a adoção (ou a proibição) de medidas interventivas ainda quando não haja certeza 

científica, sequer quanto aos efeitos nocivos, nem quanto à relação de causalidade 

entre estes e uma determinada atividade”50, apesar de existirem dúvidas no tocante 

à definição da amplitude dos dados científicos para a defesa do meio ambiente e da 

saúde. Neste sentido, a redação do Princípio 15 da Declaração do Rio de 199251.  

O importante, portanto, seria a admissão de deveres com finalidade de 

minimização dos perigos e riscos, desde que nestes existam uma mínima 

probabilidade, tais como: deveres de aprofundamento de pesquisas científicas; de 

divulgação de informações; de cooperação; de promoção da participação nas 

decisões públicas; de realização de avaliação de impacto ambiental e de risco 

ambiental; de estabelecimento de cláusulas de revisão das decisões de acordo com 

os avanços da técnica. Isso porque as incertezas, na sociedade de risco, não podem 

paralisar o progresso, ossificar a técnica e desconsiderar a ciência e os direitos 

fundamentais. É essencial agregar a precaução ao campo da prevenção.52 

Todos esses deveres embasam a visão de um seguro ambiental trabalhista, 

na medida que se pode vislumbrar a possibilidade da empresa seguradora trazer 

obrigações à empresa segurada no tocante à prevenção e até a precaução do dano 

ambiental laboral. Defende-se aqui um modelo de seguro que tenha cunho 

reparatório, mas também de  prevenção  de  possíveis  lesões  ao  meio  ambiente  do 

                                                      
49 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico: Constituição, 
direitos fundamentais e proteção da natureza. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 53. 
50 DIAS, Eduardo Rocha. Proteção constitucional do meio ambiente e princípio da precaução no Brasil. 
Revista de Ciências Jurídicas Pensar, Fortaleza, v. 22, n. 1, p. 147-169, jan./abr.2017. ISSN 2317-2150, 
p. 160-161. Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3621. Acesso em: 09 
out.2021. 
51 Princípio 15 da Declaração do Rio de 1992: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta 
não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental”. 
52 DIAS, Eduardo Rocha. Proteção constitucional do meio ambiente e princípio da precaução no Brasil. 
Revista de Ciências Jurídicas Pensar, Fortaleza, v. 22, n. 1, p. 147-169, jan./abr.2017. ISSN 2317-2150, 
p. 162-163. Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3621. Acesso em: 09 
out.2021. 
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trabalho e à saúde do trabalhador.  

Nesse cenário, há de se investir no fortalecimento, principalmente no plano 

jurídico-normativo, do dever geral de melhoria progressiva da qualidade ambiental 

(art. 225, caput, CF) – do trabalho – e da qualidade de vida em geral, dado que o 

direito humano e fundamental a um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado 

corresponde a um direito-dever ou a um direito da solidariedade. Isso porque o 

direito fundamental ao meio ambiente e o dever fundamental de proteção do meio 

ambiente, assim como assumem função defensiva e também prestacional.53 Nessa 

perspectiva, o seguro ambiental – trabalhista –, inclui ambas as funções, como 

instrumento hábil a suscitar relações de trabalho sustentáveis. 

 

CONCLUSÃO 

 

As boas práticas ASG, a partir da sua tripla dimensão – econômica, social e 

ambiental – com enfoque no meio ambiente do trabalho, vem a agregar novos 

atributos – propósito, potencial e perspectiva – à empresa social, no sentido de uma 

atuação efetiva das organizações no âmbito econômico, social e ambiental. Isso 

porque, atrelada à incorporação de todos os aspectos do trabalho, têm a 

possibilidade de modificar os paradigmas dominantes no mundo empresarial da 

atualidade. O movimento ambiental, social e de governança (ASG) pode 

trazer instrumentos de governança corporativa e criação de princípios que 

contribuam para o aprimoramento da gestão de riscos no ambiente 

laboral.  

Como boa prática, baseada em princípios ASG, tem-se a proposta de um 

seguro ambiental trabalhista no intuito de diminuir passivos ambientais trabalhistas 

e consequente aumento do bem-estar laboral e social. Um instrumento de gestão 

ambiental laboral que pode melhorar o sistema de reparação de danos ambientais, 

                                                      
53 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico: Constituição, 
direitos fundamentais e proteção da natureza. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 244-
345 e 355. 
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bem como prevenir a lesão ao meio ambiente do trabalho, pela imposição por parte 

das seguradoras de medidas visando impedir a ocorrência de danos. 

Nesse sentido se mostra importante uma compreensão do papel do seguro 

como reforço da tutela do meio ambiente do trabalho e da prevenção e reparação de 

lesões à saúde do trabalhador, com amparo na ideia de se compartilhar 

responsabilidades sociais, e, assim, se criar relações sustentáveis de trabalho, além 

de contribuir para a manutenção da atividade da empresa. 
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Resumen 
 
El presente aporte constituye un estudio sobre la titularidad de derechos a la 
naturaleza en Latinoamérica y su enfoque plurinacional e intercultural. Tiene por 
objetivo repasar los avances constitucionales, legales y jurisprudenciales que se han 
dado en la materia en los últimos años, analizar el enfoque particular en el 
reconocimiento de derechos de la naturaleza y plantear algunos retos para el futuro. 
Para alcanzar los objetivos se escogió a Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú como los 
países a estudiar, se parte de revisar su avance normativo comparando sus 
similitudes en relación a los conceptos de la Pachamama y el sumak kawsay o suma 
qamaña, cuya incorporación en los textos normativos no es solo una mención, sino 
es una manifestación de un nuevo constitucionalismo con una visión biocéntrica y 
pluricultural, pues el valor intrínseco que sirve de fundamento para otorgar derechos 
a la naturaleza parte de la cosmovisión de los pueblos andino-amazónicos de la 
región, en este punto también se evidencia los efectos prácticos de otorgar la 
titularidad de derechos a la naturaleza . Finalmente, en base a lo anterior se plantea 
algunos desafíos que se relacionan con la compleja interacción entre ambiente y 
economía, así como la falta de desarrollo y legitimidad de algunos países con la 
dación de titularidad de derechos a la naturaleza. 
 
Abstract 
 
This contribution constitutes a study about rights to nature in Latin America and its 
plurinational and intercultural approach. Its objective is to review the constitutional, 
legal and jurisprudential advances that have occurred in the matter in recent years, 
analyze the particular focus on the recognition of the rights of nature and propose 
some challenges for the future.To achieve the objectives, Ecuador, Bolivia, Colombia 
and Peru were chosen as the countries to study, part of reviewing their regulatory 

                                                      
1 Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
maestrando el programa en derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú—
PUCP—, miembro extraordinario del Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED) - 
UNSAAC. Contacto: castellanos.tisoc.erik@gmail.com 
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progress comparing their similarities in relation to the concepts of Pachamama and 
sumak kawsay or suma qamaña, whose incorporation in the texts normative is not 
only a mention, it is a manifestation of a new constitutionalism with a biocentric and 
multicultural vision, because the intrinsic value that serves as the basis for rights to 
nature is part of the cosmovision of the Andean-Amazonian peoples of the region, in 
this point, the practical effects of the rights to nature are evident too. Finally, based 
on the above, there are some challenges that are related to the complex interaction 
between the environment and the economy, as well as the lack of development and 
legitimacy of some countries with the rights to nature. 
Palabras claves: Consitucionalismo latinoamericano, naturaleza, derechos, 
plurinacionalidad, interculturalidad 
Keywords: Latin American constitutionalism, nature, rights, plurinationality, 
interculturality. 
 

1 Introducción 

 

En los últimos años Latinoamérica ha dado grandes transformaciones al 

constitucionalismo. Cada vez es más frecuente que se reconozca en distintos niveles 

y ordenamientos la titularidad de derechos a la naturaleza. Este importante paso se 

ha señalado como un nuevo paradigma en el constitucionalismo, sin embargo, 

frecuentemente no se dimensiona adecuadamente el factor cultural que agrega un 

plus a este nuevo paradigma. Por ello se hace necesario un repaso y análisis de los 

fundamentos que dieron origen a este movimiento constitucional.  

Para la presente se estudiará a cuatro países: Ecuador, Bolivia, Perú y 

Colombia. En un primer momento se describirá brevemente el desarrollo normativo 

en el reconocimiento de derechos a la naturaleza para luego analizar su fundamento 

intercultural y como esto significa una nueva mirada del derecho, finalmente se 

describirá alguno de los retos que enfrenta este nuevo enfoque del 

constitucionalismo.  

 

1 Desarrollo normativo sobre la titularidad de derechos a la naturaleza 

 

1.1. Ecuador y Bolivia 

 

Ecuador fue el pionero en otorgar titularidad de derechos a  la  naturaleza  y  lo  
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hizo con el más alto raigambre de su ordenamiento jurídico. En su Constitución2 de 

2008 se encuentra la apertura siguiente: 

 

“NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador (…) CELEBRANDO a 

la naturaleza, la Pacha Mama [letra cursiva agregada], de la que somos parte y 

que es vital para nuestra existencia.  (…) Decidimos construir Una nueva forma 

de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay [letra cursiva agregada]” (Preámbulo) 

 

La importancia de la naturaleza reconocida constitucionalmente no queda en 

una simple mención en su preámbulo, pues más adelante en el Título II (Derechos) 

se dedica todo un capítulo a los derechos de la naturaleza en su apartado VII. 

Reconoce expresamente bajo el siguiente tenor: 

 

“La naturaleza o Pacha Mama [letra cursiva agregada], donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. (…)”. (art. 72) 

“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir [letra cursiva agregada]”. (art.74) 

 

Bolivia por su parte también ha tenido un avance importante en la 

consolidación de la naturaleza como titular de derechos. En su Constitución3 del 

2009 solo hay una escueta referencia a la Pachamama y al vivir bien al señalar que 

“(…) [c]umpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra 

Pachamama [letra cursiva agregada]” (preámbulo) y que “[e]l Estado asume y 

promueve como principios ético-morales de la sociedad plural (…) el suma qamaña 

(vivir bien) [letra cursiva agregada]”(art.8) 4 . Asimismo, también reconoce que la 

naturaleza tiene derechos  

                                                      
2 Constitución Política de Ecuador. Quito, 2008. 
3 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Ciudad de El Alto de La Paz, 2009. 
4 También se encuentra el vivir bien en relación a la educación (art.80) y la economía (art.306.I, III y 
art. 313) 
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A diferencia de Ecuador el reconocimiento no está en su en su norma 

fundamental, este se da en la legislación con la Ley N° 071 (2010)—Ley de derechos 

de la Pachamama—que apunta “[l]a presente Ley tiene por objeto reconocer los 

derechos de la Madre Tierra [letra cursiva agregada], así como las obligaciones y 

deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos 

derechos” (art.1). En esta ley define a la Madre Tierra como un “sistema viviente 

dinámico” y enumera sus derechos (a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al 

aire limpio, al equilibrio, a la restauración, a vivir libre de contaminación), también hay 

mención al Vivir Bien en relación al respeto y defensa de los derechos de la Madre 

Tierra con un alcance intergeneracional (art.2.4) y en relación al consumo equilibrado 

para proteger su idoneidad regenerativa (art.8.2). 

Algo muy importante a resaltar es la mención de elementos que despliegan la 

importancia de la multiculturalidad en el reconocimiento de la titularidad de derechos 

a la naturaleza. La “Pachamama” (o madre tierra) y el “buen vivir” (Suma Qamaña o 

Sumak Kawsay), como se analizará a mayor detalle más adelante, no son expresadas 

de forma gratuita en los textos normativos. Al estar en un contexto específico y en 

una Constitución—por sus características y naturaleza— hace que estos elementos 

adquieran un significado diferente. 

 

1.2. Colombia y Perú 

 

El desarrollo sobre la titularidad de derechos a la naturaleza por estos países 

ha sido menor en comparación a la de Ecuador y Bolivia, pero existen rastros de que 

apuntan a la misma línea y de las cuales es importante resaltar. 

En Colombia el avance se dio principalmente de manera jurisprudencial. El 

Tribunal Constitucional colombiano en la Sentencia T-622/16 reconoce “(…) al río 

Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, 

conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades 

étnicas”5, el caso se suscitó frente a la omisión del gobierno de poner freno a la 

minería ilegal que estaba causando graves daños ambientales. Es una sentencia que 

                                                      
5  Tribunal Constitucional de Colombia:  Expediente T-5.016.242, Sentencia T-622/16 del 10 de 
noviembre de 2016, resuelve: cuarto. 
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termina consolidando los conceptos que ya iba desplegando esta corporación en 

anteriores sentencias6 y hace la mención expresa de la titularidad de derechos a un 

elemento en concreto de la naturaleza. Además, es pertinente remarcar que dentro 

de sus argumentos para tal reconocimiento apuntó al enfoque ecocéntrico—frente al 

enfoque antropocéntrico y biocéntrico—como el más adecuado conforme la 

Constitución, y que este está “(…) respaldado por cosmovisiones plurales y 

alternativas” 7  , igualmente desplegó en sus argumentos los alcances de los 

derechos bioculturales8. 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2018 frente a la tutela 

presentada en contra del incremento de la deforestación en la Amazonía (56.952 a 

70.074 hectáreas entre 2015 y 2016) y tomando como referencia la sentencia T-

622/16 reiteró que la naturaleza es sujeto de derecho9. Por su parte en 2018 con la 

Sentencia T-2018-00016 el Tribunal Administrativo de Boyacá declara al páramo de 

Pisba como sujeto de derechos, el reconocimiento en este caso no se da a un 

elemento de la naturaleza como en las anteriores resoluciones, sino a todo un 

ecosistema10. 

En Perú tres municipios ubicados en la región de Puno, los Municipios de 

Oruillo, Melgar y Ocuviri, a través de ordenanzas municipales del 2019 y 2021 

declararon la titularidad de derechos a elementos de la anturaleza referidos al agua. 

El Municipio de Oruillo lo hizo de manera general para todas las fuentes de agua 

mencionando a  la Yaku Unu Mama (la madre agua)11, y el Municipio de Melgar lo 

                                                      
6  Por ejemplo, revisar: Tribunal Constitucional de Colombia: Expediente D-10547, Sentencia C-449/15 
del 16 de Julio de 2015 y Tribunal Constitucional de Colombia: Expediente T-4.353.004, Sentencia T-
080/15 del 20 de febrero de 2015 
7  Tribunal Constitucional de Colombia:  Expediente T-5.016.242, Sentencia T-622/16 del 10 de 
noviembre de 2016, párr. 5.6. 
8 Ibídem, párr.5.11-5.18 
9 Corte Suprema de Justicia de Colombia: Radicación n.° 11001-22-03-000-2018-00319-01,  STC 
4360-2018 del 5 de Abril de 2018. Obtenido de 
https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-ordena-proteccion-
inmediata-de-la-amazonia-colombiana/ 
10 Tribunal Administrativo de Boyacá: Expediente: 15238 3333 002 2018 00016 01, Sentencia T-2018-
00016 del 9 de Agosto de 2018. Obtenido de 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2018/08/fallo-pisba.pdf 
11  Ordenanza Municipal N° 006-2019-MDO/A. Municipalidad Distrital de Orurillo. Oruillo, 2019. 
Obtenido de https://drive.google.com/file/d/15dsCsBysKXuKuePL8EcYDdy8p63W9xj3/view 
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hizo con la cuenca del Llallimayo12 y el Municipio de Ocuviri lo hizo para el agua—

también alegando a la Yaku Unu Mama—en su jurisdicción13. Todos los municipios 

lo hicieron con el fin de otorgar mayor protección a los elementos mencionados con 

fin de conservar de manera sostenible sus recursos biológicos y culturales. 

En este apartado es conveniente resaltar dos aspectos. Primero, los 

reconocimientos sobre la titularidad de derechos a la naturaleza en estos dos países 

se dan en un contexto de conflicto entre la protección del ambiente en contraposición 

con actividades extractivas. Segundo, en ambos se puede apreciar el factor 

multicultural como uno de los ejes para sostener los fallos o las normas. 

 

2 Fundamentos y objeciones sobre la titularidad de derechos a la Naturaleza en 

Latinoamérica 

 
1.3.  Plurinacionalidad e interculturalidad. La Pachamama y el sumak kawsay o suma 

qamaña 

 

La plurinacionalidad e interculturalidad están presentes en los textos 

constitucionales de Ecuador (art.1) y Bolivia (art.98). Esto no pasa simplemente por 

un reconocimiento de la existencia de diversas culturas en los paises, tiene una 

importancia en la narrativa constitucional de entender que las visiones y tradiciones 

de cada grupo cultural, tiene una inclusión igual de importante que la perspectiva 

mayoritaria en la discusión de lo público, lo que se traduce en buena cuenta tomar 

estas diversas formas de comprender la vida y el universo para las decisiones 

mancomunadas. 

Como bien explica Bonilla Maldonado14: 

 

“Los principios de plurinacionalidad e interculturalidad (…) muestra un cambio en 

las interacciones entre los sujetos que nombra. De un sujeto homogéneo que 

                                                      
12 Ordenanza Municipal N°018-2019-CM-MPM/A. Municipalidad de Melgar. Ayaviri, 2019 . Obtenido 
de https://drive.google.com/file/d/1ONAfRkmLXhMTV0-CzcNd6xE1ZIDFrvKV/view 
13 Ordenanza Municipañ s/n, 2021. 
14  Bonilla Maldonado, Daniel, “El constitucionalismo radical ambiental y la diversidad cultural en 
América Latina. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en Ecuador y Bolivia” en Revista Derecho 
del Estado, N° 42, 2019, pág 23. doi:https://doi.org/10.18601/01229893.n42.01 
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dialoga consigo mismo para comprender su cultura y permitir la acción colectiva, 

se da el paso hacia un conjunto de sujetos culturalmente diversos que deben 

dialogar entre sí para acordar las formas de acción colectiva. El modelo ya no se 

estructura alrededor de un sujeto (la nación) que gira en torno a sí mismo, uno 

que dialoga internamente con base en y sobre un mismo contexto cultural. Más 

bien, se estructura alrededor de un conjunto de sujetos culturalmente diversos 

(las naciones) que dialogan para decidir su presente y su futuro comunes”. 

 

Uno de esos importantes logros que tuvo este plurinacionalismo e 

interculturalidad es la inclusión de las nociones de la Pachamama y el Sumak 

Kawsay o Suma Qamaña a sus constituciones, conceptos que son propios de las 

comunidades andino-amazónicas. Dimensionarlas dentro de un sistema normativo 

da un giro trascendental para reconocer a la naturaleza como un componente 

relevante a nivel jurídico, político y social, como también la importancia en su 

protección y conservación. 

La filosofía detrás de la Pachamama y Sumak Kawsay o Suma Qamaña es muy 

compleja y con muchas aristas. Existen muchos estudios que detallan los alcances 

de cada uno de estos conceptos, pero para efectos prácticos solo nos referiremos a 

lo más importante para los objetivos del presente estudio. 

La Pachamama o traducido (del quechua pacha que significa tierra y mama 

que significa madre) madre tierra “(…) en la visión de las nacionalidades y pueblos, 

se entiende como madre total de vida dentro de la cual se relacionan todos los seres. 

Los animales y las plantas son hermanos y merecen su lugar en el cosmos. (…) Por 

lo tanto, para los pueblos andinos y amazónicos la Pachamama es la madre que tiene 

vida, sentimiento y es caprichosa”15.  

La Pachamama según Gudynas (2014) es un concepto que nace en los Andes 

de Sudamérica y que no debe entenderse como naturaleza, es mucho más, pues 

marca el papel del hombre en la naturaleza y como se debe entender y sentir a esta 

última. Bajo el entendimiento de la Pachamama la sociedad no está apartada de la 

naturaleza, las personas están dentro de la naturaleza. El término también sirve  para  

                                                      
15 CODENPE, “Modulo 1: Pachamama. Quito”. Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador, 2011. Pág. 15.  Obtenido de http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/wp-
content/uploads/2019/04/dialogo/pachamama.pdf 
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articular y expresar las visiones de otros pueblos andinos y amazónicos16. 

La Pachamama conforme estás visiones es vida en sí misma, pues de ella 

nace, trascurre y se proyecta todo tipo de vida conocida hasta el día de hoy. Animales, 

plantas, agua, y los seres humanos conviven en ella. De esta armonía se despliega el 

concepto de Sumak Kawsay o Suma Qamaña (en quechua y aymara 

respectivamente).   

Es difícil definir al Sumak Kawsay o Suma Qamaña por ser un concepto muy 

abstracto y sus orígenes son ancestral por lo que no se tiene rastro documentado de 

sus alcances. Sin embargo, hay algunas ideas que ayudan a entender a qué se 

refieren la Constitución ecuatoriana y boliviana cuando hacen mención al buen vivir 

o vivir bien. 

Llasag Fernández17 analizando el Sumak Kawsay en el marco del derecho 

constitucional da muestra de la amplitud que tiene: 

 

“Desde la filosofía andina el sumak kawsay es un sistema de vida que permite la 

armonía de la naturaleza. La naturaleza es todo lo que nos rodea y todo lo que 

nos rodea tiene vida. En ese sentido, Dios, el ser humano, el agua, los recursos 

naturales, bosques y todas las cosas forman parte de la naturaleza. (…) En la 

filosofía andina el sumak kawsay está regido por el principio fundamental: la 

relacionalidad u holístico, según la cual todo está relacionado, vinculado, 

conectado con todo y la relacionalidad se manifiesta a todos los niveles y en 

todos los campos de la existencia. Este principio fundamental, lejos de ser 

únicamente lógico, es sui géneris, que implica una gran variedad de extra-

lógicas: reciprocidad, complementariedad y correspondencia en los aspectos 

afectivos, ecológicos, éticos, estéticos y productivos, 1o que al mismo tiempo se 

manifiestan como principios derivados o secundarios” 

 

En gran medida lo que nos dicen estas visiones es que el ser humano es un 

elemento más de la naturaleza quien debe estar en plena armonía con los demás 

elementos a saber. Es un gran quiebre del entendimiento humano de sí y la relación 

                                                      
16 Gudynas, Eduardo, “Derechos de la naturaleza”. Lima: PDTG, red GE, Cooper Accion y CLAES, 2014. 
17 Llasag Fernández, Raúl, “El sumak kawsay y sus restricciones constitucionales”. FORO (UASB-
Ecuador), N°12, 2009, 113-125. 
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que tiene con su entorno. Esto implica que el ser humano no tiene la potestad de 

depredar su entorno a costa de satisfacer innecesariamente sus intereses. Motiva, 

definitivamente repensar los preceptos del derecho para orientarlos bajo esta 

mirada. 

Bonilla Maldonado sistematiza que esta filosofía del buen vivir pone en jaque 

cuatro discursos del constitucionalismo contemporáneo. Primero, que el ser humano 

es sujeto en tanto se relaciona con la naturaleza, depende enteramente de está 

relación al punto que sin ella no es nada, si sus nexos desaparecen él también, 

además no solo se desprende del ser humano lo racional y autónomo, por el 

contrario, implica una cuota de sentimiento y deberes relacionales. Segundo, que la 

relación naturaleza y ser humano no es de jerarquía, ni de oposición, ni de propiedad.  

Tercero, esta concepción se aleja de las interpretaciones dominantes sobre 

desarrollo y la economía, ni el ser humano debe buscar obstinadamente riquezas ni 

la naturaleza debe ser vista simplemente como recursos que están al alcance del 

hombre. Cuarto, este entendimiento parte de grupos históricamente marginados 

cuyos aportes se han calificado mayormente como menores y que están en gran 

contraposición con la economía política del conocimiento jurídico18. 

Colombia y Perú pese no contar con estos conceptos de manera categórica. 

Han dado indicios que el futuro avance que tengan en relación al tema seguirá la línea 

que tanto Ecuador y Bolivia han dejado sentado. Es decir; que ambos países tienen 

indicios de incorporar una visión pluricultural como un fundamento para reconocer a 

la naturaleza, o a elementos de ella, como titulares de derechos fundamentales. 

Como ya se advirtió en el apartado anterior en Perú el Municipio de Oruillo con 

la Ordenanza Municipal N° 006-2019-MDO/A reconoció los derechos que tiene la 

Yaku Unu Mama (la madre agua). En sus considerandos resaltan el Sumaq Kawsay 

el cual ha sido practicado por cinco siglos por sus habitantes y que conforme el 

derecho consuetudinario deben ser reconocidas. Además, se advierte lo siguiente: 

“Que, en nuestro país, nuestra región Puno, la Madre Agua –Yaku Unu Mama—

en la cosmovisión de nuestros pueblos Originarios se caracteriza por un fuerte 

espíritu en favor de la sustentabilidad ambiental, su relación con la naturaleza es 

                                                      
18 Bonilla Maldonado, 2019, pág. 17-18 
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sagrada, especialmente con la tierra, el agua, el sol y el viento, que no solo son fuente 

de vida; constituyen también un factor de unidad e identidad” 

Este reconocimiento de derechos a la naturaleza por parte de una 

Municipalidad llama la atención por algunas cuestiones. Al igual que Bolivia y 

Ecuador está presente el fundamento de la filosofía del Sumaq Kawsay, y se infiere 

que dicho reconocimiento pasa por una colectividad que mantiene viva está 

cosmovisión.  

Colombia, por su parte, en la Sentencia T-622/16, desarrolla en sus 

fundamentos para la titularidad de derechos de la naturaleza los derechos 

bioculturales, y los define de la siguiente manera: 

 

“A este respecto, lo primero que debe señalarse es que los denominados 

derechos bioculturales, en su definición más simple, hacen referencia a los 

derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de 

manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, 

costumbres- y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se 

desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial 

relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En efecto, estos 

derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que 

existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas 

e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no 

pueden comprenderse aisladamente”19.  

 

Si bien el reconocimiento de derechos a la naturaleza se da con una 

perspectiva claramente jurídica, no quita el mérito de reconocer que las comunidades 

bajo sus visiones tienen el derecho de interpretar las relaciones del hombre y la 

naturaleza. Este fenómeno es fácil de explicar, pues al haberse concedido la 

titularidad de derechos en la jurisprudencia los actores implicados fueron jueces y 

estos no tiene la función de incorporar estás cosmovisiones como voluntades 

políticas, pues el fuero adecuado para ello son una cosntituyente como en Ecuador y 

Bolivia o un Municipio como lo fue en Perú. 

                                                      
19   Tribunal Constitucional de Colombia:  Expediente T-5.016.242 , Sentencia  T-622/16 del 10 de 
Noviembre de 2016, párr.5.11. 
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Estos conceptos de la Pachamama y el Sumak Kawsay o Suma Qamaña no 

solo sirven para fundamentar la titularidad de derechos a la naturaleza, a su vez 

sirven para rescatar ese factor pluricultural que existe detrás de esta decisión que, al 

menos, en Ecuador y Bolivia es totalmente claro desde sus Constituciones y en 

Colombia y Perú aún incipiente. 

 

1.4. Del antropocentrismo normativo al biocentrismo plural constitucional 

 

En el apartado anterior se identificó como los conceptos de la cosmovisión 

Andina-Amazónica han servido para reinterpretar el papel de la naturaleza y la 

relación que tiene con el hombre. En este apartado se analizará como la 

plurinacionalidad e interculturalidad que permitieron el ingreso de estas formas de 

entender la vida marcaron un paradigma en el derecho universal. 

Históricamente, desde sus orígenes los derechos fundamentales han sido 

pensados para seres humanos, de hecho, su fundamento se encuentra en la dignidad 

humana. Esa es la medida que se nos ha otorgado desde la teoría del derecho 

constitucional y que se sigue hasta el día de hoy en la mayoría de ordenamientos 

jurídicos. Aunque esta teoría se ha flexibilizado en razón de las personas jurídicas, la 

doctrina y sus representantes han sido bastante reticentes al momento de extender 

estos derechos a otros seres no humanos.  

En sí misma, la mirada del derecho es netamente antropocéntrica. El ser 

humano, su conducta y sus relaciones son los parámetros que dictan los preceptos 

normativos. Y es coherente, el derecho es una creación humana para humanos bajo 

sus parámetros y contextos, no tendría sentido generar obligaciones o deberes a 

piedras o animales. El problema radica cuando esta visión antropocéntrica sirve para 

valorar y, en consecuencia, regular la actividad que afecta a otros seres que no son 

seres humanos; por ejemplo, los animales merecen protección en tanto los actos 

crueles hacía ellos nos alejan de lo humano y nos acercan a lo inhumano. 

En relación a las valoraciones de la naturaleza Gudynas 20  anota dos 

dimensiones: 

                                                      
20 Gudynas, 2014, pág. 46. 
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 “(…) Los valores intínsecos en la naturaleza expresan una esencia, naturaleza o 

cualidad que son propias e inherentes a un objeto, ser vivo o ambiente, y por lo 

tanto independeinte de los valores otorgados por los seres humanos. Son 

aquellos valores que no consideran a los objetos o las especies como un medio 

para un fin propio de las personas. [en cambio] La mirada antropocéntrica insiste 

en que sólo hay valores intrínsecos en y entre los seres humanos”. 

 

El valor que se le ha dado a la naturaleza en el derecho no ha escapado de la 

fórmula que tiene como eje central al hombre. Incluso en aquellos avances mundiales 

significativos en la protección de la naturaleza se puede identificar esta mirada, ya 

que la premisa es protegerla en tanto sus recursos nos sirve o servirán a futuras 

generaciones o porque de afectar al ambiente podría generarse efectos perjudiciales 

para el hombre y su sociedad. 

La nueva perspectiva latinoamericana de entender a la naturaleza como un 

todo del cual nosotros somos parte y en la cual cada elemento de la primera merece 

igual importancia y protección, contraviene con los que hasta hace poco se tenía por 

sentado en la doctrina y jurisprudencia. Es por ello, que la titularidad de derechos a 

la naturaleza significa un derrotero no solo a la concepción clásica de derechos 

fundamentales, incluso este alcanzaría a las bases del derecho que fue y aún sigue 

siendo estrictamente antropocéntrico. Por ejemplo, el término de la Pachama “(…) 

[e]s usado con frecuencia en un sentido muy general para aludir a una relación 

distinta con la Naturaleza, rompiendo con las perspectivas antropocéntricas, y 

apuntando a un tipo de vínculo igualitario con el Ambiente” 21. 

Sin embargo, dejar de lado el antropocentrismo normativo nos deja con una 

pregunta al aire ¿Cómo se denomina a este nuevo punto de partida? La academia ha 

dado respuesta a esta interrogante llamándola biocentrismo. 

Amado, citado por Pinto y otros22, señala que: 

 

                                                      
21 Gudynas, 2014, pág.103. 

22 Pinto Calaça, Irene  Zasimowicz ; Carneiro de Freitas, Patricia Jorge; Augusto da Silva, Sergio; Maluf, 
Fabiana. “La naturaleza como sujeto de derechos: análisis bioéticos de las Constitucionaes de 
Ecuador y Bolivia”. Pág. 160.  Revista Latinoamericana de Bioética, 2018, pág. 155-171. 
doi:https://doi.org/10.18359/rlbi.3030 
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“El biocentrismo sustenta la existencia de valor en los demás seres vivos, 

independientemente de la presencia del hombre. La vida es considerada un 

fenómeno único, teniendo la naturaleza valor intrínseco y no apenas 

instrumental, lo que implica considerar a los seres vivos no integrantes de la raza 

humana”. 

 

El biocentrismo se presenta como una postura diferente del antropocentrismo, 

ello no implica necesariamente que desde el biocentrismo se niegue la dignidad 

humana. “En ningún momento el biocentrismo contradice el principio básico de la 

dignidad humana, sino que lo complementa y lo expande. El giro biocentrico denuncia 

las limitaciones del enfoque antropocentrico, y complementa al ser humano en el 

marco del mundo natural en el que vive, que condiciona y a la vez está condicionado 

por las relaciones reciprocas que deberían ser de complementariedad y de 

convivencia”23. 

 El paso al biocentrismo constitucional no debe ser entendido como rechazo 

completo y rotundo al antropocentrismo normativo. Por el contrario, debe aceptarlo 

como válido, pero con limitaciones para dar respuesta a las nuevas visiones que se 

incorporan al constitucionalismo contemporáneo. 

Otro rasgo fundamental en el reconocimiento de derechos a la naturaleza en 

el constitucionalismo latinoamericano aparte del biocentrismo es el rasgo de un 

pluralismo democrático. Como ya se advirtió, uno de los fundamentos para este 

avance fue el nuevo entendimiento sobre la naturaleza y su relación con el hombre 

que vino a partir de la cosmovisión de varios sectores de la población. A diferencia, 

por ejemplo, de otros países que también han reconocido derechos a animales o 

elementos de la naturaleza, en estos cuatro países ha estado presente el elemento 

pluricultural para dicho reconocimiento. Entonces, el giro es completo, de un 

antropocentrismo normativo a un biocentrismo plural constitucional. 

                                                      
23 Martínez Dalmau, Rubén, “Fundamentos para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de 
derechos”. En L. Estupiñan Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau, & F. A. de Carvallo Dantas: La 
naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático, págs. 31-48. Colombia: 
Universidad Libre, 2019, pág. 42. 
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Ahora, conviene hacer una precisión con lo señalado por la Corte 

Constitucional Colombiana24, esta  ha identificado tres aproxiamciones que explican 

el valor de la naturaleza para el Derecho: 

 

“(…) (i) en primer lugar, se parte de una visión antropocéntrica que concibe al ser 

humano presente como única razón de ser del sistema legal y a los recursos 

naturales como simples objetos al servicio del primero, (ii) un segundo punto de 

vista biocéntrico[81] reivindica concepciones más globales y solidarias de la 

responsabilidad humana, que abogan -en igual medida- por los deberes del 

hombre con la naturaleza y las generaciones venideras; (iii) finalmente, se han 

formulado posturas ecocéntricas[82] que conciben a la naturaleza como un 

auténtico sujeto de derechos y que respaldan cosmovisiones plurales y 

alternativas a los planteamientos recientemente expuestos”. 

 

La posición de un biocentrismo plural constitucional es idéntica a la que el 

Tribunal Constitucional Colombiano a denominado como ecocéntrica. Si bien sería 

una cuestión terminológica menor, es preciso aclarar que el término ecocéntrico 

elimina a primera vista el factor plural. Ahora, la cuestión plural no es algo que 

menospreciar, sobre todo si se tiene un contexto como el latinoamericano en el cual 

valiéndose del imperio de la ley y del monopolio político se han cometido muchos 

abusos durante décadas. 

Pese a que los países que conforman la región andina-amazónica han tenido 

un gran porcentaje de ciudadanos identificados con la filosofía y cosmovisión propia 

de esa región han sido siempre desplazados en las decisiones más importantes de 

sus países. Si se sigue el rastro de las constituciones latinoamericanas del siglo 

pasado se encuentra una huella imborrable; el desplace de las comunidades 

originarias a un segundo plano en el debate constitucional. Se dio con un matiz 

particular lo que en la doctrina se conoce como las constituciones impuestas, donde 

un pequeño grupo de personas que conforman las fuerzas políticas de un 

determinado tiempo y espacio imponen, en este caso, a toda la nación una 

                                                      
24 Tribunal Constitucional de Colombia:  Expediente T-5.016.242 , Sentencia  T-622/16 del 10 de 
Noviembre de 2016, párr. 5.6. 
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Constitución, sin mayor participación que la ratificación. Por ello, la importancia de 

la titularidad de derechos de la naturaleza no solo es un avance en la protección del 

ambiente o la teoría de los derechos fundamentales. Significa, en buena cuenta una 

vuelta de tuerca en la teoría de la democracia y el Estado.  

De manera cercana a las promulgaciones de las constituciones de Ecuador y 

Bolivia, Tortosa25 apuntó : 

 

“La idea del sumak kawsay o suma qamaña: nace en la periferia social de la 

periferia mundial y no contiene los elementos engañosos del desarrollo 

convencional (…) La idea proviene del vocabulario de pueblos otrora totalmente 

marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era considerada 

inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, primitiva. Ahora su 

vocabulario entra en dos constituciones”. 

 

1.5. Protección efectiva del ambiente 

 

Tal como se vio en el primer apartado, una de las principales razones por las 

cuales se ha luchado y se sigue luchando por el reconocimiento de la titularidad de 

derechos a la naturaleza es su mayor protección frente a la depredación que el ser 

humano ha venido ocasionando en las últimas décadas. Entonces surge una 

pregunta ¿la titularidad de derechos a la naturaleza le otorga una mayor protección? 

La respuesta es sí y no. 

Es un no, desde el punto de vista estricto. Porque que un texto señale que la 

naturaleza tiene derechos no crea mágicamente esa realidad de un ambiente en el 

cual se respete su existencia. En tanto no haya una voluntad política firme nada está 

garantizado. De hecho, muchos países sin haber declarado la titularidad de derechos 

a la naturaleza cuentan, en la medida de lo posible, con un buen sistema de gestión 

ambiental. En este sentido en tanto no se dé el supuesto de una fuerza política 

comprometida con los valores del biocentrismo plural constitucional y una 

                                                      
25 Tortosa, José María, “Sumak kawsay. suma qamaña, buen vivir” . Alicante: Fundación Carolina, 
2019. Obtenido de: 
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/Buen_vivir/Sumak_Kawsay_J.M_Torto
sa.pdf 
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institucionalidad fuerte en realidad la titularidad de derechos a la naturaleza podría 

servir, en el mejor de los casos, como un recordatorio que el Estado tiene unas 

obligaciones específicas con la naturaleza y que debe cumplirlas. 

Es un sí, en el sentido que se amplía las posibilidades de mejorar la calidad 

ambiental y de la protección de sus elementos. Como afirma Gudynas26 “[u]na vez se 

logra el reconocimiento de esos valores intrínsecos, se generan inmediatamente 

obligaciones, incluso derechos sobre el ambiente y los seres vivos, que deberán ser 

atendidos por las personas, agrupamientos sociales, empresas, el Estado, etc. Desde 

allí se puede comenzar a explorar nuevas políticas ambientales construidas desde el 

respeto biocéntrico”. 

A continuación, se mencionan algunas variaciones en la manera de proteger a 

la naturaleza con este cambio de paradigma, y en especial si este pasa por un 

reconocimiento en una Constitución. 

Con el reconocimiento de la titularidad de derechos en la jurisprudencia 

colombiana también se dieron sendos mandatos al ejecutivo para garantizar y 

preservar los elementos de la naturaleza que fueron materia de tutela. 

El Sumak Kawsay o Suma Qamaña más allá de la simbología de reivindicación 

de pueblos que han sido excluidos y marginados tiene una implicancia estrictamente 

jurídico constitucional. Puede servir como principio que oriente la interpretación de 

las acciones del Estado a nivel de leyes o de políticas públicas. Así concluyó Llasag27 

en relación al reconocimiento constitucional ecuatoriano del Sumak Kawsay: 

 

“Pese a que la Constitución pretende en un momento reducir el sumak kawsay a 

los derechos del buen vivir, tanto en el preámbulo como en el “régimen de 

desarrollo”, deja establecido como un principio que caracteriza al Estado 

ecuatoriano y como fin u objetivo del régimen de desarrollo, lo cual implica que 

es un principio transversal que debe ser desarrollado en las normas e 

interpretación constitucional y legal”. 

 

El Buen Vivir puede inferirse  como   un   derecho   y   por   lo   tanto   tener   una 

                                                      
26 Gugynas, Manuel, 2014, pág. 58. 
27 Llasag Fernández, Raúl, 2009, pág. 124-125. 
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connotación distinta no solo en la discusión de los casos que se tramiten en 

instancias judiciales, también así en las políticas públicas. Sobre este punto precisa 

Berrio Restrepo & Oquendo Arcila28: 

 

“(…) el Buen Vivir también puede comprenderse como un derecho en el contexto 

del Estado democrático y se han previsto los mecanismos para la exigencia de 

garantías y deberes en cabeza de la administración pública, especialmente en el 

país de Ecuador se han otorgado derechos de rango constitucional en defensa 

del Buen vivir, la naturaleza o pacha mama, los recursos naturales, la diversidad 

cultural y protección del medio ambiente. El concepto puede mirarse como un 

principio orientador de las relaciones sociales, pero también como un mandato 

de optimización para la administración del Estado, la regulación normativa, la 

creación de políticas públicas, la construcción de planes de desarrollo, 

ordenamiento territorial, entre otros”. 

 

Todo ser humano al ser parte de la Pachamama tiene el deber de defender los 

derechos de esta, sin importar su condición. Así se reconoció en la Constitución 

Política de Ecuador (2008), Bolivia en la Ley N°. 071 (2010), y en Colombia (Sentencia 

T-622/16, 2016) se dio una participación especial a los niños y jovenes como actores 

dinámicos en la protección del medio ambiente. 

En relación a lo anterior resulta interesante el planteamiento que hace 

Zaffaroni29  cuando reflexiona que “[a]l reconocerle a la naturaleza el carácter de 

sujeto de derechos, ésta adquiriría la condición de tercero agredido cuando se la 

ataca ilegítimamente, y, por ende, se habilitaría el ejercicio de la legítima defensa en 

su favor (legítima defensa de terceros)”. 

 

 

 

                                                      
28  Berrio Restrepo, Sebastían & Oquendo Arcila, Santiago, “La naturaleza sujeto de derechos.Una 
mirada d en el contexto Colombiano y Latinoamericano” (tesis de licenciatura). Antioquia: Universidad 
Autónoma Latinoamericana, 2019, pág. 21 
29 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La Pachamama y el humano”. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de 
Mayo, 2011, pág 142. Obtenido de 
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20180808_02.pdf 
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3 Retos en la titularidad de derechos de la naturaleza 

 

El primero reto se da en relación a la pugna que existe entre la protección del 

ambiente a partir de los derechos a la naturaleza y la economía nacional. 

Recordemos que los logros que se tiene en la titularidad de derechos a la naturaleza 

nacen básicamente de la exigencia de ciudadanos por los daños ocasionados por la 

economía extractivista. Encontrar la armonía entre desarrollo económico y la 

vigencia de los derechos de la naturaleza es sin duda un gran reto, teniendo en cuenta 

que cualquier intervención del hombre, por más mínima que sea, supone ya un 

impacto al ambiente, y la economía en un país es el motor y soporte que permite la 

satisfacción y eficacia de otros derechos fundamentales. 

Otro reto, en específico para Perú y Colombia, supone el mejorar el desarrollo 

de los derechos de la naturaleza y procurar el debate nacional de tal forma que las 

autoridades políticas competentes para ello eleven en los instrumentos normativos 

dicha concepción, pues aunque ya tienen el boceto de lo que puede significar para 

ambos países la titularidad de derechos a la naturaleza, hace falta el contenido y la 

legitimidad. ¿Qué derechos implica? ¿de qué forma se protegen estos derechos? 

¿quiénes son los responsables del cumplimiento de estos derechos? Entre muchas 

otras cuestiones deben ser aclaradas 

 

Conclusiones 

 

 El reconocimiento de derechos a la naturaleza en estos cuatro países ha tenido un 

desarrollo dispar. En Ecuador a través de su Constitución, en Bolivia en la Ley, en 

Colombia con su jurisprudencia y en Perú a través de Ordenanzas Municipales. Ello 

implica una diferente fuerza normativa en el reconocimiento y también un diferente 

rastro en los actores que participaron de dicho reconocimiento, pasando por 

constituyentes, legisladores, jueces y autoridades locales. 

 El fundamento principal del reconocimiento de derechos se da por la incorporación 

normativa de la cosmovisión andino-amazónica sobre el entendimiento de la 

naturaleza y su relación con el ser humano, y a su vez la de protección al ambiente 

frente al extractivismo depredador por parte del ser humano. 
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 La titularidad de derechos a la naturaleza en Latinoamérica encuentra un doble 

mérito. No solo rompen el esquema de la teoría de los derechos fundamentales al 

otorgar a la naturaleza un valor intrínseco y que es sujeto de protección y de 

garantías, sino que lo hacen a partir de la incorporación de visiones distintas a las 

convencionales y que fueron marginadas durante años, concretándose así el 

plurinacionalismo e interculturalidad. 

 La titularidad de derechos a la naturaleza al igual que otros derechos 

fundamentales no es garantía de su eficacia y protección. Sin embargo, de por sí este 

reconocimiento sumado a los conceptos que lo fundamentan generan una serie de 

obligaciones, herramientas y, sobre todo, posibilidades para la mejor protección de 

la naturaleza. 

 Existen aún retos para la titularidad de derechos, la armonía entre este nuevo 

enfoque y la economía política, y el reconocimiento expreso en instrumentos 

jurídicos relevantes por parte de los países que aun no lo han hecho.  
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RESUMO 
 
O objetivo desta pesquisa é analisar as questões relacionadas ao meio ambiente e o 
tombamento administrativo do Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões, que 
tem sido constantemente objeto de planos de governos e empreendimentos 
empresariais na cidade de Manaus/AM. A pesquisa analisará a compleição sobre o 
meio ambiente como a fauna, flora e as águas, suas margens e entorno, posto que 
este sítio é um lugar único de interesses ambiental, cultural e de intervenções civis 
em aparente conflito com as questões socioambientais daqueles que habitam o 
lugar bem como sua importância material para a região. A segunda seção do estudo 
irá analisar o atual estágio para resolução do mérito deste problema, bem como os 
resultados apontam que o direito ao patrimônio cultural supera a concepção 
individualista do interesse econômico. Portanto, faz parte de uma positivação em 
que os direitos sociais se incorporam a uma nova categoria própria dos chamados 
direitos da dignidade, onde se expressam todos os direitos humanos. A elaboração 
do artigo baseou-se em pesquisa bibliográfica e documental, o método dedutivo, 
quanto aos fins é qualitativa, com auxílio da doutrina e legislação.    
PALAVRAS-CHAVE:  Direito Constitucional, Meio Ambiente, Patrimônio Natural, 
Tombamento Administrativo. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research is to analyze the issues related to the environment and 
the administrative registration of the Meeting of the Waters of the Negro and 
Solimões Rivers, which has been constantly the object of government plans and 
business ventures in the city of Manaus/AM. The research will analyze the 

                                                      
1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade do Estado do Amazonas, Defensor Público do 
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de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais - GEPDC. 
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complexion about the environment such as fauna, flora and waters, its banks and 
surroundings, since this site is a unique place of environmental, cultural and civil 
intervention interests in apparent conflict with the social and environmental issues 
of those who inhabit the place as well as its material importance for the region. The 
second section of the study will analyze the current stage for solving the merits of 
this problem, as well as the results indicate that the right to cultural heritage 
surpasses the individualistic conception of economic interest. Therefore, it is part of 
a positivization in which social rights are incorporated into a new category of the so-
called rights of dignity, where all human rights are expressed. The elaboration of the 
article was based on bibliographical and documental research, the deductive method, 
regarding the purposes, is qualitative, with the help of doctrine and legislation. 
KEYWORDS: Constitutional Law, Environment, Natural Heritage, Administrative 
Registration. 
 

INTRODUÇÃO 

  

O Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões situado nas proximidades 

da cidade de Manaus/Am, foi tombado em 2010 como patrimônio cultural e natural, 

porém nos dias atuais é objeto de uma disputa  judicial que envolve os Governos 

Estadual e Federal, o Ministério Público Federal e a empresa Lajes Logística S/A, 

sendo que em dezembro de 2020, a Excelentíssima Ministra do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Carmen Lúcia suspendeu por 60 dias as ações que questionam e 

pedem a homologação do tombamento do maior cartão postal do turismo na região2. 

No mesmo despacho, atendendo a requerimento do Procurador-Geral da 

República, a relatora deferiu pedido de vista conjunto dos autos das Ações Cíveis 

Ordinárias (ACOs) nº 2512, 2513 e 2514, sobre o mesmo tema, para análise e 

manifestação dos interessados sobre as contestações apresentadas e sobre a 

viabilidade de solução conciliatória proposta pelo Governo do Amazonas.  

Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) espera que o Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), o Ministério Público Federal, o governo do 

Amazonas e a empresa Lajes Logística, interessados na exploração comercial do 

patrimônio cultural e natural, cheguem a uma chamada “conciliação”.  

Esta decisão, tornada pública em janeiro de 2021, a Ministra do STF Carmen 

Lúcia aceitou os argumentos do governo do Amazonas, que pedia mais tempo para 

a conciliação de agendas e realização de reunião entre os interessados (grupos 

                                                      
2 Lima e Farias(2021) 
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empresariais, autarquias federais e Ministério Público Federal), com o objetivo de 

alcançar um acordo que garanta o desenvolvimento sustentável da região. Essa 

conciliação não prevê a participação da sociedade civil, especialmente os grupos 

sociais e ambientais que se mobilizaram pelo tombamento.  

Tramita, também, no STF a Ação Cível Ordinária (ACO) nº 2512 que é uma peça 

originada de uma ação civil pública da 7ª Vara Federal do TRF1 movida pelo MPF 

contra a União, Icmbio, Iphan, Antaq, Ipaam, Lajes Logística S/A, Log-In Logísticas 

Itermodal S/A e Juma Participações S/A, que tem como objetivo o reconhecimento 

judicial do valor histórico, cultural estético, paleontológico, geológico e paisagístico 

do “Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” e inseri-lo no regime “espaço 

especialmente protegido” nos termos definidos pela Constituição Brasileiro.  

A Constituição Federal de 1988, que trata do meio ambiente, foi fruto da 

evolução das discussões sobre a questão ambiental, assim, o capítulo referente ao 

meio ambiente traz, no caput do artigo 225, uma norma-princípio, enunciativa do 

direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para a efetividade 

desse direito, a Constituição, além de impor de forma genérica o dever tanto da 

coletividade quanto do Poder Público de preservar o meio ambiente, especificou 

alguns deveres a este último.  

Dentre eles está o dever de definir espaços territoriais a serem especialmente 

protegidos, de alteração e supressão permitidas somente por meio de lei. É o que 

está disposto no artigo 225, § 1º, inciso III da Constituição: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Poder Público:(...) III - definir, em todas as unidades da federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidos somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção; (GN). 
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Desse modo, o legislador constituinte criou no texto acima o instituto que hoje 

é comumente chamado de espaço territorial especialmente protegido (ETEP), 

impondo restrições aos espaços assim considerados, entanto, não o conceituou nem 

delimitou a sua abrangência, e nem poderia, já que a dinâmica das questões 

ambientais e das demandas dos cidadãos não são acompanhadas pela rigidez de 

uma Constituição, sendo assim, visto que a própria Constituição, que criou o instituto 

dos espaços territoriais especialmente protegidos, não o definiu, cabe ao legislador 

infraconstitucional ou ao intérprete da norma defini-lo. 

Por outro lado, Santos (2020) já alertava que também está em tramitação no 

STF a Ação Cível Ordinária (ACO) nº 2513, movida pelo Ministério Público do Estado 

no Amazonas (MPE) em litisconsórcio com o Ministério Público Federal (MPF) no 

Amazonas, que exige, da empresa Lajes Logística S/A, a apresentação de estudos 

complementares ao Estudo de Impacto Ambiental e ao Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) para o processo de licenciamento ambiental da obra.  

Adiciona-se a esta questão judicial que o Estado do Amazonas ingressou com 

outra Ação Cível Ordinária (ACO) nº 2514 no STF contra a União e o IPHAN, pedindo 

a anulação do tombamento a favor da Lajes Logística. Ressalta-se que em 2014 o 

Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli considerou que o caso punha em risco o pacto 

federativo. Com a decisão, a Primeira Turma determinou a remessa ao STF das ações 

que tramitam na Justiça Federal do Amazonas sobre o caso, e manteve os efeitos da 

medida cautelar concedida anteriormente para suspender o andamento de obras na 

área. 

A argumentação de que o governo do Amazonas, desde o princípio 

interessado em explorar comercialmente o sítio do Encontro das Águas, desistiu de 

contestar o tombamento de 2010. O que, numa primeira análise, aparenta ser uma 

boa notícia para os ambientalistas, entretanto não se pode desconsiderar que o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) já concedeu licença 

prévia à Lajes Logística e o Instituto de Proteção ambiental do Amazonas (IPAAM) 

tem se mostrado favorável à construção do Terminal Portuário das Lajes.  

Desde 2008, a Lajes Logísticas sinalizou com planos para construir um porto 

privado no sítio do Encontro das Águas, cujo projeto prevê um porto para descarga 

de insumos para o Polo Industrial de Manaus (PIM). As embarcações, que chegam a 
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atingir 40 metros de altura, comprometeriam o cenário ambiental que promove o 

encontro dos rios Negro e Solimões e causariam impacto ambiental no ecossistema 

da região dado a peculiaridade da atividade portuária. 

Com a possibilidade do Porto das Lajes ser autorizada a construção, o 

Ministério Público Federal (MPF) aguarda sobre quais propostas o órgão vai 

apresentar como alternativa de proteção ao Encontro das Águas, com uma espécie 

de mitigação dos impactos, com a criação de uma Unidade de Conservação (UC) que 

proteja ambientalmente a área.  

Contudo, a decisão da Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, do STF, causou 

apreensão aos ativistas do SOS Encontro das Águas, movimento social e ambiental 

que há mais de 10 anos luta pela homologação do tombamento. O tombamento do 

Encontro das Águas é resultado de uma mobilização histórica da sociedade civil, 

ambientalistas, ribeirinhos, moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo situado na 

zona Leste de Manaus, cientistas e juristas. 

Com a perspectiva da construção de um porto na área, esses grupos 

recorreram ao MPF e à Justiça Federal, em 2009, para obrigar o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a reconhecer o Encontro das Águas 

como patrimônio cultural e natural. 

O reconhecimento ocorreu em 2010, porém passados uma década depois do 

tombamento o ato administrativo ainda não foi homologado. O tombamento do 

Encontro das Águas prevê a garantida da proteção dos 10 quilômetros contínuos das 

águas escuras do rio Negro e as barrentas do Solimões, que não se misturam, além 

dos 30 quilômetros quadrados do seu entorno, região que abrange ás áreas que 

percorrem as águas no entorno dos municípios de Manaus, Careiro da Várzea e 

Iranduba, todos no Amazonas.  

Um desafio de nosso tempo conjugar expressões culturais com 

categorias jurídicas e requisitos normativos que tragam efetividade aos direitos 

humanos. No diálogo jurídico-cultural surge, necessariamente, as seguintes 

perguntas: como devemos proteger as manifestações culturais que pertençam a 

todos? Como deve proceder o legislador quando a cultura de um país é, na verdade, 

uma mescla de culturas que convivem com outras? E, acima de tudo, como entender 
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o patrimônio cultural dentro da globalização, no marco internacional dos direitos 

humanos?3  

Dessa forma, corrobora-se que por isso é necessário que, desde o início 

debater reflexões e deixar claro que as manifestações e visões da condição humana 

são complexas e comportam múltiplas interpretações. Além disso, convém destacar 

a influência do humanismo jurídico sobre o patrimônio cultural material e imaterial, 

o que abre um universo onde a humanidade se expressa da forma mais autêntica e 

real, qual seja, a cultura adapta as condições da existência, transformando a 

realidade histórica do homem. 

 

2. O SÍTIO DO ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES 

 

O Encontro das Águas, fenômeno natural formado pelo encontro dos rios 

Negro e Solimões, a partir desse trecho, onde o rio Solimões recebe as águas do rio 

Negro e passa a ser denominado de rio Amazonas, situado na região Metropolitana 

de Manaus. 

A Região o Metropolitana de Manaus (RM), criada em 2007 pela Lei 

Complementar Estadual nº. 52/07, é composta por oito municípios e possui área de 

101.475 km², sendo que em 2010, a RM de Manaus possuía um grau de urbanização 

de 94% e cerca de 60% da população estadual residia na RM. A população do 

município núcleo da RM, Manaus, correspondia, em 2010, a 85% da população 

metropolitana. A taxa de crescimento da população da RM de Manaus, entre 2000 e 

2010, foi de 2,5% ao ano.  

A área do sítio do encontro das Águas abrange áreas de três municípios do 

Estado do Amazonas: Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea, sendo que Manaus, a 

capital do estado que, possui 1.646.602 habitantes, é subdividida nas seguintes 

Zonas: Norte, Sul, Centro-Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste e na chamada Zona rural, 

onde as categorias terra e água, comumente usadas nos debates do Fórum 

Permanente das Comunidades Rurais de Manaus, definem se determinada 

comunidade rural está à margem  de  um  rio  ou  de   uma   estrada  ou  seu  principal  

                                                      
3 Silveira e Rocasolano (2021) 
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acesso se dá por via terrestre ou fluvial4. 

Em Manaus o Encontro das Águas banha três bairros da Zona Leste: Colônia 

Antônio Aleixo, Mauazinho e Puraquequara. Iranduba, que está situado a 15 km da 

capital por via terrestre, e um dos trechos da via é a Ponte Rio Negro situada na Zona 

Oeste de Manaus que interliga a capital não somente ao município do Iranduba, mas 

ao município de Manacapuru cuja Rodovia Estadual Manuel Urbano é principal via de 

acesso ao mesmo. 

Chega-se ao Iranduba, também, por via fluvial percorrendo um trecho 

aproximado de 38 km tomando como partida um dos portos situados no Centro 

Histórico de Manaus, por essa via navega-se pela região do Encontro das Águas. As 

comunidades rurais situadas na Ilha de Xiborena, no município de Iranduba, estão 

situadas no entorno do Encontro das Águas.  

O Careiro da Várzea está a 10 km de Manaus por via terrestre sendo que parte 

desse percurso é feito por balsas que fazem a travessia do Encontro das Águas e 

interligam portos da BR- 319, em Manaus o chamado Porto CEASA, área do Polo 

Industrial de Manaus (PIM) e próximo ao bairro Mauazinho, na Zona Leste e em 

Careiro da Várzea o porto popularmente conhecido com Porto da Gutierre, e a 29 km 

por via fluvial considerando como ponto de partida os portos do Centro Histórico de 

Manaus. 

Essa paisagem, suas águas, margens e entorno, configura como lugar de 

interesses e de intervenções, muitas vezes autoritárias, que não levam em conta as 

dimensões sociais daqueles que habitam o lugar tampouco sua importância 

simbólica para a região, sendo que a compreensão do que seja o entorno de um bem 

tombado tem se constituído em mais um ponto de atrito nos processos de 

tombamento5. 

Um trecho da polêmica BR-319, estrada federal que liga Manaus a Porto Velho, 

é feito sobre as águas do Encontro das Águas por meio de balsas que transportam 

veículos e passageiros, interligando os portos Ceasa (Manaus) ao porto do Careiro 

da Várzea. O Distrito Industrial e sua expansão chamada de Distrito II, que integram 

o Polo Industrial de Manaus, circundam grande parte do entorno da margem 

                                                      
4 Estimativa de 2006 do IBGE 
5 Fonseca (2009, p. 199) 
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esquerda causando danos ambientais a nascentes, igarapés, lagos, restingas e 

praias, atingindo espaços de usos coletivos de moradores dos bairros Mauazinho, 

Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara. 

 

3. COMPLEIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL  

 

Dentro do estudo do Direito, como em todas as ciências, aparecem temas que 

podemos denominar atrativos, seja por sua novidade ou pelo seu conteúdo: 

 

Dentro do estudo do Direito, como em todas as ciências, aparecem temas que 

podemos denomina atrativos, seja por sua novidade ou por causa do seu 

conteúdo. No âmbito jurídico, a problemática e repercussão do patrimônio 

cultural possui essa característica. O professor mexicano Raúl Ávila Ortiz o 

define como “O ramo dos direitos culturais que regula a investigação, proteção, 

conservação, restauração, recuperação e os usos dos bens culturais móveis e 

imóveis valiosos e os espaços em que se encontram, assim como os objetos 

singulares criados e legados historicamente pela sociedade através de sua 

evolução no tempo”6. 

 

Catalogado como um dos direitos de terceira geração, tanto no que 

diz respeito ao seu alcance multidisciplinar como também na abrangência do seu 

significado, intimamente vinculado com a própria definição da cultura, sendo tudo o 

que caracteriza a sociedade humana, o que identifica um povo pelo modo de ser, 

viver, pensar e falar.   

Tradicionalmente, os termos bens culturais e patrimônio cultural foram 

utilizados indistintamente, no âmbito internacional, o que não significa que sejam 

sinônimos nem equivalentes. A primeira vez em que se empregou o termo bens 

culturais foi na Convenção de Haia de 1954, para se referir à sua proteção, em caso 

de conflito armado.  

Na Convenção da Unesco de 1970 foram definidas as medidas que devem  ser  

Adaptadas   para   proibir   e  impedir  a  importação,  exportação  e   transferência  de 

                                                      
6 Silveira e Rocasolano (2007) 
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 propriedades ilícitas de bens culturais. Dois anos mais tarde, o significado e alcance 

do patrimônio cultural foram definidos na Convenção de 1972 sobre a proteção do 

patrimônio mundial natural e cultural. Com efeito, foi considerado um bem precioso 

para a humanidade, a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e 

Natural foi aprovada pela Conferência Geral da Unesco, em Paris, em 16 de novembro 

de 1972, o Brasil aderiu e ela pelo decreto 80.978, de 12/12/1977.  

Novamente, no âmbito dos conflitos armados, no ano 1999 adotou-se uma 

série de medidas no segundo Protocolo da Convenção de Haia para a proteção dos 

bens culturais, com aplicação tanto em conflitos armados internacionais 

como domésticos. Desse modo, com o desenvolvimento do conteúdo do patrimônio 

cultural e com a ideia de protegê-lo integralmente, surgiu em 2001 a Convenção da 

Unesco para a proteção do patrimônio cultural subaquático. 

Mais recentemente, preocupados na concretização do patrimônio imaterial, 

foi elaborada outra convenção para salvaguardar o patrimônio cultural imaterial e a 

Declaração relativa à destruição intencional do patrimônio cultural, ambas de 17 de 

outubro de 2003. Seguindo a advertência inicial e objetivando diferenciar 

significados em prol da segurança jurídica, assim como uma interpretação 

mais adequada, esclarecemos que o conceito de patrimônio cultural é mais amplo 

que o de bem cultural, pois se refere a uma “forma de herança que deve ser protegida 

e entregue às gerações futuras”, como ensina Janet Blake, razão pela qual nos 

referimos a patrimônio e não a bens culturais neste artigo.  

São muitos os autores que tratam deste tema, destacando: Lyndel Prott e 

Patrick J. O’Keefe, “Cultural heritage or cultural property?”, International Journal of 

Cultural Property, vol. 1, 1992, pág. 307; Roger O’Keefe, “The meaning of ‘cultural 

property’ under the 1954 Hague Convention”, Netherlands International Law Review, 

vol. XLVI, 1999, pág. 26; Janet Blake, “On defining the cultural heritage”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 49, 2000, pág. 61; e Vieira Loureiro, “A proteção 

internacional dos bens culturais: uma nova perspectiva”, Revista dos Tribunais, 

1995, que se refere à Convenção Unidroit, pág. 364.  

Os autores citados asseguram que os diversos tratados e convenções 

mencionados representam um passo importante na difícil tarefa de concretizar o 

significado do patrimônio cultural, que, como muitos dos chamados direitos de 
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terceira geração, apresentam dificuldades na sua definição, por serem conceitos 

jurídicos indeterminados. 

Sendo assim, a missão de estabelecer conteúdos claros e precisos dos 

aspectos tangíveis e intangíveis torna-se fundamental, na medida em que esse 

ato esclarecerá as dúvidas acerca da proteção jurídica do patrimônio cultural e da 

sua relação com os direitos humanos. Mas não se pode esquecer que embora se 

trate de um conceito complexo e indeterminado a sua exigência é necessária, pois 

se refere a um determinado direito humano.  

As dificuldades apresentadas acima devem ser analisadas a partir do 

humanismo jurídico que, tendo por fundamento o homem, seus limites e interesses, 

mostra-se a perspectiva mais coerente para entender as manifestações 

humanas, que compreendem não somente as obras dos artistas, como também as 

criações anônimas surgidas da alma popular e do conjunto de valores que dão 

sentido à vida.  

Assim, por intermédio do humanismo pode-se abordar o conteúdo, alcance e 

garantia do patrimônio cultural da humanidade, superando os obstáculos que 

impedem uma sociedade mais humana e mais justa. Partindo do 

humanismo jurídico, cujo símbolo máximo é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, referência central na construção de um paradigma para a humanização 

do direito por denotar a vontade geral da humanidade, baseada numa ética sólida, 

calçada nos valores humanos, acredita-se na capacidade e no espírito de superação 

do homem dentro da razão e do livre-pensamento. 

  Por isso, considera-se essencial à preservação cultural a conservação dos 

princípios morais, éticos e, sobretudo, da existência digna do ser humano, enquanto 

único e insubstituível, dotado de razão, liberdade e vontade, e citam Jacques 

Maritain, valendo-se da poderosa máxima “homo sum, humani nihil a me 

alienum puto”, lembra que o humanismo é toda postura cultural que visa promover a 

devolução do ser humano ao que é verdadeiramente humano e ao seu potencial de 

enriquecimento da natureza e da história. Palavras que no contexto do patrimônio 

cultural adquirem força expressiva e impulsionam o perfil cultural e humanista do 

Direito. 
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 Esse caráter adjetiva a ciência jurídica não somente como instrumento de 

criação humana para fins de preservar, limitar e moldar um dos princípios basilares 

do ser humano, sua liberdade, mas também com o objetivo de preservar a dignidade 

humana por intermédio da proteção e garantia de sua cultura. O homem é um animal 

social mas também cultural – e neste sentido os direitos culturais, como expressão 

dos direitos humanos de terceira geração, têm seu fundamento no valor da 

dignidade. 

 

4. O PATRIMÔNIO CULTURAL NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

 

O constitucionalismo contemporâneo influenciado pelo humanismo universal, 

surgido após a Segunda Guerra Mundial, inspira o Direito com o conceito de 

dignidade da pessoa humana e supera o conceito individualista do ser humano, 

apresentando uma visão sociocultural do homem pela qual a cultura passa a ser um 

elemento imprescindível de proteção e garantia da existência histórica e material da 

humanidade.  

As Constituições mais recentes reconhecem os direitos relativos à identidade 

cultural dos grupos seguindo o conceito de minorities by will frente ao que se 

denomina minorities by force. A categoria minorities by force serve para identificar 

os grupos cujas características distintivas são atribuídas por uma maioria que 

obstaculiza o processo de integração. Assim, tutelam mediante normas e institutos 

jurídicos a diversidade cultural, que se expressa no artigo 27 do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, o qual conecta o indivíduo com o 

ecossistema cultural e histórico no qual vive.  

O direito à identidade cultural se concebe, dentro da interpretação 

constitucional, como o direito às tradições e instituições próprias, enfim, todas 

aquelas manifestações que geram as identidades particulares e coletivas, 

dando sentido de pertinência a um indivíduo ou a uma nação. Ele se compõe de 

diversos elementos, tais como a preservação das instituições pelas quais o grupo 

mantém a própria identidade, a atribuição de certo grau de autonomia para evitar as 

interferências do estado central, ou reforço da posição da minoria no processo 

político, seja por parte do direito internacional ou pelo direito interno. 
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Este conceito dos direitos culturais, quase sempre, se limita à defesa de 

algumas garantias individuais, principalmente à autonomia dos povos e à defesa da 

igualdade, centrando-se, especialmente, nas populações indígenas, o que 

perigosamente pode trazer uma recorrente confusão, pois não devemos 

esquecer que, por sua própria natureza, os direitos culturais são de todos os homens.  

Observe-se que cair no erro de considerar os direitos culturais próprios das 

minorias é, justamente, a armadilha da globalização cultural, que levada pelas mãos 

do neoliberalismo pretende focalizar o discurso do direito ao patrimônio cultural em 

populações pouco representativas para conseguir uma homogeneização cultural 

planetária. Logicamente, colocar no foco de atenção as exóticas 

populações indígenas deixa de lado o importante problema do imperialismo cultural, 

que gera a perda da idiossincrasia das culturas, como a oriental, européia ou mesmo 

a nossa cultura ibero-americana, facilitando a existência de um 

mercado homogêneo, tão desejado para alguns e para objetivos mercantilistas.  

Dentro da perspectiva jurídica, essa ameaça atualiza o diálogo entre igualdade 

e liberdade, que tanto preocupou os juristas durante os séculos XIX e XX, em que a 

dialética dos direitos civis e sociais teve como base assegurar o desenvolvimento e 

a promoção da personalidade humana, não somente de poucos diferenciados 

culturalmente, mas de todos.  

Nesse sentido, as constituições do final do século XX expressam a tensão 

igualdade-liberdade, levando em conta tanto os indivíduos singulares, como os 

grupos em que se integram, tutelando seus elementos comuns, 

historicamente consolidados, de natureza étnica, linguística e cultural, isto é, o 

patrimônio cultural dos Estados. Um exemplo que se pode dar é o da Constituição da 

Nicarágua, que atribui à comunidade da Costa Atlântica o direito a conservar 

e desenvolver própria identidade cultural dentro da unidade nacional e se dotar de 

formas próprias de organização social, administrativa e econômica.  

Já a Constituição do Paraguai afirma que os povos indígenas são grupos 

culturais anteriores à formação do Estado e reconhece, no caso de conflito, a 

preeminência do direito consuetudinário indígena. Do mesmo modo, o art. 216 da 

Constituição do Brasil de 1988 obriga o Estado a promover e proteger a herança 

cultural formada por todos os grupos presentes no território. Na mesma linha se 
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encontra o art. 3 da Constituição da Nigéria (1996), que garante o direito dos grupos 

minoritários a respeito da própria língua, cultura e religião.  

Quando se faz referência aos direitos culturais falamos unicamente do 

reconhecimento dos direitos coletivos dos povos indígenas, esquecemos que a 

cultura indígena convive com a cultura brasileira não indígena, que é expressão 

da diversidade humana formada não somente pelo patrimônio dos índios, mas 

principalmente da extraordinária mistura de povos, raças e culturas ao longo da 

história brasileira. 

 Note-se que esta é a identidade cultural do Brasil, como nação 

que, convivendo com outras, possibilita ao povo uma cosmovisão peculiar, 

construída por intermédio de características próprias, no transcurso do tempo, 

sendo este um processo de criação que deixa uma herança intangível cuja 

expressão universal é a denominada cultura brasileira.  

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais refere-se 

também à proteção do patrimônio cultural que se formou ao longo dos tempos, como 

parte da riqueza histórica e da identidade do nosso povo. Este é o entendimento da 

nossa constituição de 1988, que no citado artigo 216, expressando os elementos de 

identidade, ação e memória, faz referência aos grupos formadores da 

sociedade brasileira e define o patrimônio cultural como aquele comum a uma 

sociedade multicultural.  

Por outro lado, percebe-se no âmbito do direito internacional o direito humano 

ao patrimônio cultural ligado, especialmente, aos grupos minoritários, 

diferentemente do que ocorre no nosso âmbito doméstico. Assim, o 

texto constitucional de 1988 expressa o direito ao patrimônio cultural como direito 

fundamental vinculado à preservação humana do artigo 5º, inciso LXXIII:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...)  LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima 

para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 

de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
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ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

Desse modo, pode-se dizer que a finalidade do artigo 216 da CF 1988 

aborda os valores que se encontram no corpo social e definem sua existência: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de 

criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico. § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 

e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento 

e preservação. § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem.§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o 

conhecimento de bens e valores culturais. § 4º Os danos e ameaças ao 

patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. § 5º Ficam tombados todos 

os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos. § 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo 

estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita 

tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada 

a aplicação desses recursos no pagamento de: I - despesas com pessoal e 

encargos sociais;     II - serviço da dívida;  III - qualquer outra despesa corrente 

não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados;  Art.  

 

Nas palavras de Miguel Reale : “se suprimirmos a ideia de valor, perderemos a 

Substância  da  própria  existência   humana”7.   Portanto,   se   perdermos  os valores 

                                                      
7 Miguel Reale (2013) 



 
Fernando Figueiredo Prestes | 711 

 

 

culturais expressos em nosso patrimônio diminuiremos nossa própria 

essência brasileira.  

A análise internacional deixa claro que o patrimônio cultural surge no século 

XVII, isto é, no início da modernidade, sendo o Estado Nacional o responsável pela 

garantia de sua preservação. No âmbito do Estado brasileiro, a preocupação com 

bens culturais e imateriais consolidou-se na década de 30 e se deu, em grande 

medida, pelas preocupações iniciais de Mário de Andrade, que propôs 

um anteprojeto de Proteção do Patrimônio Artístico Nacional, posteriormente foi 

criado o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional-SPAN, atual IPHAN. Data daquela 

época o Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, que incorporou ao 

ordenamento jurídico o instituto do tombamento, como regime de proteção 

e reconhecimento do valor cultural de um bem.  

O tombamento como um ato administrativo possui um inegável 

valor constitutivo, mas só produz efeito a partir de sua edição. Esses efeitos são 

o conjunto de direitos e obrigações criados pelo ato de tombamento e que, 

tomados em conjunto, formam um corpo ordenado de prescrições 

denominado regime jurídico do tombamento. 

Embora tão importante, o processo de tombamento pode ser 

desencadeado por qualquer pessoa. Assim, faz parte do exercício da cidadania a 

possibilidade de intervenção direta do cidadão no tombamento de bens culturais, 

pois estes integram a herança nacional comum.  

A preservação do bem cultural está vinculada à sua correta utilização e 

integração ao cotidiano da comunidade. Exatamente por isso a atuação do poder 

público deve ser exercida excepcionalmente, quando faltarem recursos 

técnicos, materiais ou ainda organizações coletivas capazes de assumir as ações de 

preservação necessárias. 

São diversas as formas de proteção do patrimônio cultural, que vão desde o 

inventário e cadastro até o tombamento, passando pelo estabelecimento de normas 

urbanísticas adequadas, consolidadas nos planos diretores e leis municipais de 

uso do solo e, até, por uma política tributária incentivadora da preservação da 

memória.  
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Em conformidade com a terminologia da classificação internacional, o 

patrimônio cultural se conceitua como uma variedade quase ilimitada de bens que 

configuram o patrimônio imaterial e material. Entretanto, por um conceito amplo, 

compreendem a produção cultural desde sua expressão musical até sua memória 

oral, passando por elementos caracterizadores de sua civilização. 

 A Unesco, partindo dessa constatação, define como Patrimônio 

Cultural Imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 

técnicas e também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares a eles associados e 

as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem 

como parte integrante de seu patrimônio cultural.  

Os bens materiais dividem-se em bens móveis como a produção pictórica, 

escultórica, material ritual, mobiliário e objetos utilitários e bens imóveis, que não se 

restringem ao edifício isoladamente, mas também seu entorno, o que garante sua 

visibilidade e fruição. Assim, o acervo de bens imóveis que constituem o patrimônio 

de um povo e de um lugar inclui os núcleos históricos e os conjuntos urbanos 

e paisagísticos, referências para as noções étnicas e cívicas da comunidade. 

 Esses bens produzidos pela comunidade ganham notável significado quando 

se convertem em elementos de identificação dos diversos grupos. No Brasil 

temos como exemplos de práticas rituais o Festival Folclórico de Parintins no 

Amazonas, o Tacacá de Belém do Pará, o Bumba-Meu-Boi, do Maranhão, o da Viola 

do Cocho Pantaneira, do Mato Grosso, o do Jongo, na região sudeste, além das 

comidas típicas, como o Aracajé, da Bahia, compartindo o protagonismo com a 

riqueza arquitetônica de Olinda, patrimônio cultural da humanidade, entre outros.  

Esse patrimônio, especialmente valioso por sua amplitude e diversidade, foi 

regulado pelo Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002, o que possibilitou sua 

proteção pelo Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível. Desse 

modo, o folclore, cultos religiosos tradicionais, culinária típica, cantos e danças 

passaram a ser protegidos juridicamente.  

Aquilo que antes era transmitido de geração para geração e constantemente 

recriado pelas comunidades corria o risco de se perder, o que ficou superado com 

esse decreto, que prevê quatro livros diferenciados: 1) Livro de Registro dos Saberes, 

no qual serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 
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comunidades; 2) Livro de Registro das Celebrações para inscrição dos rituais e 

festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas da vida social; 3) Livro de Registro das Formas 

de Expressão, reservado às manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 

lúdicas; e 4) Livro de Registro dos Lugares, tais como mercados, santuários, praças 

e espaços onde se reproduzem práticas culturais.  

Por outro ângulo, sobre os registros de bens culturais de natureza imaterial, o 

Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituído pelo Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial (PNPI), viabilizou projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio 

cultural. Esse programa de fomento busca estabelecer parcerias com instituições 

dos governos federal, estadual e municipal, universidades, organizações não 

governamentais, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à 

cultura, à pesquisa e ao financiamento para o desenvolvimento e proteção 

destes bens imateriais, o que permitirá a concretização desse direito difuso.  

 

CONCLUSÃO 

 

Com base em tudo que foi delineado, e sem a pretensão de esgotar o assunto, 

se faz necessário ratificar o ensinamentos dos autores pesquisados quando afirmam 

que o humanismo jurídico deve influenciar a regulação do patrimônio cultural e impor 

a necessidade de uma política de preservação e não apenas a enumeração dos 

mecanismos legais de preservação, pois o mandamento constitucional que expressa 

um direito fundamental, tratado pela doutrina constitucional como um direito 

humano de terceira geração, exige uma política de preservação que supere o 

âmbito de um conjunto de atividades que visam simplesmente à proteção de bens. 

Na verdade, o que se deve procurar é mais ambicioso, isto é, a proteção do 

nosso acervo cultural, por isso é imprescindível questionar o processo de 

produção do universo que constitui esse patrimônio, definir os critérios que regem a 

seleção de bens e, portanto, justificam sua proteção. Dessa forma, concorda-se com 

as afirmações elencadas de que em definitivo, torna-se essencial definir a 
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posição do Estado, que, fazendo real seu caráter democrático de direito, deve 

proteger e promover aquilo que o define a sua cultura. 

O poder público tem a obrigação de fomentar as diversas formas de proteção 

do patrimônio cultural, do cadastro e tombamento ao estabelecimento de normas 

urbanísticas adequadas, além de uma política tributária incentivadora da 

preservação da memória. Vale ressaltar que o direito ao patrimônio cultural supera a 

concepção individualista do interesse econômico. Portanto, faz parte de uma 

positivação em que os direitos sociais se incorporam a uma nova categoria, própria 

dos chamados direitos da dignidade, onde se expressam todos os direitos humanos.  

Sendo objeto deste estudo o Encontro das Águas, formado pelo encontro dos 

Rios Negro e Solimões, situado entre os municípios de Manaus/AM, Iranduba/AM e 

Careiro da Várzea/AM, para além de ser uma paisagem natural de beleza singular 

tem profunda importância em múltiplos aspectos socioculturais no Amazonas. 

Para os moradores do entorno da referida paisagem, o lugar possui 

importância para a pesca, a agricultura e o turismo, elementos essenciais para sua 

subsistência. No entanto, estas pessoas estão prestes a ver sua fonte de vida ser 

ocupada por uma estrutura de concreto armado e a intensificação de circulação de 

navios, contêineres e caminhões com a possível instalação de uma terminar 

portuário de cargas. 

Desse modo, se constrói dentro da dogmática constitucional e internacional 

dos direitos humanos o conceito de dignidade da pessoa para afirmar uma visão 

holística, em que o gênero humanidade se configura como valor universal e suas 

manifestações podem ser observadas em diversos setores, como em relação à 

natureza, onde se apresenta sob forma de direito ao meio ambiente adequado para 

a vida digna das gerações presentes e futuras. 

No que se refere ao direito ao desenvolvimento dos povos, quando corporifica 

um direito de efetividade à igualdade econômica e social e finalmente, ao se referir 

ao direito de proteção do patrimônio cultural como expressão da memória histórica, 

de natureza atemporal e apolítica do ser humano, o que poderia ser enfatizado e 

considerado para embasar subsidiando as decisões superiores para resolução do 

mérito desse problema. 
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RESUMO 
 
Pretende-se analisar, ante a flagrante urgência ambiental, a necessária mudança de 
valores sociais, com o propósito de reverter a situação da crise de ordem ética vivida 
atualmente, na qual o comportamento humano é o fator responsável pela 
degradação e desrespeito aos direitos da natureza. O objetivo consiste em salientar 
a insustentabilidade do atual modelo econômico que busca o crescimento 
econômico a qualquer custo, sem considerar os limites planetários O resultado 
esperado aponta o conceito de economia donut como uma nova bússola capaz de 
guiar a humanidade neste século, posto que aponta na direção de um futuro capaz 
de prover as necessidades de cada pessoa e ao mesmo tempo salvaguardar o mundo 
vivo do qual todos nós dependemos. Para tanto, faz-se necessário uma revolução 
estrutural paradigmática, com atuação pautada por uma visão holística e 
ambientalmente integrada, que perpassa a visão antropocêntrica e alcança a visão 
ecocêntrica. Posiciona-se a pesquisa como atual e importante, vez que o Brasil está 
em um momento em que se oportuniza um giro na racionalidade exclusivamente 
econômica, até então perpetrada, para adentrar em uma caminhada em conjunto 
com a preservação do equilíbrio socioambiental, com a ressignificação da interação 
do homem com o meio ambiente. A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, 
com orientação epistemológica na teoria crítica na articulação do Direito 
Constitucional, Ambiental e Econômico. O texto adota raciocínios indutivo e dedutivo, 
em pesquisa qualitativa, com as técnicas de análise documental, estatísticas e de 
revisão bibliográfica. 
Palavras-chave: ética ecológica, economia donut, novo paradigma ecocêntrico, 
estado ecológico de direito, antropocentrismo.  
 
 
ABSTRACT 
 
It is intended to analyze, in view of the flagrant environmental urgency, the necessary 
change in social values, with the purpose of reversing the situation of the ethical 
crisis currently experienced, in which human behavior is the factor responsible for the 
degradation and disrespect for the rights of nature . The objective is to highlight the 
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unsustainability of the current economic model that seeks economic growth at any 
cost, without considering planetary limits. directing a future capable of providing for 
the needs of each person and at the same time safeguarding the living world on which 
we all depend. For that, a paradigmatic structural revolution is necessary, with 
performance guided by a holistic and environmentally integrated vision, which 
permeates the anthropocentric vision and reaches the ecocentric vision. The 
research is positioned as current and important, since Brazil is at a time when a shift 
in exclusively economic rationality, which had been perpetrated until then, is available 
to embark on a journey together with the preservation of the socio-environmental 
balance, with the re-signification of man's interaction with the environment. The 
methodology involves interdisciplinary research, with epistemological orientation in 
critical theory in the articulation of Constitutional, Environmental and Economic Law. 
The text adopts inductive and deductive reasoning, in qualitative research, with the 
techniques of document analysis, statistics and literature review. 
Keywords: ecological ethics, donut economics, new ecocentric paradigm, ecological 
rule of law, anthropocentrism. 
  
 

INTRODUÇÃO 

 

A contar do final do século XX, os questionamentos em torno da preservação 

do meio ambiente têm ensejado sucessivos debates, principalmente sob a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. Tal discussão passou a fazer parte das 

preocupações da sociedade e, em especial, da academia.  

A importância da preservação ambiental recebeu impulso na segunda metade 

do século XX, com a publicação da obra Silent Spring, em 1962, por Carson, ao alertar 

sobre a má utilização de produtos tóxicos e seus impactos; da Declaração de 

Estocolmo de 1972; da criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente; o lançamento do documento “Nosso Futuro Comum” e do Relatório 

Bruntland em 1987; da Declaração do Rio em 1992, de Joanesburgo em 2002 

(Rio+10) e do Rio em 2012 (Rio+20); da aprovação em 2015 dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, por meio do documento Transformando Nosso 

Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, entre outros. 

Nesse diapasão, a controvérsia ambiental tem se tornado cada vez mais foco 

de preocupações de estudos científicos de caráter interdisciplinar. Conforme 

pesquisa realizada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), 94.910 pessoas foram afetadas por desastres ambientais na última década, 
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demonstrando o desequilíbrio ecológico que perdura nos ecossistemas planetários. 

A ideia do impacto gerado pelas tragédias ambientais para efetivação do patamar 

mínimo civilizatório, ilustrada pelos acidentes nos municípios mineiros de Mariana e 

Brumadinho, enseja a reflexão do direto relacionamento entre o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e a concretização dos direitos sociais 

Tais exemplos refletem uma crise de ordem ética, pois é justamente o 

comportamento do ser humano, o fator responsável pela crise ecológica vivida 

atualmente. No entanto, é preciso ressaltar que tais práticas humanas abusivas 

contra a natureza, acaba por se voltar contra ele próprio e comprometer os seus 

direitos fundamentais, dignidade e vida. Essa urgente e necessária mudança de 

valores sociais, com o propósito de reverter tal situação, teve o seu marco inicial na 

década de 1960, quando passaram a defender uma ética propriamente ecológica 

para enfrentar a crise civilizacional que já se observava 

Nesse cenário, passadas décadas de deliberações sobre questões ambientais, 

resta o questionamento se, de fato, os líderes governamentais, o mundo corporativo 

e a sociedade internalizaram a concepção ecológica e a convicção sobre a 

necessidade de uma atuação pautada por uma visão holística e ambientalmente 

integrada, que perpassa a visão antropocêntrica e alcança a visão ecocêntrica. A 

arguição ostenta a relevância da conciliação racional entre as questões ambientais 

e econômicas, de modo a auferir vantagens para o zelo ecossistêmico.  

Por fim, a metodologia da pesquisa deste artigo se dá a partir das bases 

teóricas supradescritas, a utilizar-se da técnica de abordagem bibliográfica (tanto 

em livros, como em periódicos e artigos publicados também na internet) sob um 

prisma prático-jurídico, conforme a utilização dos métodos histórico e dedutivo.  

 

ÉTICA ECOLÓGICA   

 

Em 1992, o alemão Klaus Bosselmann elaborou um “Manifesto da Nova 

Ordem1”, a qual teria por ideia fundamental a ética ecológica, impactando o sistema 

jurídico tanto nacional quanto internacional. A obra de Bosselmann iniciou o 

                                                      
1 BOSSELMANN, Klaus. In Namen der Natur: der Weg zum ökologischen Rechtsstaat. Munique: Scherz, 
1992. p. 407-412. 
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pensamento jurídico para a ética ecológica, impactando de forma definitiva a 

concepção que temos hoje do Direito Ambiental, bem como foi um marco jurídico da 

ruptura antropocêntrico em prol de outra matriz jurídica biocêntrica ou ecocêntrica.  

Nesse contexto, se faz necessário um “novo” parâmetro ético para as práticas 

humanas, notadamente em vista da crise ecológica desencadeada pelo ser humano 

e seu crescente poder de intervenção e destruição da Natureza. Uma ética capaz de 

romper com o paradigma antropocêntrico clássico, visto que a própria sobrevivência 

do ser humano está ameaçada pela crise ecológica.  

Nesse cenário, destaca-se a Encíclica “Laudato si: sobre o cuidado da casa 

comum” (2015)2 do Papa Francisco, estabelecendo um importante diálogo entre a 

religião e a ética ecológica inclusive no sentido de reconhecer que o “sagrado” está 

também na Natureza: 

 

“LAUDATO SI’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Senhor”, cantava São Francisco 

de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se 

pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma 

boa mãe, que nos acolhe nos seus braços: “Louvado sejas, meu Senhor, pela 

nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos 

com flores coloridas e verduras”. 2. Esta irmã clama contra o mal que lhe 

provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela 

colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, 

autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido pelo 

pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no 

ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, 

conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que “geme e sofre as dores do 

parto” (Rm 8, 22). Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). 

O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos 

respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Nada deste mundo nos é 

indiferente” (Encíclica Laudato Si do Papa Francisco de 2015) 

 

No livro Sand County Almanac: with Essays on Conservation from Round River, 

                                                      
2 Disponível em: <http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papafrances 
co_20150524_enciclica-laudato-si.html>. 
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de 19493, Aldo Leopold discorre sobre o que denomina de “Ética da Terra” (Land 

Ethic), propondo uma ética ecológica capaz de ampliar as fronteiras morais e abarcar 

a Natureza e seus elementos numa mesma “comunidade” integrada pelo ser 

humano. Para Leopold, a “Ética da Terra” modifica o papel do Homo sapiens da 

posição de conquistador da comunidade da terra para a de membro e cidadão dela 

ao refletir a existência de uma consciência ecológica, o que envolve a 

responsabilidade individual pela saúde da terra (Land).   

Já a “Ecologia Profunda” (Deep Ecology) foi um termo criado em 1973 por Arne 

Naess 4 , a partir de um paradigma filosófico biocêntrico que visava romper de 

maneira contundente com o antropocentrismo clássico e a visão instrumental da 

Natureza. O Movimento da Ecologia Profunda estabelece uma ética formulada em 

vista de uma “ação” na perspectiva de uma transformação social de ordem 

comportamental.  

Por sua vez, o filósofo alemão Vittorio Hösle em sua obra Filosofia da crise 

ecológica (Philosophie der ökologischen Krise) 5  estabeleceu a necessidade de 

conformação de um Estado Ecológico de Direito, considerando a incapacidade dos 

modelos antecedentes - Estado Liberal e Estado Social - de lidarem com os desafios 

ambientais contemporâneos. Segundo o autor, a crise ecológica imprime uma 

releitura da relação do ser humano com a Natureza, ao propor uma ruptura com o 

paradigma filosófico moderno, com o propósito de conceber uma “filosofia ecológica 

ou filosofia da Natureza” apta a enfrentar a atual crise ecológica. 

Em 2021, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Nova York, da 

Universidade de Delaware e da London School of Economics and Political Science 

destacam acerca dos Pontos de não retorno ou inflexão - Tipping point – 

caracterizada pela perda da capacidade de auto-regulação do ecossistema, 

desencadeando consequências imprevisíveis e retroalimentadas. Impõe-se, 

portanto, necessariamente, o recuo da intervenção humana em tais subsistemas 

                                                      
3 LEOPOLD, Aldo. A Sand County Almanac p. 237-264 
4 NAESS, Arne. The shallow and the deep, long-range ecology movement. Inquiry, n. 16, p. 95-100, 
1973 
5 v. MÜLLER, Marcos Lutz. Vittorio Hösle: uma filosofia da crise ecológica. Cadernos de História e 
Filosofia da Ciência [Revista do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp], 
Campinas, série 3, v. 6, n. 2, p. 9-62, jul.-dez. 1996. 
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planetários, os quais estão interrelacionados e ditam a sustentabilidade e 

capacidade de resiliência em escala planetária. Como exemplo, observa-se quando 

o aquecimento global empurra as temperaturas para além de um limite crítico, 

levando a impactos acelerados e irreversíveis.  

Entre os pontos de ruptura mais investigados pelos cientistas está o tipping 

point da Amazônia, que pode ser atingido se a floresta perder mais de 25% de sua 

área de ocorrência. A concretização desta hipótese secaria o bioma e o transformaria 

em uma bomba de emissão de carbono, além de alterar o regime de chuvas na 

América do Sul. 

As perdas econômicas indicadas no estudo ocorreriam em quase todos os 

lugares do mundo, e as estimativas incluem danos climáticos pela elevação do nível 

do mar em 180 países. Nesse cenário, fornecem estimativas unificadas dos impactos 

econômicos de todos os oito pontos de ruptura climática cobertos pela literatura 

econômica até o momento: 

Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer 6salientam que em pelo menos três 

casos – mudanças climáticas, interferência nos ciclos globais de fósforo e nitrogênio 

e taxa ou índice de perda de biodiversidade –, os cientistas são assertivos em 

assinalar que os “limites” e margem de segurança já foram ultrapassados em escala 

global. 

 

Entre os diversos aspectos alarmantes destacados em 2019 no Relatório de 

Avaliação Global sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos da ONU que 

representa a avaliação mais abrangente já feita mundialmente na matéria, 

ressalta-se o perigoso declínio “sem precedentes” da Natureza na história da 

humanidade, com a “aceleração” das taxas de extinção de espécies, a tal ponto 

que 1.000.000 de espécies encontram-se hoje ameaçadas de extinção no 

Planeta. Tal situação também representa graves impactos sobre as pessoas em 

todo o mundo. O relatório também salienta que a resposta global atual tem sido 

insuficiente, impondo-se a necessidade de “mudanças transformadoras” para 

restaurar e proteger a Natureza, notadamente superando a oposição de 

interesses instalados em prol do bem ou interesse público ou comum global.  

                                                      
6 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de Direito Ambienal. 2. ed. Rio de Janeiro: Grupo 
Editorial Nacional (GEN), 2021. p. 161) 
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Assim, o Direito precisa atuar não apenas como mecanismo capaz de integrar 

os novos valores morais e éticos de natureza ecológica, mas também com prognose 

para assegurar a proteção da vida, da dignidade e dos direitos fundamentais do 

futuro. Essa virada jurídica envolve a reconfiguração completa da nossa relação com 

o Planeta Terra, ou seja, uma profunda ruptura com a tradição jurídica moderna, 

simbolizada, no plano constitucional, pela defesa de uma Constituição Ecológica e 

de um Direito Ecológico alicerçados num novo paradigma jurídico ecocêntrico, apto 

a reconhecer o valor intrínseco inerente à Natureza no seu conjunto.  

Portanto, observa-se que é necessário construir uma mudança de paradigma 

inspirada pelo reconhecimento dos princípios básicos da ecologia, posto que a 

balança da justiça não pode mais pender em favor do ser humano e seus interesses, 

sob pena de, ao não se ajustar às “leis da Natureza” e assegurar o equilíbrio ecológico 

planetário, comprometer a sua própria existência futura. Nesse sentido: “As leis 

humanas têm de ser reformuladas para que as atividades humanas continuem em 

harmonia com as leis imutáveis e universais da Natureza”. 7 

 

ECONOMIA DONUT  

 

Não obstante a globalização e a revolução da internet terem capacitado a 

dispersão da informação de que “para sobreviver como espécie, com os mesmos 

níveis atuais de liberdade de consumo individual e coletiva, toda a humanidade 

precisaria de outro planeta para continuar vivendo 8 ” de modo que a ideia do 

esgotamento dos recursos naturais pode ser considerada de conhecimento geral, o 

impasse ambiental ainda não foi abarcado pelas políticas estatais. 

Sob essa lógica, é patente a relevância da conciliação entre atividades 

economicamente úteis e a minoração das externalidades ambientais resultantes do 

exercício humano. É inegável o processo dificultoso, diante da premência de angariar 

para subsistência em contexto de capitalismo selvagem, de hierarquizar a pauta 

ambiental como superior às questões econômicas, priorizando a preservação da 

                                                      
7 Relatório Nosso Futuro Comum, 1987, p. 369 
8 CARDUCCI, 2020, p. 4 
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natureza nas destinações orçamentárias, sobretudo no que concerne ao caos do 

apoio político e à repercussão negativa que tal atitude.  

Contudo, alerta Andrei Cechin 9 que “os economistas estudam tudo que está 

dentro do processo (de produção), mas não percebem (talvez não queiram) que ele 

não seria possível sem a entrada dos recursos da natureza e a saída dos resíduos 

que lhe são devolvidos”. Pontua-se que a questão ambiental não reside em uma 

conveniência, uma sugestão para implantação nos ordenamentos jurídicos, mas sim 

em urgência de preservação da vida. Sob essa perspectiva, Fernanda Cavedon e 

Ricardo Vieira10 exprimem que: 

 

Pode se identificar uma forte relação entre degradação ambiental e injustiça 

social, pois justamente os grupos já fragilizados por questões socioeconômicas, 

raciais e informacionais e, portanto, com maiores dificuldades de defender seus 

interesses ambientais acabam sendo os principais afetados por decisões 

ambientais excludentes. Essa situação também se verifica na disputa pelo 

acesso aos recursos ambientais, nas quais acaba por prevalecer o poder 

econômico e a capacidade política de influenciar a tomada de decisão. 

 

Verificam-se a tensão e o acirramento do debate sobre as questões 

ambientais diante da frustração com o constitucionalismo dirigente e suas 

promessas insinceras de efetivação de direitos sociais, bem como em face da 

constatação do acréscimo de pobreza e de concentração de renda, restando 

irreparáveis danos ambientais. É crescente a consciência da percepção do ser 

humano de que as degradações ambientais ameaçam sua própria existência e das 

gerações futuras. 

A teoria econômica tradicional edificada ao longo do século XX detém uma 

visão absolutamente limitada do ponto de vista ecológico e dos limites planetários 

descritos há décadas pela ciência. O suposto êxito do modelo econômico 

contemporâneo, calcado no conceito de “crescimento econômico” (a todo custo) é 

incompatível com um espaço planetário de recursos naturais limitados. Os custos 

                                                      
9 2010, p. 7 
10 2011, p. 69 
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ecológicos têm sido sistematicamente negligenciados e deixados “de fora” do 

cálculo econômico.  

Mais recentemente, o livro A economia Donut: uma alternativa ao crescimento 

a qualquer custo (2019), de Kate Haworth, segue no mesmo sentido, ao apontar a 

insustentabilidade do atual modelo econômico. Instabilidades financeiras 

permanentes, enorme desigualdade social (inclusive nos países centrais) e pressão 

ao meio ambiente são sinais de que o mito do homem racional e garantidor de 

crescimento permanente não se sustenta mais. 

Nesse contexto de diálogo entre economia e a Ciência da Terra que Kate 

Raworth propõe o seu conceito de “economia Donut”, reconhecendo os limites 

planetários como premissa básica de qualquer teoria e pensamento econômico, 

notadamente em vista de metas de longo prazo para a humanidade. O “donut” seria 

uma nova bússola capaz de guiar a humanidade neste século, posto que aponta na 

direção de um futuro capaz de prover as necessidades de cada pessoa e ao mesmo 

tempo salvaguardar o mundo vivo do qual todos nós dependemos.  

 

E se começássemos a economia não com suas teorias há muito estabelecidas, 

mas com as metas a longo prazo da humanidade, e então buscássemos o 

pensamento econômico que nos permitisse atingi-las? Tentei fazer um desenho 

dessas metas, e, por mais ridículo que isso possa parecer, o resultado foi algo 

semelhante a uma rosquinha – sim, aquela rosquinha também chamada de 

donut, com um buraco no meio. [...] Dentro do anel interno – o alicerce social – 

estão as privações humanas críticas, como fome e analfabetismo. Fora do anel 

externo – o teto ecológico – está a degradação planetária crítica, como as 

mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Entre esses dois anéis está a 

rosquinha, o Donut em si, o espaço no qual podemos atender às necessidades 

de todos contando com os meios do planeta. 11 

 

Para facilitar a concepção de economia circular, na qual o paradigma do 

crescimento exponencial deve ser abandonado por outro mais equilibrado, a autora 

sugere pensar nessa figura da rosquinha, do “donut”: no interior da rosquinha 

                                                      
11 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo.  Rio de Janeiro: 
Zahar, 2019., 289-291 
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estariam as necessidades básicas da humanidade, aqueles produtos e serviços 

indispensáveis para qualquer pessoa ter uma vida digna, sem carências naquilo que 

é essencial à sobrevivência. As bordas da rosquinha seriam os limites ecológicos, 

aquelas barreiras que não podem ser transpostas sem que ocorra ruptura do 

equilíbrio no planeta que mantém viável a vida para a humanidade. 

Dessa forma, no anel interno da Economia Donut estão os conceitos do 

mínimo necessário para que tenhamos uma boa vida. Esta ideia está alinhada com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e envolve desde alimentos e 

água potável até níveis satisfatórios de habitação, educação, saúde, equidade de 

gêneros, saneamento, energia, renda e participação política. As pessoas que não têm 

o mínimo necessário para viver bem, dentro destes critérios, estão vivendo no buraco 

central da rosca, segundo o modelo proposto por Kate. 

O anel externo do gráfico, representa os limites ecológicos, estabelecidos por 

cientistas e pesquisadores. Ele destaca as fronteiras que a humanidade precisa 

respeitar para evitar mudanças climáticas, garantir a conservação dos solos e dos 

oceanos, da camada de ozônio, da biodiversidade e acesso à água potável. Entre 

estes dois anéis do gráfico está o equilíbrio, nesta área encontra-se o que pode 

satisfazer as necessidades humanas, sem comprometer o equilíbrio do planeta. A 

tarefa do século XXI é, portanto, trazer toda a humanidade para esse lugar seguro e 

justo. 

Portanto, Haworth aponta um intervalo de crescimento possível entre o 

“centro” e a “borda” do donut, que deveria, neste processo, garantir a redução das 

desigualdades sociais e o aumento de patamar do conforto material para boa parte 

da humanidade, mas tendo em vista uma barreira que deveria ser respeitada para 

não inviabilizar a vida no planeta. 

 

A humanidade enfrenta formidáveis desafios, e em grande parte é graças aos 

pontos cegos e metáforas equivocadas de um pensamento econômico obsoleto 

que acabamos chegando aqui. Mas, para aqueles que estão prontos a se rebelar, 

olhar para os lados, questionar e pensar de novo, são tempos excitantes. “Os 

alunos precisam aprender a descartar velhas ideias, como e quando substituí-

las… a aprender, desaprender e reaprender”, escreveu o futurista Alvin Toffler. 
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Isso não poderia ser mais verdadeiro para aqueles que buscam a instrução 

econômica: agora é o grande momento de desaprender e reaprender os 

fundamentos da economia12 

 

Em setembro de 2020, a prefeitura de Amsterdam assumiu publicamente o 

compromisso de basear suas políticas públicas no modelo proposto por Kate.13 É a 

primeira vez na história que uma cidade adota a Economia Donut. Raworth aplicou 

seu modelo à Amsterdam, entregando um retrato de Amsterdam onde aponta quais 

necessidades básicas não estão sendo atendidas e onde os limites ecológicos estão 

sendo desrespeitados, mostrando como estas duas realidades estão interligadas.  

Portanto, a ideia central da Economia Donut é simples: as metas econômicas 

precisam atender as necessidades humanas dentro de um limite que seja aceitável 

para o planeta e o gráfico “rosca” é uma ferramenta para mostrar o que isso significa 

na prática. 

 

NOVO PARADIGMA JURÍDICO ECOCÊNTRICO? 

 

Observa-se que os primeiros passos na direção de um novo paradigma 

jurídico ecocêntrico já foi dado, com a consequente “queda do muro antropocêntrico” 

construído pelo pensamento moderno.  

Em 2019, a Suprema Corte da Holanda se tornou o primeiro tribunal nacional 

a estabelecer o dever legal de um governo de prevenir as mudanças climáticas no 

contexto de suas obrigações com os direitos humanos. Mais recentemente, jovens 

ativistas de Portugal entraram com uma ação junto ao Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, em Estrasburgo, para que 33 nações industrializadas sejam 

responsabilizadas por não reduzirem as emissões que causam as mudanças 

climáticas. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, em outubro de 2021, 

                                                      
12 RAWORTH, Kate. Economia donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo.  Rio de Janeiro: 
Zahar, 2019., 289-291 
13 OLSEN, Natasha. Amsterdam é a 1ª cidade do mundo a adotar Economia Donut. Ciclo Vivo, 2020. 
Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/amsterdam-e-a-1a-cidade-do-
mundo-a-adotar-economia-donut/>. Acesso em: 04 de outubro de 2021 
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uma resolução que reconhece o acesso a um ambiente seguro e saudável como um 

direito fundamental 

Um número crescente de ativistas tem exigido que o ecocídio, que literalmente 

significa "assassinato do meio ambiente", se torne um crime sob a jurisdição do 

Tribunal Penal Internacional, inclusive o presidente francês anunciou que faria um 

referendo sobre se o ecocídio deveria ser criminalizado pela lei francesa. 

O painel de 12 juristas de renome internacional redigiu o corpo principal do 

texto jurídico que será proposto para criminalizar o ecocídio, ou seja, considerar a 

destruição de ecossistemas como crime contra a humanidade. Segundo o projeto, o 

ecocídio irá cair sob a jurisdição do TPI, o tribunal que julga atrocidades cometidas 

em vários cantos do mundo. A partir do momento em que o ecocídio seja reconhecido 

pelo TPI, os 123 Estados que assinaram o Estatuto de Roma terão que incorporar o 

crime nas suas legislações nacionais, inclusive o brasil.14 

A título de exemplo, o Presidente Jair Bolsonaro foi denunciado 15 , em 

novembro de 2019, perante a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional por 

“incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas”. A 

denúncia também dá destaque ao estímulo e omissão do atual Governo Federal 

brasileiro que resultaram e resultam na destruição (ex. incêndios) da Amazônia, 

simultaneamente aos ataques aos povos indígenas e tradicionais. 

Espera-se, portanto, o que se chama de constitucionalismo planetário, 

mediante a universalização e a definição de um “núcleo intangível” que não poderá 

ser abolido pelas políticas estatais, sob pena de severas sanções econômicas. 

Assim, atingíamos o ideal de justiça ambiental, no sentido da padronização das 

garantias em escala mundial e em combate efetivo diante da dimensão da urgência 

ecológica. Conforme Elisiane Dondé Dal Molin e Charles Alexandre Souza Armada 

“essas transformações inauguraram o que Morin e Kern chamaram de era planetária, 

iniciada com a descoberta de que a Terra é um planeta interconectado em suas 

                                                      
14 MIGUEL, Telma. Ecocídio. Painel internacional redigiu definição jurídica, crime será proposto ao 
Tribunal Penal Internacional.  <https://www.wort.lu/pt/sociedade/ecoc-dio-painel-internacional 
redigiu definic-o-jur-dica-crime-ser-proposto-ao-tribunal-penal-internacional-
60d370f5de135b9236664167> 
15  Disponível em: <https://www.dw.com/en/brazilian-lawyers--implore-icc-to-launchgenocide- 
investigation-against-bolsonaro/a-51459855>. 
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diversas partes, compondo a grande rede que se comunica e mantém trocas 

constantes”. 

 

[...] “Consciência Planetária” se reporta à premissa de que a humanidade é uma 

espécie integrante desse planeta chamado Terra, coexistindo com organismos 

não vivos, outros seres biológicos (plantas, animais) e os elementos necessários 

à vida e à manutenção dos ecossistemas, componentes do grande conjunto 

harmonioso (água, oxigênio, luz solar e terra) chamado Terra 16 

 

O constitucionalismo planetário trata-se de “um constitucionalismo e um 

garantismo a longo prazo, além de global, para além da lógica individualista dos 

direitos e da miopia e do estreito localismo da política das democracias nacionais17” 

é indicado como o objetivo a ser perseguido. 

Tal “virada ecológica” implica a imposição de restrições ao exercício dos 

demais direitos fundamentais, porém sempre buscando assegurar a integralidade, a 

indivisibilidade e a interdependência do regime jurídico e a defesa de tais valores 

numa perspectiva futura. Através da ética ecológica, busca-se estabelecer uma 

“síntese” entre ser humano e Natureza, através de uma abordagem conciliatória e 

integradora dos valores humanos e ecológicos, como duas facetas de uma mesma 

identidade jurídica dignificadora da vida e da existência no Planeta Terra. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se do presente trabalho a atual crise ecológica emergencial de 

magnitude global abala de forma definitiva a tradição moderna sobre o nosso lugar 

na Natureza e não fora dela. Isso, por sua vez, torna necessária a celebração de um 

novo pacto político-jurídico, que possibilite resguardar os interesses e direitos das 

futuras gerações humanas à luz de um novo paradigma jurídico ecocêntrico 

impulsionado pelos desafios existenciais humanos postos pelo Antropoceno.  

                                                      
16 MOLIN; ARMADA, 2021, p. 230). 
17 FERRAJOLI, 2011, p. 70 
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Em suma, é notável a interdependência entre os direitos da natureza e os 

direitos fundamentais, galgada na necessidade de priorizar na ponderação 

orçamentária as positivações que vicejam para afirmar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, já que o consumo consciente está associado a um 

instrumento “para o desenvolvimento da sustentabilidade [...], levando em conta, 

principalmente, os direitos humanos que englobam, também, o direito de terem, as 

próximas gerações, um ecossistema equilibrado e saudável18”  

Portanto, percebe-se a urgente necessidade de a sociedade reordenar as 

atitudes e se adaptar a uma nova forma de entender as relações humanidade-meio 

ambiente, a substituir a centralidade do Homem (posição antropocêntrica) pela da 

natureza (alternativa ecocêntrica), de modo a adaptar estilos de desenvolvimento 

econômico e social ecologicamente desejáveis e sustentáveis. Outrossim, a 

proteção ambiental sob égide do constitucionalismo planetário é apontada como a 

solução diante da exigibilidade de atos em escala global 
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A REVISION OF THE HORIZONTAL EFFECT OF SOCIAL RIGHTS AGAINST PRIVATE: 
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Gyan Ramos  
 

“Tal y como ustedes y nosotros sabemos, en asuntos humanos, las razones de 

derecho intervienen cuando el punto de partida es la igualdad de fuerzas; pero de 

no ser así, el más fuerte hace todo lo que quiere y puede; mientras que el más 

débil sólo acepta”. (Tucidides, La guerra del Peloponeso). 

 

 “Al emprender juntos este gran viaje, prometemos que nadie se quedará atrás” 

 (Naciones Unidas, Agenda 2030) 

 

RESUMEN 
 
En esta investigación se abordará la teoría de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales en clave de derechos sociales y su vinculación con particulares. A 
partir de allí, se utiliza el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 para 
ejemplificar a la salud como derecho social y las obligaciones que se desprenden de 
ella en las relaciones jurídicas frente a privados.  
Al hablar de la eficacia se hará referencia a la eficacia social o también llamada 
efectividad de derechos sociales a fin de situarnos en el problema que genera la falta 
de aplicación práctica de los conceptos de derechos. Además, se aprovechará para 
abordar algunos modelos que a modo de ejemplo se han ido implementando con la 
intención de obtener resultados concretos que ayuden a destacar la vigencia real de 
los derechos sociales. 
Esto permitirá explicar la importancia práctica de consolidar una teoría de la eficacia 
horizontal de los derechos sociales frente a particulares y cómo ello va a contribuir a 
generar institucionalidad, y lograr la gobernanza estatal para cumplir los 
compromisos para el desarrollo sostenible asegurando el bienestar de las 
generaciones futuras. 
 
ABSTRACT 
 
This research will address the theory of the horizontal effect of fundamental rights in 
terms of social rights and their relationship with private parties. From there, the 
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context of the COVID-19 is used to exemplify health as a social right and the 
obligations that arise from it in legal relations with private parties. 
When speaking of effectiveness, reference will be made to social effectiveness or also 
called effectiveness of social rights in order to situate ourselves in the problem 
generated by the lack of practical application of the concepts of rights. In addition, 
we will take the opportunity to discuss some models that have been implemented by 
way of example with the intention of obtaining concrete results that help to highlight 
the real effectiveness of social rights. 
This will make it possible to explain the practical importance of consolidating a theory 
of horizontal effect of social rights against private and how this will contribute to 
generate institutionality and achieve state governance to fulfill the commitments for 
sustainable development while ensuring the well-being of future generations. 
PALABRAS CLAVE 
Efecto horizontal, derechos sociales, derechos fundamentales, eficacia social. 
KEY WORDS 
Horizontal effect, social right, fundamental rights, social efecctiveness. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy más que antes parece que el tiempo se hubiera empecinado en recordarle 

al Perú, y sin duda a muchos países de la región, algunas lecciones mínimas de 

convivencia social. En el caso peruano la enseñanza tendrá una connotación distinta 

pues se presenta en un contexto en el que se conmemoran 200 años de haberse 

fundado como república. 

Aunque el desenlace de esta etapa de nuestra historia no ha empezado con la 

crisis sanitaria, sí ha detonado con ella, mostrándonos los resultados de una frágil 

institucionalidad democrática y sus efectos en la vigencia de nuestros derechos más 

elementales. 

Es que en este país el recuerdo más cercano de una situación tan dolorosa 

colectivamente lo tenemos tras el generado por el conflicto armado interno entre los 

años 1980-2000, en el que se estima hubo una pérdida de 69 mil vidas humanas1. 

Frente a ello, el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 nos ha 

puesto a atestiguar uno de los peores momentos como grupo social, esto es, que 

Perú reporta la mayor cantidad de decesos promedio sobre el total de población 

mundial. Así, a partir de los datos registrados  en  la  Universidad  Johns  Hopkins  se 

                                                      
1  Al respecto, puede verse el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En: 
[https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/ANEXO%202.pdf]. 
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tienen 614 muertes por cada cien mil personas2. 

A modo de efecto ligado a ello, no contar con instituciones sólidas que 

garanticen el ejercicio de derechos básicos como la salud, ha resaltado la pérdida de 

confianza social en el Derecho y en los derechos como instituciones, lo cual implica 

no solo puede llevarnos a retroceder algunas décadas de indicadores sino, aún peor, 

nos conducirá a una situación de caos irremediable y perjudicial para el desarrollo y 

la sostenibilidad de las generaciones presentes y futuras. 

En esa medida, el propósito de la presente investigación es mostrar la 

importancia de revisar y consolidar la teoría de la eficacia horizontal de los derechos 

sociales fundamentales frente a particulares tras el contexto de la emergencia 

sanitaria por COVID-19, pues nunca antes un derecho social ha sido tan puesto a 

prueba como la salud en plena pandemia.  

Para hacer frente a este cometido, se explicará por qué es importante hablar 

de la eficacia de los derechos sociales fundamentales en términos prácticos y en qué 

medida puede y debe invocarse tal concepto frente a los particulares. 

Para abocarnos a tal misión, se abordará en primer lugar la justificación del 

tema, esto es, la situación actual que se desprende de la realidad constitucional 

vigente sobre la eficacia de los derechos sociales fundamentales. A partir de las 

cifras se muestra además las brechas en materia social, los compromisos asumidos, 

así como la percepción ciudadana respecto al cumplimiento de los derechos sociales 

fundamentales. 

Asimismo, se referirán los tipos de eficacia de derechos fundamentales para 

especificar en qué términos se desarrollará el presente trabajo, esto es, la 

concentración del tema en la eficacia social o de efectividad. Para tal caso, se hará 

mención a algunos modelos que se han ido implementando en busca de evaluar y 

posicionar la efectividad de los derechos sociales fundamentales como conceptos 

perceptibles. 

Tras ello, tocará situarse en la discusión sobre la eficacia de los derechos 

sociales fundamentales y se proporcionarán las razones por las cuales se considera 

indispensable decantarse por la eficacia directa de derechos sociales fundamentales 

                                                      
2  Base de datos disponible en: [https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality]. Última consulta el 
08/10/21. 
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frente a particulares. 

Es que conmemorar el bicentenario de nuestra república amerita repensar 

algunos conceptos sobre el contenido mínimo aceptable en el modelo constitucional 

que tenemos, y si este es suficiente para encarar realidades tan urgentes para las 

personas. Así, aunque algunas fórmulas se han demostrado ineficientes o 

perjudiciales frente a este grave contexto, se demostrará que el diseño constitucional 

peruano permite y obliga a generar condiciones que hagan exigible la vigencia de los 

derechos sociales no solo para el Estado sino también para los particulares.  

No puede olvidarse que es nuestra responsabilidad remontar la historia desde 

las herramientas sociales que hemos acumulado. Así, es oportuno recordar el poder 

del derecho constitucional para preservar el estado actual o mejorarlo en 

consonancia con la realidad vigente con el único propósito de cumplir el pacto que 

dio origen a nuestra república, esas promesas de bienestar y felicidad que evocaba 

el ideólogo José Faustino Sánchez Carrión como una “dignidad republicana” que se 

concretizará sólo a partir del desarrollo de nuestra humanidad a través de la vigencia 

de nuestros derechos y libertades en comunidad. 

 

2. LA REALIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES 

 

El carácter fundamental de los derechos exige que pensemos todas las formas 

posibles de asegurar su cumplimiento para que las personas recuperen la confianza 

en el Derecho, en el carácter reivindicativo de los derechos y en la institucionalidad 

democrática que genera una ciudadanía plena para el desarrollo de la comunidad. 

La inmensa fragilidad institucional de nuestro país, que ocasiona un vaivén 

constante en nuestra institucionalidad democrática, afecta directamente nuestros 

derechos y de especial forma aquellos derechos más relegados históricamente como 

los derechos sociales. Al respecto, pueden verse las brechas sociales que inciden en 

el bienestar individual y colectivo con especial énfasis en los enfoques sociales. Sin 

embargo, antes de proseguir, cabe advertir que al hacer referencia a los derechos 

sociales asumimos la postura de John Rawls, para quien estos son bienes sociales 

básicos, es decir, mínimos sociales, bienes imprescindibles fuera de los cuales no es 
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posible alcanzar un plan de vida3. 

 

2.1. Las brechas de derechos sociales en el Perú 

 

El “Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible” mostraba que, en los últimos 15 años, el Perú ha 

exhibido crecimiento y solidez macroeconómica; sin embargo, en el 2016, alrededor 

de seis millones de peruanas y peruanos aún se encontraban en situación de 

pobreza, lo que implicaba que no pudieron alcanzar un nivel de gasto suficiente para 

cubrir la canasta básica de consumo por persona4. 

Al respecto, la Política Nacional Multisectorial de salud al 2030 “Perú, país 

saludable”, aprobada por Decreto Supremo N° 026-2020-SA, ha reconocido como 

problema público a enfrentar los “años de vida perdidos en la población por causas 

evitables”. Frente a ello, se señalan como causas la limitada cobertura y acceso de 

la población a servicios integrales de salud y las inadecuadas condiciones de vida 

que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de la población. 

En la misma medida, el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible busca 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y 

en conexión a ello plantea como meta lograr la cobertura sanitaria universal, en 

particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos. 

Para cumplir estos compromisos, el Estado peruano ha reportado que, 

respecto a la cobertura de los servicios de salud esenciales, el indicador muestra un 

avance significativo entre 2004 y 2019. En el principio se tenía que la proporción de 

la población con seguro de salud era de 37.3%, mientras que el último reporte señala 

haber alcanzado el 77.7%. No obstante, si se desglosa esta información, se 

                                                      
3  Para mayor información, puede revisarse lo escrito por la profesora Silvana Ribotta, autora de 
“Necesidades, igualdad y justicia. Construyendo una propuesta igualitaria de necesidades básicas”. 
4  INEI. Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Lima, P. 22. 
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encontrará que aún queda mucho por hacer según determinados grupos en situación 

de vulnerabilidad5. 

Sumado a ello, la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO-2018 ha reportado 

que el 38,3% de la población contaba con algún problema de salud, el 13,9% de ellos 

padecía de un problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, 

diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.). No obstante, si revisamos el indicador 

de cantidad de personal médico colegiado por cada 10 mil habitantes, podremos 

notar que en 2010 esta cifra era de 20 médicos por cada 10 mil habitantes y en el 

2019 solo se ha logrado un ligero incremento, situándonos en 27 médicos por cada 

10 mil habitantes6. Esto podría empeorar si nos referimos a la cobertura en salud del 

personal médico por departamento. 

En ese sentido, frente a la inmensa diversidad de obligaciones que cumplir y 

necesidades que satisfacer, los llamados derechos sociales cumplen un rol 

fundamental que algunos autores justifican como precondición esencial para que las 

personas puedan vivir una existencia libre y creativa, desarrollando su potencial y 

organizándose una vida significativa y a la altura de su igual dignidad humana7. 

 

2.2. La percepción de la ciudadanía 

 

Una forma de visibilizar la relación entre eficacia de derechos y realidad 

constitucional es fijarnos qué piensa la ciudadanía respecto a estos, sin que ello 

implique someter el cumplimiento de los derechos a la aceptación de las mayorías. 

Así,   resulta   interesante  mencionar  la  II  Encuesta   Nacional   de   Derechos 

                                                      
5 Así, por ejemplo, en cuanto a las personas adultas mayores, refiere la Política Nacional Multisectorial 
para las Personas Adultas Mayores al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2021-MIMP, que 
el 85.5% de la población adulta mayor cuenta con algún tipo de seguro de salud, pero no todos 
pertenecen al mismo sistema de salud, lo cual significa que, en la mayoría de casos, estos servicios 
no garantizan la atención de enfermedades mentales, crónicas y servicios de rehabilitación que son 
principalmente requeridos por este grupo poblacional. 
6 Puede verse el “Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los objetivos de desarrollo 
sostenible”. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 
[http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/salud-y-bienestar]. 
7 MEZZETTI, L. Los derechos sociales fundamentales. Colombia, Ediciones Nueva Jurídica, 2015. P. 
14. 
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Humanos8 que enfatiza, en relación a la situación actual del país, que solo 7 de cada 

10 peruanos/as siente que sus derechos humanos9 son poco o nada protegidos. Esto 

merma la confianza social en las instituciones y en el diseño constitucional. 

Además, la situación se percibe peor que antes. Si hace 5 años la percepción 

sobre la falta de protección era de 51%, hoy se siente que ello no mejorará en los 

próximos años (62%). Pese a todo, la gran mayoría de personas peruanas 

reconocieron, incluso antes de la pandemia, como los derechos fundamentales más 

importantes aquellos en materia social, tales como la educación (81%) y la salud 

(78%). 

Se identifica también que 3 de cada 4 personas afirma que el Estado es el 

principal responsable de garantizar los derechos, pero a la vez se tiene la percepción 

mayoritaria de que las empresas no respetan estos derechos. Así, se considera que 

sólo el 22% de las grandes empresas, 32% de las medianas y 36% de las pequeñas 

respetan los derechos humanos de las personas. Esto tendrá una incidencia especial 

en la necesidad de recurrir a la eficacia de derechos sociales frente a particulares. 

 

2.3. La necesidad de recurrir a la eficacia de los derechos 

 

De la forma que se ha advertido, aun cuando no se vislumbra con claridad la 

relación entre la cobertura de derechos sociales y el ejercicio legítimo de la actividad 

de particulares, esta relación puede y debe coexistir en un modelo de Estado Social 

y Democrático de Derecho, que además defiende en el Título III de la Constitución, el 

pluralismo económico, pero se decanta por desarrollar una Economía Social de 

Mercado bajo el principio de subsidiariedad, por razones de alto interés público o 

manifiesta conveniencia nacional. En esa medida, el ejercicio de las libertades que 

refiere el artículo 59 de la Constitución, se advierte que no debe ser lesivo a la moral, 

ni a la salud, ni a la seguridad pública. 

                                                      
8 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, IPSOS. II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. 
Informe completo. En: [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1611180/3.-Informe-
completo-de-la-II-Encuesta-Nacional-de-Derechos-Humanos.pdf.pdf]. 
9 A efectos del presente trabajo, se asumirá la equivalencia entre derechos fundamentales y derechos 
humanos de forma indistinta. 
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No reconocer una eficacia de derechos sociales frente a particulares podría 

conllevar a la idea de que sólo el Estado está a cargo de su realización, en desmedro 

de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos; y, al error de suponer que esta 

realización parte únicamente por garantizarse mediante acciones positivas. 

La importancia de reconocer una eficacia de derechos sociales frente a 

particulares permite conciliar este concepto con uno sostenido en el modelo de 

Estado liberal, el ejercicio de las libertades fundamentales como único propósito del 

Estado. 

Como no puede dejarse de mencionar, este especial contexto de creciente 

desigualdad y crisis multidimensional insta a que la discusión sobre la eficacia de 

los derechos sociales frente a particular resuene más fuerte habida cuenta de las 

dolorosas experiencias que ha dejado la emergencia sanitaria, pero a la vez 

considerando las importantes funciones que este tipo de derechos cumplen para las 

personas. 

Así, como ha referido la profesora Elena Alvites, este tipo de derechos cumplen 

las siguientes funciones: i) Función correctora de los procesos sociales porque 

amplían la eficacia de los derechos fundamentales de libertad, permitiendo su 

ejercicio por un número mayor de individuos; ii) función igualadora porque posibilitan 

la realización de la igualdad material entre los seres humanos; y, iii) función 

liberadora debido a que complementan y dotan de mayor densidad a las libertades 

fundamentales, construyendo la libertad fáctica10. 

Adicionalmente a lo expuesto, la consideración de la eficacia horizontal de 

derechos sociales frente a particulares repercutirá en dejar atrás esa categorización 

de derechos, suponiendo además que las circunstancias de nuestro tiempo han 

mostrado su real valor y necesidad prioritaria, y no tan lentamente progresiva, de 

atención.  

En este extremo resulta interesante la postura en la que se destaca que no es 

posible afirmar que los derechos sociales son derechos fundamentales y al mismo 

tiempo sostener que no son exigibles. Así, bajo este razonamiento, el profesor 

Campos ha concluido que no basta con que se acepte la existencia de un derecho 

                                                      
10  ALVITES, Elena. “Democracia y derechos sociales. Reflexiones en torno a su exigibilidad y 
satisfacción”. Gaceta Constitucional, número 6, 2015. Lima, P. 19. 
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para que este genere efectos en la realidad. Por ello, se deberá pensar en estrategias 

creativas que permitan articular un mecanismo que se adapte a sus características 

y necesidades puntuales. Al hacerlo así, se coadyuvará para lograr que su exigibilidad 

se concretice en un escenario de altísima desigualdad y debilidad institucional11. 

 

3. EFICACIA DE LOS DERECHOS SOCIALES 

 

3.1    Distinguir entre eficacia jurídica y social 

 

Al hablar de eficacia de derechos suele asociarse el tema, como señala el 

profesor Ingo Sarlet, con la aplicabilidad de las normas jurídicas. Pero es 

indispensable mencionar también que el profesor brasileño da cuenta de la eficacia 

desde dos perspectivas, la jurídica y la social, identificando además a esta última con 

el concepto de efectividad. 

Así las cosas, para el profesor Sarlet es importante que, más allá de las 

discusiones terminológicas, pueda ponerse de relieve la necesidad de fijar esfuerzos 

por resolver los problemas de ambos tipos de eficacia. Dicho autor señala así que 

“realmente, lo que no puede olvidarse es que el problema de la eficacia del Derecho 

engloba tanto la eficacia jurídica como la social. Ambas —a ejemplo de lo que ocurre 

con la eficacia y la aplicabilidad— constituyen aspectos diversos del mismo 

fenómeno, situados en planos distintos (el del deber ser y el del ser), pero que a su 

vez se encuentran íntimamente ligados entre sí, en la medida en que ambos sirven y 

son indispensables a la realización integral del Derecho”12. 

En esa medida, se entiende la eficacia jurídica como una noción vinculada a la 

aplicabilidad de la norma de derecho fundamental, esto es, como la cualidad de 

producir efectos jurídicos, y por tanto como presupuesta de la eficacia social, que se 

entenderá en clave de efectividad, esto es, respecto a su obediencia y aplicación  real  

                                                      
11  CAMPOS BERNAL, Heber. “¿Existen diferencias en la exigibilidad de los derechos civiles y los 
derechos sociales? Una mirada crítica sobre la distinción entre derechos civiles y derechos sociales a 
la luz del proceso de constitucionalización del derecho”. Lima, Cuaderno de trabajo del CICAJ Nº 4. P. 
19. 
12 SARLET, Ingo. La eficacia de los derechos fundamentales. Una teoría general desde la perspectiva 
constitucional. Lima, Palestra Editores, 2019, P. 310. 
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en el plano de los hechos13. 

 

3.2. La eficacia de derechos sociales fundamentales como efectividad 

 

Dicho ello, es pertinente mencionar que al hablar de la eficacia como 

efectividad nos relacionamos con los mecanismos que se han podido implementar 

para lograr su realización plena, en coherencia con lo sostenido en el artículo 2 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, 

respecto a adoptar todas las medidas posibles para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos. 

Así las cosas, conviene precisar algunos modelos que desde la práctica 

jurisprudencial se han abordado para hacer viables estos derechos en concordancia 

con los valores en los que se fundan los modelos constitucionales, esto es, la 

igualdad, la solidaridad, la libertad y la dignidad humana como fin último de la 

sociedad y el Estado. 

 

a. Las obligaciones mínimas esenciales 

 

Sobre este punto, cabe referirnos a los aportes que ha tenido el Comité de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto, 

la Observación General N° 3 de dicho comité ha señalado las obligaciones mínimas 

de los Estados Parte para lograr la realización de estos derechos. 

Aun cuando se haga referencia a una progresiva efectividad ello no significa 

que esta sea tan lenta que vacíe de contenido un derecho social fundamental, sino 

que implica un sinceramiento sobre la imposibilidad de lograr este ideal en un breve 

período de tiempo.  

Cabe atender a lo dicho por el profesor David Bilchitz, quien critica las razones 

por las cuales el Comité acogió la teoría de las obligaciones mínimas esenciales; no 

obstante, en la línea de lo avanzado por el Comité, él propone dos umbrales. El 

primero vinculado al interés más urgente de verse libre de amenazas generales  a  la 

                                                      
13 Ibidem. 307. 
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supervivencia propia (umbral de provisión o de contenido mínimo esencial).  

Mientras que, en lo que respecta al segundo umbral de provisión, se refiere a 

la necesidad de protección de intereses en las condiciones generales que son 

necesarias para la concretización de una amplia gama de propósitos. A la vez, 

completando esta evolución a partir de lo desarrollado por el propio Comité, el 

profesor Bilchitz desarrolla dos argumentos para defender la necesidad del 

contenido mínimo esencial. 

A decir, el primer argumento se enfoca en el contenido mínimo esencial 

basado en principios, más específicamente de proveer de recursos mínimos 

esenciales que son indispensables para permitir que las personas se vean libres de 

amenazas contra su supervivencia y que alcancen un nivel mínimo de bienestar, más 

allá de la inanición, sed y mendicidad. Mientras tanto, el segundo argumento que 

despliega el autor se basa en un umbral pragmático mínimo, tomando en 

consideración tanto el contenido mínimo esencial, como otros elementos teóricos 

junto a los recursos y capacidades disponibles en una sociedad14. 

 

b. Los umbrales de cumplimiento a partir de la Sentencia N° 1406-2016-PHC/TC y el 

modelo flexible de efectivización progresiva. 

 

En el Expediente N° 1406-2016-PHC/TC, el Tribunal Constitucional peruano 

despliega razones para justificar 3 umbrales para garantizar niveles mínimos de 

cumplimiento en materia social. 

Frente a ello, el profesor Jorge Portocarrero ha señalado que esto constituye 

un modelo flexible de efectivización progresiva que está estructurado en función de 

la relación existente entre los distintos niveles de urgencia que tienen los titulares de 

derechos sociales fundamentales para satisfacer sus necesidades15. 

Esto ha sido planteado así con un   primer   umbral   que   se   sustenta   en  la 

                                                      
14 BILCHITZ, David. (2017) Pobreza y Derechos Fundamentales. Madrid, Marcial Pons. 2017. P. 303. 
15  PORTOCARRERO QUISPE, Jorge. “¿Diálogo o monólogos paralelos? El Tribunal Constitucional 
peruano y la Corte Interamericana sobre la justiciabilidad y la efectivización del derecho social a la 
salud de personas con VIH”. En: MORALES, Mariela, RONCONI, Liliana, CLÉRICO, Laura. 
(Coordinadoras). “Interamericanización de los DESCA. El caso Cuscul Pivaral de la Corte IDH”. México: 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2020, P. 481. 
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satisfacción de las necesidades más urgentes que aseguran la funcionalidad básica 

de la vida de las personas, esto es, acciones que permitan la supervivencia de los 

seres humanos. 

En segundo término, se encuentra la sostenibilidad del bienestar, esto es, las 

condiciones mínimas para el óptimo ejercicio de los derechos y libertades. En este 

punto, el profesor Portocarrero afirma que, al no referirse a necesidades básicas, se 

acepta un espacio de argumentación menos restringido que en el primer caso. 

Finalmente, el tercer nivel aborda una complementación del bienestar, es decir, 

condiciones que se requerirán para alcanzar diversos propósitos específicos para el 

desarrollo de las capacidades en igualdad y libertad. Ello implicará que se orienten 

las políticas y acciones hacia la obtención de un grado óptimo de bienestar social 

para todos los titulares de derechos sociales fundamentales16. 

 

c. El concepto de Goce Efectivo de Derechos y los indicadores de resultado y de 

proceso a partir de la Corte Constitucional Colombiana. 

 

Respecto al concepto del Goce Efectivo de Derechos (GED), desarrollado por 

la Corte Constitucional de Colombia a partir de la sentencia T-025 de 2004 sobre 

desplazamiento forzado de personas, el profesor Rodolfo Arango admite su 

indeterminación, pero al hacerlo la justifica debido al carácter abierto del lenguaje de 

los fines esenciales del Estado y de la protección especial a las personas en 

circunstancias de debilidad manifiesta17. 

Este mecanismo resulta interesante para efectos del presente trabajo pues 

ayuda a visibilizar formas directas e indirectas que las decisiones judiciales han 

desarrollado para efectivizar los derechos sociales fundamentales, considerando su 

importancia en el plano de los hechos. 

Ello ha sido puesto de manifiesto por César Rodríguez Garavito y Diana 

Rodríguez respecto al caso del Desplazamiento Forzado de la Corte Constitucional 

Colombiana al enumerar los efectos de dicho fallo, entiéndase, por ejemplo, el efecto 

                                                      
16 Ibidem. P. 485. 
17  ARANGO, Rodolfo. Realizando los derechos. Su filosofía y práctica en América Latina. México, 
Instituto de Estudios Constitucionales Querétaro, 2016, P. 117. 
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creador, con el que se convierte un problema invisibilizado en uno de derechos 

humanos; el efecto de desbloqueo, coordinador, deliberativo, de política pública, e 

incluso el efecto social para la satisfacción efectiva de derechos18. 

 

 

Fuente: C. Rodríguez Garavito y D. Rodríguez (2009). 

 

Es menester señalar aquí que el problema de los derechos sociales en general 

respecto a su efectividad ha pasado primero por reconocerlos como derechos 

fundamentales y por tanto exigibles. Al respecto, es ilustrativa la explicación del 

profesor David Landau sobre cómo es que la judicialización individual de casos ha 

permitido avances en esa línea sin causar una fuerte tensión entre órganos judiciales 

y democracia, pero sin lograr remover las causas generales que motivan el 

pronunciamiento de las cortes. 

El profesor Landau explica así que al resolver casos bajo un modelo de 

aplicación individualizada se alivia la tensión entre la aplicación de los derechos 

sociales y los problemas de competencia y legitimación a que da lugar la aplicación, 

mediante la provisión de alivio de un solo demandante. Así, se evita estructurar 

soluciones más complejas y se crea la apariencia de que la corte no interviene en las 

políticas públicas, por lo menos no de una forma masiva19. 

Frente a esta afirmación,  casos  como  el  de  las  hermanas  Cieza  Fernández 

                                                      
18 RODRIGUEZ, D. y RODRIGUEZ GARAVITO, C. “Un giro en los estudios sobre derechos sociales: el 
impacto de los fallos judiciales y el caso del desplazamiento forzado en Colombia”. En: Christian 
Courtis y Ramiro Ávila Santamaría (Editores). “La protección judicial de los derechos sociales”. 
Ecuador: Ministerio de Justicia del Ecuador, 2009. P. 366. 
19 LANDAU, David. Derechos sociales y límites a la reforma constitucional: la influencia de la Corte 
Constitucional colombiana en el derecho comparado. Colombia: Universidad de Externado de 
Colombia, 2015. P. 321. 



 
746 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020)  

 

(Exp. 00853-2015-PA/TC) son en demasía interesantes, pues el colegiado no sólo 

reconoce la vulneración de un derecho social fundamental como la educación, sino 

que, yendo más allá en los términos de su concretización ius fundamental, declara 

un Estado de Cosas Inconstitucional y ordena a una entidad pública como el 

Ministerio de Educación diseñe, proponga y ejecute un plan de acción que en 

determinado plazo de tiempo permita asegurar la disponibilidad y accesibilidad del 

derecho a la educación a niñas, niños, adolescentes y mayores de edad, de extrema 

pobreza del ámbito rural. 

Para el Tribunal Constitucional, al Estado le corresponde remover los 

obstáculos históricos que han mantenido y mantienen aún en posiciones 

desventajosas respecto al resto de la sociedad e incluso en situaciones de 

desigualdad a varios grupos vulnerables, entre los que se encuentran las niñas y 

adolescentes que intentan acceder a la educación rural pese a todos los 

condicionamientos que suelen tener en contra (Fundamento 58). 

Asimismo, en el marco de la supervisión de la sentencia, el Tribunal evaluó en 

qué medida se había cumplido con lo mandado. Al respecto, algunas críticas previas 

que desplegar sobre el tema es que no se sigue un modelo específico de indicadores 

o contenidos que permitan visualizar el avance en el cumplimiento efectivo de los 

derechos declarados bajo ECI. Al abarcar la efectividad de un derecho social tan 

importante pierde fuerza al entrar en evaluar una Política Nacional, caracterizada por 

ser de largo plazo, y no evalúa otros mecanismos concretos como directivas o 

protocolos que posibilitarían rápidamente que una determinada población tenga a 

disposición remedios específicos para paliar las carencias históricas del disfrute de 

su derecho a la educación.  

 

4. LA EFICACIA DE DERECHOS SOCIALES FRENTE A PRIVADOS 

 

4.1. La teoría de la eficacia horizontal de Derechos Fundamentales 

 

Como señala el profesor Pedro de Vega, la situación de indefensión en la que 

se encuentran las personas en una sociedad dominada, controlada y dirigida por 

poderes privados hace necesario que el planteamiento de los derechos y libertades 
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no se conciba únicamente en relación con el Estado, más aún si nos encontramos en 

una sociedad particularmente desigual20. 

Así es que la doctrina del “Drittwirkung der grundrechte” se justifica sobre la 

base de admitir que, si los derechos fundamentales se conciben como derechos 

públicos subjetivos, la única manera de salvar esa condición es la de reconocer su 

eficacia frente a todos, es decir, tanto frente a los poderes públicos como frente a los 

poderes privados21. 

Respecto a la eficacia de derechos fundamentales en general, pueden 

anotarse principalmente las teorías de eficacia directa o inmediata, así como la 

eficacia indirecta o mediata. 

 

a. Eficacia directa o inmediata (Unnmittelbare drittwirkung) 

 

Esta teoría, representada por Hans Carl Nipperdey, sostiene básicamente que 

los derechos fundamentales modifican las normas de derecho privado que existen y, 

a la vez, crean normas nuevas22. 

Siguiendo lo postulado por Felipe León, la idea inicial de Nipperdey era que los 

derechos podían aplicarse directamente en las relaciones jurídicas privadas, aún en 

ausencia del desarrollo legislativo correspondiente, y justamente con el objeto de 

poder hacer realidad los valores constitucionales de la Ley Fundamental23. 

Además, citando al profesor Alexei Julio Estrada, Felipe León confirma que - 

en la idea central para la comprensión de la vinculatoriedad directa de los derechos 

frente a particulares - Nipperdey dirá que los derechos tienen distinta significación, 

modos de ejercicio y grados de acción, por lo que saber quiénes se encuentran 

obligados por ellos o en qué ámbitos se desenvuelven es una operación que depende 

exclusivamente de la apreciación de la función del derecho en cada caso particular. 

                                                      
20  DE VEGA GARCÍA, Pedro. La eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales (la 
problemática de la Drittwirkung der Grundrechte). Pensamiento Constitucional, Vol. 9, Núm. 9, 2003, 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, P. 34.  
21 Íbidem. P. 39. 
22  MENDOZA, Mijael. Derechos fundamentales y derecho privado. Eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares y su protección procesal. Lima: Editorial Grijley, 2009, P. 16. 
23 LEÓN FLORIÁN, Florián. “La eficacia de los derechos sociales entre particulares. Fundamento y 
posibilidad”. Lima: Tesis de maestría de derecho constitucional de la PUCP, 2013. P. 29.  



 
748 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020)  

 

Por ello, León Florián señala que sí, si bien la mayoría de ellos se encuentran dirigidos 

al Estado o es éste el único que puede afectarlos (como el derecho a la nacionalidad 

o el derecho al asilo), hay casos en los que las normas de derecho fundamental 

cumplen una función de ordenación de relaciones que quedan fueran del ámbito 

estatal, sea que lo hagan simplemente como principios orientadores de la 

interpretación del derecho aplicable o como normas directamente regulativas, que 

crean derechos subjetivos privados y obligaciones para las partes involucradas en la 

relación jurídica de que se trate24. 

En esa línea, considerando que generalmente no se han admitido en las 

normas constitucionales disposiciones sobre la eficacia directa frente a particulares, 

Pedro de Vega señala que ante las escandalosas omisiones de los textos 

constitucionales, tanto la doctrina como la jurisprudencia han respondido a las 

exigencias del tiempo, supliendo los peligrosos silencios del legislador y abriendo 

paso la doctrina del Drittwirkung, tanto más obligado cuando la aparición de 

derechos en ámbitos de actuación más allá de la intervención del Estado requiere 

una respuesta a la demanda social frente a lesiones que pueden provenir de la 

actuación de particulares25. 

Puntualizando, la eficacia directa o inmediata parte por reconocer que la 

amenaza a un derecho no corre únicamente a cargo de un agente estatal, sino que 

tras la evolución del constitucional y la ampliación del catálogo de derechos en las 

normas fundamentales, puede darse el caso de una afectación de un contenido 

iusfundamental por parte de un particular. Esto deviene de asumir un modelo de 

Estado Social que reconoce los derechos sociales y los asume como valores 

fundamentales de la sociedad. 

 

b. Eficacia indirecta o mediata (Mittelbare drittwirkung) 

 

Esta postura, propuesta por el profesor Gunter Durig, y en su oportunidad 

asumida por el Tribunal Federal Alemán para justificar el histórico caso Luth, surge 

como reacción ante las posibles limitaciones a la autonomía privada que podría 

                                                      
24 Idem. 
25 Íbidem. P. 38. 
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imponer la teoría de la eficacia directa o inmediata. La postura se decanta por que 

los derechos fundamentales desenvuelven una función diferenciada, dependiendo de 

a quienes se dirijan, si al Estado o a particulares. 

Así las cosas, Leon Florián indicará que, si bien los derechos fundamentales 

representan un sistema de valores de alcance general, su intensidad protectora será 

diferente en razón de a quien vayan dirigidos, contra el Estado o contra terceros, pues 

en el caso de estos últimos las conductas realizadas son expresión de su autonomía 

y su dignidad, por lo que en principio debería dejarse un margen más amplio de 

libertad a sus actuaciones26. 

Tomando en cuenta el caso Luth, Mendoza parte de considerar a los derechos 

fundamentales como un sistema de valores que hallan en el libre desenvolvimiento 

de la personalidad y en la dignidad su centro dentro de la comunidad social, por lo 

cual debe regir como decisión fundamental para todos los ámbitos del derecho, sea 

la legislación, la administración y la propia jurisdicción, incluyendo además en el 

derecho civil, sobre el cual se desarrolla una eficacia irradiante27. 

Esta teoría de la eficacia indirecta o mediata asume entonces que, como se 

expone en el Expediente N° 00976-2001-AA/TC, los derechos fundamentales sólo 

tienen eficacia indirecta cuando no tienen la capacidad de regular directamente las 

relaciones inter privatos, sino que tal eficacia se materializa mediatamente su 

recepción por la ley y la protección de los jueces de la jurisdicción ordinaria, quienes 

están llamados a aplicar las leyes y reglamentos de conformidad con la Constitución 

(Fundamento 7). 

En síntesis, desde esta óptica se tendrían obligaciones de legislar, conforme a 

la Constitución y los derechos, con lo cual, la legislación civil no podría estar en 

contradicción con estos mandatos. Asimismo, se tendría un efecto irradiador a partir 

de la función interpretativa que se ejerce en el derecho privado y en las cláusulas 

generales y conceptos jurídicos abiertos28. 

Aunque estas dos teorías resultan ser las más importantes,  no son las únicas  

existentes. Así, por ejemplo, el profesor Mendoza reconoce también la postura  crítica 

                                                      
26 Ibidem. P. 32. 
27 Ibidem. P. 20. 
28 Ídem. 
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de Schwabe, que afirma que el Estado es el único destinatario de los derechos 

fundamentales; la tesis del deber de protección del Estado, que defiende que el 

Estado debe proteger los derechos fundamentales de las personas ante eventuales 

afectaciones provenientes de otros particulares a través de la legislación reguladora 

del derecho privado y a través de los jueces competentes en derecho privado; y el 

modelo de los tres niveles de Robert Alexy, que admiten deberes del Estado, derechos 

frente al Estado y relaciones jurídicas entre sujetos de derecho privado. 

Existen también otras posturas que refieren una posición de eficacia directa 

matizada, como la señalada por Francisco J. Bastidas y otros, para quienes es 

preciso delimitar correctamente el contenido del derecho fundamental que se 

esgrime en cada concreta relación jurídico-privada en función de la naturaleza del 

propio derecho y de la relación de que se trate, pues ambos pueden hacer variar la 

posición en la que se encuentra el particular y, con ello, la eficacia del derecho 

fundamental frente a los particulares. 

 

c. Eficacia de derechos sociales desde sus dimensiones de defensa y prestacional 

 

Cuando el profesor Sarlet aborda la cuestión de la eficacia de derechos 

sociales, precisa que “es pertinente recordar que los derechos fundamentales, en 

razón de su multifuncionalidad, pueden ser clasificados básicamente en dos grandes 

grupos: derechos de defensa (que incluyen los derechos de libertad, igualdad, las 

garantías, como también gran parte de los derechos sociales —en el caso de las 

libertades sociales— y políticos) y derechos a prestaciones (integrados por los 

derechos a prestaciones en sentido amplio, tales como los derechos a la protección 

en la organización y procedimiento, como por los derechos a prestaciones en sentido 

estricto, representados por los derechos sociales de naturaleza prestacional). Si bien 

los derechos de defensa, como dirigidos, en regla general, a una abstención por parte 

del Estado, asumen igualmente la forma de derechos subjetivos, sin existir mayor 

controversia en torno a su aplicabilidad inmediata y justiciabilidad, no ocurre lo 

mismo con los derechos a las prestaciones. Estos, por exigir un comportamiento 

activo de los destinatarios, suscitan dificultades diversas que llevan a buena parte 
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de los autores a negarles aplicabilidad inmediata y, en razón de esto, plena 

eficacia”29. 

Ahora bien, los derechos sociales, en palabras de Federico De Fazio, pueden 

clasificarse como derechos subjetivos a una acción positiva fáctica, esto es, un 

derecho a algo en una estructura tríadica: un sujeto titular, un destinatario y un 

objeto, conformado por una acción positiva fáctica. 

Entiéndase además que los derechos de prestación pueden dividirse en acción 

positiva normativa o fáctica, siendo la normativa la que se refiere a la creación de 

normas (derechos de protección frente a terceros), y siendo fáctica cuando se refiere 

a la entrega de un bien material o la prestación de un servicio30. 

Cabe apreciar lo dicho por Sarlet al afirmar que otros autores, como Gomes 

Canotilho, señalan que estos derechos pueden ser positivados de cuatro formas 

(como normas programáticas, normas de organización, garantías institucionales y 

derechos subjetivos) y Antonio Pérez Luño toma también una clasificación de cuatro 

categorías: a) principios programáticos; b) principios para la actuación de los 

poderes públicos; c) normas y cláusulas a ser desarrolladas por la legislación 

ordinaria; y, d) normas específicas o casuísticas31. 

Así, más allá de esa clasificación ilustrativa a la que recurriremos en breve, los 

derechos de defensa podrían constituir, en principio, derechos subjetivos 

individuales, encuadrándose en aquellas situaciones en que la norma constitucional 

otorga al particular una posición de situación activa cuyo goce inmediato es 

independiente de cualquier prestación ajena, bastando para ello apenas una 

abstención por parte del destinatario de la norma32. 

En tanto, respecto de los derechos de prestación surge la cuestión más 

compleja de en qué medida se encontraría en condiciones de ser directamente 

aplicables. Para dar respuesta a ello, conviene recordar que este tipo de derechos 

también son derechos fundamentales, que les otorga irradiación inmediata perse. 

                                                      
29 Íbidem. P. 334. 
30 Sin embargo, un derecho social también podría ser una acción positiva normativa, como por ejemplo 
cuando se exige que el Estado reglamente un plan médico, o una acción negativa como cuando se 
solicita no interrumpir un tratamiento médico. 
31 Ibidem. P. 333. 
32 Ibidem. P. 359. 
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La complejidad misma de los derechos sociales como derechos 

prestacionales hace difícil afirmar una eficacia directa o inmediata respecto a 

particulares. Sin embargo, la justificación del presente trabajo parte por demostrar 

esa necesidad. 

 

d. La necesidad de reconocer la eficacia horizontal indirecta de derechos sociales 

fundamentales 

 

El Estado Liberal nos trasladó una visión de los derechos fundamentales 

basada en la primacía de la libertad de las personas. Hayek, seguidor de esta 

posición, afirmaba que existirá una incompatibilidad estructural entre Estado liberal 

y los principios de justicia social, puesto que considera que el reconocimiento de los 

derechos sociales comportaría un predominio de derecho público sobre el derecho 

privado, por reglas de organización impuestas por funcionarios públicos. Así, 

tendríamos que considerar que la preservación de la libertad individual es 

incompatible con la plena satisfacción de nuestros puntos de vista sobre la justicia 

redistributiva33. 

No obstante, la libertad hoy en el marco del Estado Social de Derecho debe ser 

entendida de una forma distinta. En efecto, destaca lo dicho por Mezzetti, al decir que 

la libertad ya no debe percibirse como la seguridad de un espacio protegido del 

albedrío del poder sino más bien como una libertad activa que posee un contenido 

dinámico y propulsivo y se traduce en un proceso de liberación de los obstáculos que 

impiden el pleno desarrollo de las potencialidades individuales. Solo así, dentro de 

tal dimensión de sentido que conjuga libertad e igualdad, se hace posible el 

fundamento del reconocimiento constitucional de los derechos sociales34. 

Ahora bien, si la cuestión pasa por saber qué beneficios traería reconocer una 

eficacia horizontal directa de los derechos sociales fundamentales frente a privados, 

podríamos abordar quienes y en qué medida pueden ser sujetos destinatarios de 

derechos sociales. 

                                                      
33 ESPADA, Joao Carlos. Derechos sociales del ciudadano. Crítica de F. A. Hayek y Raymond Plant. 
España: Acento Editorial, 1999, P. 40. 
34 Íbidem. P. 23. 
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Al respecto, el profesor Arango sostiene que sólo el Estado puede ser el sujeto 

obligado de derechos sociales fundamentales en la medida que se evitan cargas 

desiguales dentro de una sociedad y en que sólo la organización estatal puede 

cumplir eficientemente estas obligaciones que surgen a partir de los derechos 

sociales. Para él, la aceptación de particulares concretos como obligados de los 

derechos sociales fundamentales -por ejemplo, del empleador respecto del 

trabajador- presupone obligaciones especiales, es decir, obligaciones derivadas de 

una ley o de un contrato. Pero los derechos generales positivos presuponen 

obligaciones generales que por definición no tienen a la ley o al contrato como título 

adquisitivo35. 

Cabe notar como respuesta a ello que León Florián brinda una respuesta 

satisfactoria a tal argumento, señalando que la crítica de la indeterminación de los 

derechos fundamentales; y, por tanto, la imputación de incertidumbre a una relación 

jurídica determinada, se supera considerando no solo que la indeterminación o 

ambigüedad es una propiedad ineluctable de todo orden jurídico, que supone la 

necesidad de concreciones complementarias que pueden desarrollarse por vía 

legislativa o judicial, sino tomando en consideración que muchas veces las 

disposiciones iusfundamentales abiertas contienen también reglas claras que se 

derivan de su sola expresión semántica. 

Así como reglas ampliamente precisadas en la jurisprudencia, o finalmente, 

reglas que pueden ser extraídas objetivamente a través de procesos de concreción 

racionales aplicados mediante métodos utilizados ordinariamente por la judicatura. 

De este modo, León sostiene que en muchos casos los particulares saben con 

certeza cuál es la conducta ordenada por una norma ius fundamental, mientras que 

los casos que exigen interpretación o ponderación, los particulares realizan su 

actividad sobre un marco valorativo que tampoco les es desconocido, y cuya 

concreción en todo caso no puede ser arbitraria36. 

En todo caso, los problemas que pudieran suscitarse respecto a la medida o 

intensidad en que se despliegan, esto es, el problema de colisión, puede resolverse, 

                                                      
35 ARANGO, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Colombia, Legis, 2005. P. 103. 
36 Ibidem. P. 164. 
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como invoca Mendoza, a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad con 

sus subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto37. 

La postura de Felipe León Florián, que comparto, es que la primacía de la 

eficacia horizontal directa de derechos sociales frente a particulares importa un par 

de razones concretas. La primera tiene que ver con que una actividad de un particular 

sea calificada como servicio público. Al ser así, existirá un bien de relevancia 

constitucional que satisfacer, lo cual convierte una relación entre particulares 

inicialmente de carácter privado en una relación con relevancia constitucional a partir 

de la existencia de un bien de naturaleza iusfundamental que amerita tutelar. 

De modo tal que, tratándose de un bien iusfundamental, su comercio o 

prestación no puede quedar sujeto a las mismas reglas que regulan cualquier otra 

actividad empresarial común dado que la prestación o el servicio brindado guarda 

una relación o vinculación directa con la satisfacción de condiciones de vida 

dignas38. Por otro lado, debe notarse también dos situaciones que tornan urgente 

esta posición de eficacia directa. El primero es la enorme desigualdad social que 

afecta la propia esencia de la democracia y el Estado. 

En este aspecto, Bobbio, citado por Calamandrei, nos recuerda que se puede 

decir sintéticamente que la democracia tiene por fundamento el reconocimiento de 

los derechos de libertad y como forma natural de completarse el reconocimiento del 

derecho social o de justicia, en cuanto una democracia vital puede realizarse 

solamente en la medida en que la justicia social, antes que como ideal separado y 

absoluto, sea  concebida como premisa necesaria y como gradual enriquecimiento 

de la libertad individual. 

En segundo lugar, un asunto que resalta León que es derivado del propio 

desarrollo humano y hace que los particulares hayan tomado posición de algunos 

bienes valiosos, aunque sin dejarse de lado la obligación estatal de regulación, 

implica que cada vez más personas dependan de lo que otros particulares ofrecen 

para la satisfacción de necesidades básicas en materia de derechos sociales, como 

ocurre con la salud y la educación39. 

                                                      
37 Ibidem. P. 64. 
38 Ibidem. P. 170. 
39 Ídem. 
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Aquí resulta indispensable tratar del rol que, como fuera dicho previamente, 

corresponde al Estado para el cumplimiento de sus objetivos, como los señalados en 

el artículo 44 de la Constitución. Del mismo modo es menester invocar que el modelo 

elegido de Estado Social y el propio modelo económico a desarrollar advierten los 

límites a cualquier actividad privada. 

Particularmente necesaria es la mención a situaciones excepcionales de 

emergencia que ponen en riesgo la vida de las personas. En estos supuestos es 

entendible y necesario que no quepa duda sobre la posibilidad de invocar la eficacia 

directa de derechos sociales fundamentales frente a particulares. El caso concreto 

que viene a colación es el de la disposición de clínicas durante situaciones de 

emergencia sanitaria.  

En estos casos, la escasez del bien público amerita que el Estado tenga la 

posibilidad de intervenir esferas privadas que en otros tiempos no sería admisible. 

Igualmente, tal supuesto debe llevarnos a posicionar ante la ciudadanía que todos 

tenemos obligaciones férreas de solidaridad que algunos podrían llamar deberes 

fundamentales concretizables a través de normas legales (como lo serían los delitos 

tipificados en el capítulo sobre exposición al peligro o abandono de personas en 

peligro que recoge el Código Penal peruano). 

Con lo dicho, también es necesario reconocer que estos supuestos en los que 

el destinatario sea una persona privada no exime al Estado del cumplimiento de sus 

obligaciones para satisfacer las necesidades básicas de las personas40 y en algunos 

casos actuar de forma subsidiaria, de ser necesario. 

 

CONCLUSIONES 

 

Asumir que el modelo constitucional  es  también  el  de  un  Estado  Social  de 

Derecho implica valorar que los derechos sociales son también derechos 

fundamentales con la consiguiente característica de su exigibilidad.  

                                                      
40 Con lo dicho, también es necesario reconocer que estos supuestos en los que el destinatario sea 
una persona privada no exime al Estado del cumplimiento de sus obligaciones para satisfacer las 
necesidades básicas de las personas y en algunos casos actuar de forma subsidiaria, de ser 
necesario. 
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La eficacia de derechos en general no implica considerar la eficacia jurídica o 

normativa sino también la eficacia social como efectividad. A partir de ello, puede 

recuperarse la confianza social en las instituciones y los derechos. 

El modelo constitucional peruano, como otros diseños constitucionales, 

admite que los derechos no son absolutos y permite limitaciones frente a conceptos 

vinculados al bienestar general o el interés público, de modo que, una situación 

excepcional podría volcarse en un estado en el que las reglas normalizadas requieran 

ajustarse a las circunstancias especiales para mantener una convivencia social y 

unidad frente a la crisis. 

Aceptar la eficacia directa o inmediata de derechos sociales fundamentales es 

asumir que el menoscabo de un derecho fundamental puede provenir tanto de un 

agente estatal como de un particular. En esa medida, la teoría de la eficacia directa 

permite revestir a la ciudadanía de mayores niveles de protección. 

La teoría de la eficacia directa o inmediata de derechos sociales 

fundamentales frente a particulares coadyuvará a dejar atrás concepciones 

perjudiciales hacia los derechos sociales y la satisfacción de las necesidades 

básicas en esta materia. 
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RESUMO 
 
Os incêndios na floresta Amazônica, região de maior biodiversidade do planeta, e no 
Pantanal, localizado na região Centro-Oeste, nos estados do Mato Grosso (no sul) e 
do Mato Grosso do Sul (no noroeste), abarcando também Paraguai e Bolívia, exigem 
uma atuação do Estado Brasileiro à luz das ODS. Desta forma este estudo pretende 
identificar quais são as medidas adotadas pela administração pública, ou seja, as 
políticas existentes que promovem a proteção da vida terrestre, ações contra 
mudanças climáticas e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida) que objetivam a 
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, garantindo a 
correta aplicação dos Direitos Fundamentais. Para tanto, buscar-se-á analisar como 
o Estado Brasileiro através de políticas públicas pode intervir para evitar tragédias 
como a do incêndio ocorrido na Amazônia e no Pantanal, além de evidenciar as 
recomendações das ODS no tocante às ações contra as mudanças climáticas e a 
preservação da vida terrestre, assim como, demonstrar como o Estado Brasileiro 
deve agir nessas hipóteses, à luz da legislação vigente e doutrina pertinente ao 
assunto. 
Palavras chaves: Incêndios, Floresta Amazônica, Pantanal, Políticas Públicas, 
Direitos Fundamentais. 
 
ABSTRACT 
 
The fires in the Amazon rainforest, the region with the greatest biodiversity on the 
planet, and in the Pantanal, located in the Center-West region, in the states of Mato 
Grosso (in the south) and Mato Grosso do Sul (in the northwest), also encompassing 
Paraguay and Bolivia, require action by the Brazilian State in light of the SDGs. Thus, 
                                                      
1 Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1986). É Juiz de Direito do 
Estado do PR desde 1992. Atuou como Juiz Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na 
categoria de Juiz de Direito (biênio 2013-2015). Em 2015 assumiu como Juiz Substituto de Segundo 
Grau no Tribunal de Justiça do Paraná. Mestre e doutorando em Direitos Fundamentais e Democracia 
pela UNIBRASIL - PR. 
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this study intends to identify the measures adopted by the public administration, that 
is, the existing policies that promote the protection of terrestrial life, actions against 
climate change and the right to an ecologically balanced environment (good for 
common use by the people and essential healthy quality of life) that aim to preserve 
the environment for present and future generations, ensuring the correct application 
of Fundamental Rights. Therefore, it will seek to analyze how the Brazilian State 
through public policies can intervene to prevent tragedies such as the fire that 
occurred in the Amazon and the Pantanal, in addition to highlighting the 
recommendations of the SDGs regarding actions against climate change and 
preservation of terrestrial life, as well as, demonstrate how the Brazilian State should 
act in these hypotheses, in light of the current legislation and doctrine relevant to the 
subject. 
Keywords: Fires, Amazon Forest, Pantanal, Public Policies, Fundamental Rights. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa, estruturada dentro dos padrões metodológicos de 

investigação científica, abordará o tema “Os incêndios na floresta Amazônica, no 

Pantanal e atuação do Estado Brasileiro à luz das ODS”, de acordo com legislação 

vigente e doutrina pertinente ao assunto.  

Esta pesquisa justifica-se para identificar quais são as medidas adotadas pela 

Administração Pública, ou seja, as políticas existentes que promovem a proteção da 

vida terrestre, ações contra mudanças climáticas e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida) que objetivam a preservação do meio ambiente para as presentes 

e futuras gerações, garantindo a correta aplicação dos Direitos Fundamentais. 

Nesse diapasão, o presente estudo possui relevância social, haja vista que o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, assim como um 

dever, motivo pelo qual se torna importante analisar como o Estado Brasileiro através 

de políticas públicas pode intervir para evitar tragédias como a do incêndio ocorrido 

na Amazônia e no Pantanal. 

Ademais, levando-se em consideração o aspecto científico, os resultados da 

presente pesquisa poderão servir de base para vários estudos na área abordada bem 

como, ainda servirá de base para a observação de como o Estado Brasileiro deve agir 

nessas hipóteses, à luz da legislação vigente e doutrina acerca da matéria. 
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Nesse prisma, surge a seguinte questão: Qual é a atuação do Estado Brasileiro 

durante os Incêndios?  

Tal questão é a problemática da presente pesquisa, a qual tem por objeto 

desenvolver um estudo analítico no tocante ao tema em destaque, de modo que se 

façam evidentes quais as políticas públicas existentes sobre o tema e como o Estado 

Brasileiro deve agir nesses casos. 

 

1 OS INCÊNDIOS NA FLORESTA AMAZÔNICA E NO PANTANAL   

 

A Amazônia constitui a região de maior biodiversidade do planeta, e esse 

bioma não é exclusivo do território brasileiro, pois também se encontra localizado 

em outros países como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname 

e Venezuela.2  

Além disso, se pode afirmar que ela forma um conjunto de ecossistemas 

correspondente à Floresta Amazônica, considerada a maior floresta tropical do 

mundo, assim como, também forma a Bacia Amazônica, que é considerada a maior 

bacia hidrográfica do planeta, além do fato de possuir uma fauna muito rica e uma 

flora bem diversificada.3 

No Brasil, a Amazônia possui uma área de 4.196,943 milhões de km², o que 

corresponde a 49,29% do território brasileiro, nos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, e Tocantins, e 

considerando os outros países em que está localizada, sua área total chega a 6.9 

milhões de Km², com aproximadamente 33 milhões de habitantes, incluindo cerca de 

1,6 milhões de indígenas.4 

Outro bioma presente no Brasil menor que a Amazônia, contudo, não menos 

importante, é o Pantanal, o qual é localizado na região Centro-Oeste, nos estados do 

Mato Grosso (no sul) e do Mato Grosso do Sul (no noroeste). assim como, também 

se encontra presente no Paraguai e na Bolívia, possuindo como área total 220 mil 

                                                      
2 SOUSA, Rafaela. "Amazônia"; Brasil Escola. Disponível em:  
<https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm.> Acesso em: 20 jan. 2021. 
3 SOUZA, n. a, n. p. 
4 SOUZA, n. a, n. p. 



 
762 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020)  

 

km², e em território brasileiro 120 mil km², o que corresponde a 2% do território no 

país.5 

Por mais que seja considerado o menor bioma do Brasil, é de extrema 

importância, pois “o Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, 

podendo ter áreas de ocorrência com o Cerrado, a Caatinga, e florestas tropicais. 

Entretanto, a principal característica desse bioma é sua planície inundada, sua marca 

registrada no Brasil”.6 

Resta evidente, portanto, que é de extrema importância a preservação desses 

dois biomas brasileiros para que a sociedade tenha um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, tanto para as presentes quanto para as futuras 

gerações, contudo, nos últimos anos o Brasil veem enfrentando uma crise ambiental, 

que é considerada a pior crise de sua história, conforme dados obtidos pelo 

Greenpeace Brasil.7 

Aludida crise é caracteriza pelas queimadas e incêndios que veem afetando 

esses biomas de forma generalizada e sem precedentes, o que é causado por secas 

severas que atingem essas áreas, aliado ao fato que o poder público age com 

absoluto descaso na proteção do meio ambiente.8 

No tocante a Amazônia, dados levantados pelo Greenpeace em janeiro de 

2021, de acordo com o Deter-B9  (Detecção de Desmatamento em Tempo Real), 

apontam que a “Amazônia encerrou 2020 com o saldo de 8.426 Km² com alertas de 

desmatamento, o segundo maior desde 2015”10, e que “os alertas registrados de 1° 

                                                      
5 MATIAS, Átila. "Pantanal"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-
pantanal.htm. Acesso em 20 jan. 2021. 
6 MATIAS, n. a, n. p. 
7 Brasil em Chamas: do Pantanal à Amazônia, a destruição não respeita fronteiras. GREENPEACE 
BRASIL. 16 set. 2020a Atualizado em 01 out. 2020 Disponível em: 
<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/brasil-em-chamas-negando-as-aparencias-e-
disfarcando-as-evidencias/> Acesso em: 20 já 2021 
8 GREENPEACE BRASIL, 2020, n. p. 
9 No tocante ao Deter e Deter-B, destaca-se que “o Deter foi criado em 2004, com o objetivo de gerar 
informações em tempo real para subsidiar o trabalho de fiscalização e operações de combate ao 
desmatamento da Amazônia, permitindo que os órgãos de fiscalização e controle planejem com mais 
precisão suas atividades para coibir o desmatamento e as queimadas. Em 2015 entrou no ar o Deter-
B, capaz de fornecer informações mais rápidas, precisas e com uma resolução espacial mais 
acurada”. Em 2020, alertas de desmatamento na Amazônia alcançam níveis alarmantes. 
GREENPEACE BRASIL. 8 jan. 2021. Disponível em: <https://www.greenpeace.org/brasil/blog/em-
2020-alertas-de-desmatamento-na-amazonia-alcancam-niveis-alarmantes/> Acesso em: 20 jan. 
2021. 
10 GREENPEACE BRASIL, 2021a, n. p. 
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de janeiro a 31 de dezembro de 2020 indicam uma pequena queda de 9% em relação 

a 2019, o primeiro ano do atual governo e que registrou números recordes, e um 

aumento de mais de 70% em relação a 2018”11. 

Já em relação ao Pantanal, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 

aponta que o bioma do Pantanal foi o mais afetado com queimadas em 2020, se 

contabilizando 22.116 focos de incêndio, superando o recorde anterior do ano de 

2005, que teve registrado 12.536 focos de incêndio no bioma, o que leva a um 

aumento de 76,41% em 2020. 

Nesse sentido, destaca-se que o “Inpe registra, até novembro, mais de 40 mil 

km² de devastação. Segundo o LASA (Laboratório de Aplicações de Satélites 

Ambientais, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), isso significa que 30% 

do bioma já foi devastado – com dados levantados até o dia 22 de novembro”12. 

Veja-se o seguinte gráfico fornecido pelo Inpe – Programa Queimadas13, do 

período de 01 de janeiro de 2020 a 01 de janeiro de 2021 no que se refere aos focos 

de incêndio por Bioma, no que se refere a Amazônia e ao Pantanal:   

 

 

Verifica-se portanto, pelos dados obtidos em tempo real pelo Inpe, que de 

acordo com o gráfico acima, no período de janeiro de 2020 até janeiro de 2021 a 

Amazônia sofreu 2.334.708 focos de incêndios ao passo que o Pantanal sofreu 

737.517 focos.  

                                                      
11 GREENPEACE BRASIL, 2021a, n. p. 
12 JUCÁ, Julyanne; BRONZE, Giovanna. Com dados consolidados, 2020 é o ano com mais queimadas 
no Pantanal, aponta Inpe. CNN BRASIL. 01 jan. 2021. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/01/com-dados-consolidados-2020-e-o-ano-
com-mais-queimadas-no-pantanal> Acesso em: 20 jan. 2021. 
13  Gráficos – INPE – Programa Queimadas. Dados em 20 jan. 2021 Disponível em: 
<http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas#> Acesso em: 20 jan. 2021. 
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Importante salientar que a maioria dos focos de incêndios identificados nos 

dois biomas são causados por ação humana, ou seja, além das queimadas 

decorrentes de fatores naturais, temos que na maioria dos casos registrados as 

queimadas são criminosas, conforme dados levantados pelo Greenpeace Brasil14. A 

mesma organização também enfatiza que essa tragédia que envolve tanto o 

Pantanal quanto a Amazônia “poderia, em parte, ser evitada se o poder público 

tivesse cumprido as medidas de combate ao desmatamento ao longo do último ano 

e investido toda a verba prevista para o combate ao fogo em seus biomas”15. 

Essas mudanças climáticas provocadas pelo desmatamento desses biomas, 

impactaram tanto no nosso meio ambiente, ao ponto de cientistas sugerirem que 

estamos entrando numa era do fogo, a qual pode remodelar o nosso planeta e causar 

impactos devastadores para o clima e a biodiversidade, o que poderia até levar a 

extinção em massa, pois o planeta está em chamas diante dessas graves alterações 

ocorridas nos ecossistemas.16 

Isso tudo, demonstra que são necessárias políticas públicas voltadas ao meio 

ambiente, especificadamente no tocante a proteção contra as queimadas cada vez 

mais recorrentes na Amazônia e no Pantanal, são medidas urgentes que devem ser 

tomadas pelo poder público, contudo, no atual governo esse assunto parece ser 

deixado de lado e não ter a prioridade necessária para a crise que vivemos.  Motivo 

pelo qual a seguir abordar-se-á essa questão relativa as políticas públicas e sobre 

as diretrizes de proteção para um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

 

 

                                                      
14 7 coisas que você pode fazer pelo Pantanal. GREENPEACE BRASIL. 22 set. 2020b. Disponível em: 
<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/7-coisas-que-voce-pode-fazer-pelo-
pantanal/?utm_term=sobre%20o%20pantanal&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_mediu
m=ppc&hsa_acc=7235609613&hsa_cam=11558951666&hsa_grp=112047310065&hsa_ad=4776326
08976&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-
323338631170&hsa_kw=sobre%20o%20pantanal&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj
wKCAiA9bmABhBbEiwASb35V3pqBHwj3CPGjL8w2CtWUoBig4A5fj2LTQaawd_eMtpQugQckVWnyho
CgT8QAvD_BwE> Acesso em: 20 jan. 2021. 
15 GREENPEACE BRASIL, 2020b, n. p. 
16 GREENPEACE BRASIL, 2020b, n. p.  
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2 DIREITO FUNDAMENTAL A UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE PROTEGIDO, 

POLÍTICAS PÚBLICAS E AS ODS 

 

O direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não 

se vislumbra necessariamente expresso no rol de direitos fundamentais da Carta 

Magna, o qual destaca-se é exemplificativo, por força do §2º, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, tendo em vista que nele se estabelece que podem 

haver outros direitos fundamentais além dos já contidos no rol trazido pela Carta 

Magna, o que engloba, inclusive, tratados internacionais.17 

Desta forma, no tocante ao meio ambiente se pode afirmar que este “é direito 

de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Assim, 

quando se relaciona meio ambiente ao bem-estar social se reconhece que este 

direito ao meio ambiente constitui um direito fundamental, ainda que sistematizado 

fora do rol dos direitos fundamentais”18.  

Nesse contexto, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”19, e para tanto, prevê em seu §1º20 que para assegurar a efetividade desse 

                                                      
17 SILVA, Frederico Rodrigues. Avaliação ambiental estratégica como instrumento de promoção do 
desenvolvimento sustentável. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia – UNIBRASIL. v. 8, n. 
8, jul./dez. 2010 p. 301-329. p. 305. . Disponível em: 
<https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/57/56> Acesso em: 20 
jan. 2021. 
18 SILVA, 2010, p. 305. 
19 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 21 jan. 
2021. 
20 De acordo com o art. 225, da CF/88, em seu §1º - Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público:  I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  II - preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover 
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 
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direito, incumbe ao Poder Público a realização de algumas medidas de proteção, 

preservação e fiscalização. 

Portanto, atrelado a esta ideia de meio ambiente protegido, está a concepção 

de sustentabilidade, a qual nas palavras do professor Juarez Freitas: 

 

Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta   e   

imediata, a   responsabilidade   do   Estado   e   da   sociedade   pela concretização 

solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável   

e   equânime, ambientalmente   limpo, inovador, ético   e eficiente, no intuito de 

assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no 

futuro, o direito ao bem-estar.21 (FREITAS, 2016, p. 43). 

  

Esse pensamento de desenvolvimento sustentável, pode se dizer que se 

desencadeou a partir de 1992 quando da realização no Rio de Janeiro da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a qual contou com a 

participação de 179 chefes de estado e de governo, momento em que se criou a 

Agenda21, e permitiu uma importante mudança de paradigma em relação ao meio 

ambiente.22 

De forma mais ambiciosa, foi estabelecida a Agenda 2030 em 2015, a qual, 

valendo-se dos objetivos do milênio, lançou novos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, sendo eles: a erradicação da pobreza; fome zero e agricultura 

sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água 

potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho descente e crescimento 

econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades 

e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a 

mudança global do  clima;  vida  na  água;  vida  terrestre;  paz,  justiça  e  instituições  

                                                      

do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade.  BRASIL, CF/88, n. p. 
21 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p .43. 
22 ARMADA, Charles Alexandre Souza, VIEIRA, Ricardo Stanziola. A Efetivação do Direito Ambiental no 
Século XXI Através de um Estado Transnacionalambiental. UNIBRASIL - Revista de Direitos 
Fundamentais e Democracia. Curitiba, v. 15, n. 15, p. 148-166, janeiro/junho de 2014. p. 151. 
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eficazes; e, finalmente, parcerias e meios de implementação.23 

Segundo Adriana da Costa Ricardo Schier e Francieli Korquievicz Morbini “os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas coincidem, em boa 

medida, com a evolução do conceito de direitos humanos, tendo este como valor 

central a dignidade da pessoa humana”24, além de que “trata da evolução histórica 

da dignidade, pós-guerra-fria, visando à segurança do indivíduo, com garantias 

jurídico-políticas e de conquistas socioeconômicas capazes de reduzir a 

vulnerabilidade humana”. 

Nesse mesmo contexto, Juarez Freitas enfatiza que a sustentabilidade é 

pluridimensional, e que, portanto, existem dimensões da sustentabilidade, as quais 

ele estabelece como  a dimensão social da sustentabilidade, onde avultam-se os 

direitos fundamentais sociais; dimensão ética da sustentabilidade, onde tem-se a 

solidariedade como um dever-prazer universalizável, havendo um dever ético de 

sustentabilidade ativa; dimensão ambiental da sustentabilidade no sentido de que 

existe dignidade do ambiente; dimensão econômica da sustentabilidade, no sentido 

de que se faz essencial uma ponderação entre a eficiência e a equidade, ou seja, deve 

se saber escolher e aplicar as grandes e pequenas políticas econômicas 

sustentáveis; dimensão jurídico-política da sustentabilidade, no sentido de que a 

busca da sustentabilidade é um direito e encontrá-la é um dever constitucional 

inalienável e intangível de reconhecimento da liberdade do cidadão25. 

Além disso, aludido autor ressalta que essas “dimensões (ética, jurídico-

política, ambiental, social e econômica) se entrelaçam e se constituem mutuamente, 

numa dialética da sustentabilidade”.26 Portanto, “em sua condição multifacetada, o 

princípio constitucional da sustentabilidade pressupõe uma transformação do estilo 

de vida, em todos os aspectos, como parte do projeto ético maior de religação 

                                                      
23  ONUBR, Nações Unidas do Brasil. Agenda 2030. n. a., n.p. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/> Acesso em: 21 jan. 2021. 
24 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo, MORBINI, Francieli Korquievicz. A DESCONSTRUÇÃO DO DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL.  ANAIS DA VII JORNADA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. V.1, 2020. Disponível em: 
<https://www.unifor.br/documents/392178/3101527/Adriana+da+Costa+Ricardo+Schier+e+Francie
li+Korquievicz+Morb.pdf/51ffb20c-98bf-446a-64f9-0d4026b3935a> Acesso em: 21 jan. 2021. 
25 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. Direito ao futuro. 4ª. ed., Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 53-65. 
26 FREITAS, 2019, p. 65. 
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(mantidas as diferenças) dos seres vivos e da afirmação da responsabilidade 

compartilhada”.27   

A sustentabilidade é princípio-síntese, o qual determina numa perspectiva 

universal o respeito as condições multidimensionais da vida de qualidade, 

requerendo, para tanto a garantia da biodiversidade.28 

Motivo pelo qual, Juarez Freitas, afirma que o desenvolvimento que se 

encontrada previsto na Constituição Federal, deve ser visto como um valor 

constitucional supremo 29 , assim como o desenvolvimento sustentável deve ser 

interpretado como objeto da Republica, por força do art. 3º, III, da CF/88, o qual é 

incompatível com qualquer modelo de crescimento por crescimento.30 

Desta forma, pensando no meio ambiente como um direito fundamental de 

todos, o dever de desenvolvimento sustentável é tanto do Estado quanto da 

sociedade propriamente dita, o que faz com que seja necessário o reconhecimento 

da sustentabilidade em todas as suas dimensões, exigindo-se, para tanto, que 

políticas públicas sejam pensadas e incorporadas no sentido de precaução, 

prevenção, e proteção do meio ambiente. 

Isto posto, a Lei nº 6.938 de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, estabelecendo em seu art. 2º que “a Política Nacional do Meio Ambiente 

tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana, atendidos os seguintes princípios (...)”31:  

Aludidos princípios, são estabelecidos da seguinte forma - ação 

governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; a racionalização do uso do solo, do subsolo, 

da água e do ar; planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; a 

                                                      
27 Idem, p. 67. 
28 Idem, p. 68. 
29 Idem, p. 113. 
30 Idem, p. 114. 
31 BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> Acesso em 21 jan. 2021. 



 
Kennedy Josué Greca de Mattos | 769  

 

 

proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; o controle 

e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; incentivos ao 

estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 

recursos ambientais; o acompanhamento do estado da qualidade ambiental; a 

recuperação de áreas degradadas; a proteção de áreas ameaçadas de degradação, 

e a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente.32 

Nessa perspectiva, além dos princípios acima indicados a referida Lei 

6.938/1981, indica quais são os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, os 

quais são estabelecidos em seu art. 4º, a saber: 

 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade 

e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; (Vide decreto nº 5.975, de 

2006); 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de 

normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para 

o uso racional de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados 

e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 

utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos. 

                                                      
32 BRASIL. Lei 6.938/1981. Art. 2º, incisos, I,II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX e X. 
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No Brasil, temos alguns institutos que visam atender esses princípios e 

objetivos, que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA33, dentro 

os quais, destaca-se o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, o qual possui a missão de proteger o meio ambiente, garantir 

a qualidade ambiental e assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais, 

executando as ações de competência federal, assim como tem a visão de ser a 

secretária ambiental na promoção do desenvolvimento do país, além de se pautar 

em valores como a ética, a excelência técnica, no compromisso socioambiental, na 

transparência, na efetividade, no respeito à vida, a autonomia e respeito à 

diversidade34 

Além do IBAMA, outro instituto de grande importância na atuação de proteção 

do meio ambiente no país é o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio35 , o qual é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e 

integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, cabendo a ele executar as 

ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, 

gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União, bem como 

                                                      
33 De acordo com a Lei nº 6.938/1981, em seu art. 6º - “Os órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA (...)”, BRASIL, Lei 6.938/1981.Art. 6º, caput. 
34 Sobre o Ibama. IBAMA MMA. 12 jan. 2018. Disponível em: <http://ibama.gov.br/institucional/sobre-
o-ibama#missao-visao-valores> Acesso em 21 jan. 2021. 
35 São competências do ICMBio: apresentar e editar normas e padrões de gestão de Unidades de 
Conservação federais; propor a criação, regularização fundiária e gestão das Unidades de 
Conservação federais; e apoiar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). Além de ainda contribuir para a recuperação de áreas degradadas em Unidades de 
Conservação. Ele fiscaliza e aplica penalidades administrativas ambientais ou compensatórias aos 
responsáveis pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 
degradação ambiental. Cabe ao Instituto Chico Mendes monitorar o uso público e a exploração 
econômica dos recursos naturais nas Unidades de Conservação onde isso for permitido, obedecidas 
as exigências legais e de sustentabilidade do meio ambiente. Na área de pesquisa, ele deve contribuir 
para a geração e disseminação sistemática de informações e conhecimentos relativos à gestão de 
Unidades de Conservação, da conservação da biodiversidade e do uso dos recursos faunísticos, 
pesqueiros e florestais. Ainda nessa área, o Instituto dissemina metodologias e tecnologias de gestão 
ambiental e de proteção e manejo integrado de ecossistemas e de espécies do patrimônio natural e 
genético de representatividade ecológica em escala regional e nacional. A autarquia também cria e 
promove programas de educação ambiental, contribui para a implementação do Sistema Nacional de 
Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima) e aplica, no âmbito de sua competência, dispositivos e 
acordos internacionais relativos à gestão ambiental. Uma outra competência do Instituto é propor e 
editar normas de fiscalização e de controle do uso do patrimônio espeleológico (cavernas) brasileiro, 
bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento 
sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes, além de elaborar o Relatório de Gestão das 
Unidades de Conservação. IBAMA MMA, 2018, n. p.  
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fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação 

da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das 

Unidades de Conservação federais36. 

Todas essas políticas públicas estabelecidas, pretendem dar efetividade ao 

desenvolvimento sustentável, e especificamente resguardar o meio ambiente. Nesse 

sentido, é importante salientar que as ODS, dependem, quanto a sua efetividade, que 

o Poder Público cumpra com o seu papel na efetiva construção desses objetivos, 

principalmente no que se refere a proteção ao meio ambiente, que se encontra em 

perigo nos últimos anos. 

Conforme dados trazidos no capítulo anterior enfrenta-se uma crise ambiental 

nunca vivida na história recente do Brasil. Nossos principais biomas estão cada vez 

mais sendo degradados pelas queimadas, haja vista a falta de aplicabilidade de 

políticas públicas e a ausência de efetiva atuação do Poder Público nesse sentido. O 

que se verifica é um atual e total desinteresse do governo nessa área em especifico, 

assunto este que será tratado a seguir.  

 

3 INEXISTÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA PRECAUÇÃO PARA EVITAR FATOS COMO OS INCÊNDIOS OCORRIDOS 

 

A falta de atenção as políticas públicas em matéria ambiental e o 

sucateamento dos órgãos de proteção ao meio ambiente, ocorrido nos últimos dois 

anos, acabou por criar uma imagem de impunidade a desmatadores, grileiros e 

garimpeiros ilegais, o que contribuiu ainda ais para a destruição dos biomas da 

Floresta Amazônica e do Pantanal, o que demonstra a ineficácia da gestão do 

governo federal em evitar aludido desmatamento e as queimadas nesses biomas, 

fragilizando, inclusive, institutos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- SISNAMA37, como o Ibama e o ICMBio.38  

                                                      
36 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ministério do Meio Ambiente. 09 set. 
2020. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/o-
instituto> Acesso em: 21 jan. 2021. 
37 GREENPEACE BRASIL, 2021, n. p 
38 Ibidem 
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Além disso, mesmo diante do desmatamento desenfreado que é recorrente 

nos últimos anos, o governo federal ao invés de buscar medidas capazes de evitar a 

degradação do meio ambiente, propõe a redução ainda mais dos orçamentos 

destinados aos órgãos de proteção ambiental39. 

Essa intenção do governo Bolsonaro em extinguir os órgãos ambientais por 

inanição é vislumbrada no Projeto de Lei Orçamentária (POA), proposto para o ano 

de 2021 40 , onde “em relação a 2019, há uma previsão de queda nas despesas 

discricionárias de R$ 107 milhões (29,1%) no orçamento para o Ibama, de R$ 120 

milhões (40,4%) para o ICMBio e de R$ 40 milhões (39,4%) para a administração 

direta do Ministério do Meio Ambiente”.41 

É em razão dessa política antiambiental42 do atual governo federal que se 

torna preocupante a situação desses principais biomas do Brasil, haja vista que com 

essa falta de interesse do poder público, em fiscalizar e direcionar recursos para os 

´órgãos de proteção ambiental, torna-se ainda mais frequente a ocorrência de 

desmatamento, o qual na maioria dos casos, é causado por ação humana criminosa. 

Percebe-se que  há uma imagem de impunidade que é repassada pelo próprio ente 

que teria o dever de proteção ao meio ambiente. 

Nessa perspectiva destaca-se que a efetivação do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dever da Administração Pública. 

Conforme salienta Daniel Wunder Hachem: 

 

O direito à tutela administrativa efetiva: (i) impõe à Administração Pública o dever 

prioritário de criar condições materiais e jurídicas para satisfazer os direitos 

fundamentais sociais em sua integralidade, para além do mínimo existencial, 

ainda que para tanto seja necessária sua atuação praeter legem ou contra legem 

para não incorrer em omissões inconstitucionais que obstem o desenvolvimento 

social; e (ii) obriga-a a atender de forma igualitária todos os titulares de idênticas 

posições subjetivas jusfundamentais, adotando de ofício medidas aptas a 

universalizar prestações concedidas individualmente por requerimentos 

                                                      
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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administrativos ou condenações judiciais, sob pena de responsabilização estatal 

objetiva individual ou coletiva, a depender da natureza da pretensão jurídica em 

questão.43 

  

Desta forma, tendo em vista que o meio ambiente está intimamente ligado ao 

bem-estar social, resta claro a necessidade de a Administração Pública buscar 

“soluções para emprestar a máxima efetividade aos direitos fundamentais sociais”44, 

contudo, o que se verifica é um Estado desigual haja vista que dá-se prioridade ao 

viés econômico, quando deveria se priorizar todas as dimensões do desenvolvimento 

sustentável, que não se limita ao viés econômico, sendo muito mais que isso45, pois 

nas palavras de Denise Schimitt Siqueira Garcia e Heloise Siqueira Garcia: 

 

Ao lado dos problemas ambientais, que começaram a ser discutidos na década 

de 70, se iniciaram discussões acerca de problemas econômicos e sociais que 

estariam ligados a degradação do meio ambiente como, por exemplo, a pobreza, 

a falta de educação, a mortalidade infantil, a injustiça social, a dependência 

tecnológica, os refugiados ambientais, dentre vários outros. Nesse contexto os 

Objetivos do Milênio se apresentam como importante instrumento na efetivação 

de todos esses ideais de combate às problemáticas ambientais, econômicas e 

sociais.46 

 

Verifica-se, portanto que é necessário evidenciar que o Estado Socioambiental 

de Direito, está longe da concepção de um Estado “Mínimo”, haja vista que este 

primeiro é um Estado regulador da atividade econômica, capaz de adequá-las aos 

valores e princípios constitucionais,  com  o   intuito de  desenvolvimento  humano  e 

                                                      
43 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por uma 
implementação espontânea, integral e igualitária. Orientador: Romeu Felipe Bacellar Filho. Curitiba, 
2014. p. 444. 
44 HACHEM, 2014, p. 445 
45 HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico: 
reflexos sobre algumas tendências do Direito Público brasileiro. A&C. Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional. v. 53, p. 133-168, 2013. p. 151. 
46 GARCIA, Denise Schimitt Siqueira e GARCIA, Heloise Siqueira. Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio e as novas perspectivas do desenvolvimento sustentável pela Organização das Nações 
Unidas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS. Porto Alegre, n. 35, p. 192-206, vol. esp., dez. 2016.  



 
774 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020)  

 

social de maneira ambientalmente sustentável.47 

Nesse sentido, para que seja efetivado o princípio da sustentabilidade é 

necessário a total integração entre objetivos econômicos, sociais, ambientais e de 

governança48, tendo em vista que “a proteção dos direitos humanos está relacionada 

com a proteção do meio ambiente, porque defendê-lo não significa exclusivamente 

conservar os recursos naturais para as futuras gerações, mas sim proporcionar 

melhores condições de vida para a população.49 

Conforme ponderam as autoras Adriana da Costa Ricardo Schier e Francieli 

Korquievicz Morbini, “a   busca   pela   vida   digna   e   por   um mínimo   existencial   

exige   um   conjunto   de   prestações   materiais   que   asseguram   a cada   indivíduo   

satisfazer   suas   necessidades   básicas   dentro   das   realidades socioculturais 

que está imerso”.50  

Desta forma, a situação ambiental atualmente enfrentada é grave e merece 

uma reação do poder público, porque isso impacta diretamente nos direitos 

fundamentais sociais tanto individuais quanto coletivos. 

A cooperação tanto no campo interno quanto no campo internacional é 

necessário para combater esse desmatamento desenfreado provocado pelas 

queimadas no Pantanal e na Amazônia. 

Por isso é alarmante a inexistência de políticas públicas voltadas nesse 

momento para a precaução no sentido de evitar fatores como os incêndios ocorridos 

nesses dois principais biomas do Brasil.  

Conforme, o princípio de nº 15, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em junho de 1992, estipulou-se que “com a 

finalidade de proteger o meio  ambiente, os  Estados  deverão  aplicar amplamente  o  

                                                      
47  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Estado Socioambiental e direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. pp. 11-38. p. 22. 
48  WEDY, Gabriel. Desenvolvimento sustentável na área das mudanças climáticas. Um direito 
fundamental. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 171-221. p. 199 
49  COLOMBO, Silvana. DA NOÇÃO DE SOBERANIA DOS ESTADOS À NOÇÃO DE INGERÊNCIA 
ECOLÓGICA. UNIBRASIL – Revista de Direitos Fundamentais e Democracia. V.1. 22 ago. 2007. p. 8 
Disponível em: <https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/75/74> 
Acesso em: 22 jan. 2021. 
50 SCHIER, MORBINI, 2020, p. 9 
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critério de precaução conforme suas capacidades”.51 

Além disso, “quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de 

certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada 

a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação 

ambiental”52. 

Aludida declaração que ficou conhecida como “Rio-92, Eco-92, ou ainda 

Cúpula da Terra”53, introduziu uma série de princípios voltados a proteção do meio 

ambiente, dos quais para o presente estudo, invoca-se o princípio da precaução, pois 

é o mais adequado nesse momento em que se verifica extremo perigo para o Meio 

Ambiente.  

Pelo princípio da precaução, os incêndios que veem ocorrendo na Amazônia e 

no Pantanal, caracterizam um perigo grave e irreversível ao meio ambiente, de modo 

que é urgente a tomada de medidas tendentes a impedir essas degradações 

ambientais, pelo poder público, tendo em vista que aludido princípio vincula os 

Estados em situações como estas, não podendo a Administração Pública se furtar 

de implementar tais medidas, o que infelizmente é o que vem ocorrendo no Brasil, 

conforme dados já indicados nos tópicos anteriores. 

É de extrema importância que nesse cenário ambiental atual, onde não só o 

Brasil se encontra em perigo de dano ambiental grave e irreversível, mas todo o 

planeta, que se dê efetividade a precaução ambiental, mesmo diante da incerteza 

cientifica, pois, utilizando-se desse mecanismo, teremos um meio hábil a 

consagração de um meio ambiente ecologicamente protegido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo foi desenvolvido com  a  finalidade  de  se  analisar  os  incêndios   na 

                                                      
51 DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. A Conferência das Nações 
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro de 3 a 14 de Junho de 1992. Disponível em: 
 <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf> 
Acesso em 22 jan. 2021.  
52 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente, 1992, n. p.  
53 Conferência Rio-92 sobre o meio ambiente do planeta: desenvolvimento sustentável dos países. Em 
discussão. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-
rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-
paises.aspx> Acesso em: 22 jan. 2021. 
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floresta Amazônica, no Pantanal e atuação do Estado Brasileiro à luz das ODS, de 

acordo com legislação vigente e doutrina pertinente ao assunto.  

As considerações traçadas até aqui, demonstram que independentemente do 

fato de o Poder Público possuir o dever de promover um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e protegido, o que é um direito fundamental de todos, 

vinculado a diversas diretrizes pautadas no desenvolvimento sustentável de acordo 

com Agenda 2030, não se tem dado a atenção que deveria ser dado a atual crise 

enfrentada pelo meio ambiente. 

Os biomas brasileiros da Amazônia e do Pantanal, cada vez mais estão em 

risco e degradados, em razão das constantes queimadas que ocorrem nessas áreas, 

geralmente, fontes de ações humanas criminosas. 

  Conforme dados levantados nos tópicos anteriores, ao invés de investir nos 

órgãos de proteção ao meio ambiente, e fomentar as políticas públicas com a 

finalidade de precaução, proteção e preservação do meio ambiente, a atual gestão 

do governo, deixa essas pautas de lado, reduzindo os orçamentos cada vez mais nos 

últimos anos. 

Portanto, há a necessidade de o governo voltar os olhos para as pautas 

ambientais, pois, a imagem que se mostra mais visível é a da impunidade a qualquer 

um que atente contra meio ambiente. O que se verifica é que cada vez mais se 

enfraquecem os órgãos fiscalizadores e de proteção ao meio ambiente, 

principalmente no que se refere aos incêndios ocorridos no Pantanal e na Amazônia. 

Fatores estes que vão contra as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 

6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, impondo ao País o 

dever de manter o equilíbrio ecológico, com a proteção dos ecossistemas e 

principalmente a proteção de áreas ameaçadas de degradação. 

Atualmente a Amazônia e o Pantanal estão em constante ameaça de 

degradação. É necessário a criação de incentivos ao estudo e à pesquisa de 

tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, 

assim como o acompanhamento do estado quanto a qualidade ambiental dessas 

áreas e a recuperação das mesmas, aquelas que já foram aniquiladas nesses 

biomas, que mesmo sendo diretrizes trazidas pela própria Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente, não estão sendo aplicadas. 
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Por isso, a alternativa que se deve urgentemente pôr em prática é pensar em 

medidas de precaução, dando eficácia ao princípio da precaução ambiental, 

consagrado na Rio-92, com a finalidade de encontrar fatores capazes de evitar as 

queimadas que vem ocorrendo nos biomas brasileiros, principalmente, mudando a 

imagem de impunidade difundida atualmente, aumentando-se os orçamentos 

destinados as pautas ambientais, para que haja assim um fortalecimento dos órgãos 

de proteção ao Meio Ambiente, atualmente fragilizados com a atual gestão 

governamental. 
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Resumo 
 
A emergência climática, causada pelas atividades antrópicas relacionadas às 
elevadas emissões de gases de efeito estufa e destruição das florestas, desequilibra 
o ecossistema planetário e ameaça de extinção inúmeras espécies, inclusive a 
humana. As medidas adotadas à luz do modelo do desenvolvimento sustentável e 
sob o prisma antropocêntrico não tem se mostrado suficientes à superação da 
grave crise ecológica global. Este artigo objetiva analisar de que forma e sob que 
paradigma jurídico o Direito Internacional pode oferecer soluções efetivas e 
urgentes a essa problemática, a partir da COP 26. A relevância do estudo consiste 
em fomentar a discussão acadêmica acerca do giro ecocêntrico e do 
constitucionalismo multinível como alternativas no desafio de resguardar os 
direitos fundamentais à integridade e à estabilidade ecológica e climática que 
interessam a toda a humanidade e à própria Terra. A metodologia utilizada envolveu 
pesquisa interdisciplinar, com orientação epistemológica na teoria crítica, a 
congregar teoria e práxis na articulação do Direito Constitucional, Ambiental e da 
Economia, com as técnicas de análise documental e de revisão bibliográfica, ante o 
estudo da transição do paradigma jurídico antropocêntrico para o ecocêntrico no 
Direito Internacional Ambiental.  
Palavras-chave: Emergência Climática. COP 26. Giro ecocêntrico. Direito 
Internacional Ambiental. Direito fundamental à integridade ecológica e climática. 

 
Abstract 
 
The climate emergency, caused by anthropic activities related to high greenhouse 
gas emissions and forest destruction, unbalances the planetary ecosystem and 
threatens countless species, including humans, with extinction. The measures 
adopted in the light of the sustainable development model and under the 
anthropocentric prism have not proved sufficient to overcome the serious global 
ecological crisis. This article aims to analyze how and under which legal paradigm 
                                                      
* Doutoranda em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. 
Mestre em Direito Constitucional e Teoria Política pela mesma instituição. Especialista em Direito 
Público Material pela Universidade Gama Filho -UGF, Brasil. E-mail: lu-barreira@hotmail.com. 
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international law can offer effective and urgent solutions to this problem, based on 
COP 26. The relevance of the study is to encourage academic discussion about the 
ecocentric turn and multilevel constitutionalism as alternatives in the challenge of 
protecting the fundamental rights to ecological and climatic integrity and stability 
that are of interest to all of humanity and to the Earth itself. The methodology used 
involved interdisciplinary research, with epistemological orientation in critical 
theory, bringing together theory and praxis in the articulation of Constitutional Law, 
Environmental Law, and Economics, with the techniques of document analysis and 
literature review, before the study of the transition from anthropocentric to 
ecocentric legal paradigm in International Environmental Law.  
Keywords: Climate Emergency. COP 26. Ecocentric Turn. International 
Environmental Law. Fundamental Right to Ecological and Climatic Integrity 
 

Introdução 

 

A degradação causada pela intervenção humana no meio ambiente levou a 

Terra a ingressar no Antropoceno, nova época geológica marcada por alterações 

nas características geofísicas predominantes até o período pré-industrial, dentre as 

quais se destaca o rápido aumento da temperatura do planeta desencadeado pela 

elevada emissão de gases agravadores do efeito estufa e desmatamento das 

florestas. A ciência tem alertado, nos últimos anos, para o risco iminente de colapso 

do ecossistema planetário devido aquecimento global, de modo a ensejar a extinção 

de milhões de espécies, inclusive a humana. As mudanças climáticas se situam, 

portanto, no contexto de uma crise ecológica global sem precedentes. 

Desde o seu surgimento, no início da década de 1970, o Direito Internacional 

Ambiental tem buscado conter a crescente degradação ecológica, por meio do 

modelo do desenvolvimento sustentável, cujos pilares buscam equilibrar a relação 

entre economia, pessoas e meio ambiente. À luz do paradigma antropocêntrico, 

foram celebrados, no âmbito da Organização das Nações Unidas, diversos acordos 

com foco no alcance da sustentabilidade e da estabilidade climática, a exemplo do 

Protocolo de Quioto (1997) e do Acordo de Paris (2015). No entanto, essas tratativas 

não tem se mostrado suficientes para afastar as projeções de elevação da 

temperatura terrestre para além dos níveis considerados seguros para os seres 

humanos e para Natureza.  

Nesse cenário, este artigo objetiva analisar de que forma e sob que 

paradigma jurídico o Direito Internacional Ambiental pode oferecer soluções 
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efetivas e urgentes à superação da crise sistêmica ora vivenciada. A relevância do 

estudo consiste em fomentar a discussão acadêmica acerca do giro ecocêntrico e 

do constitucionalismo multinível como alternativas no desafio de resguardar os 

direitos fundamentais à integridade e à estabilidade ecológica e climática que 

interessam a toda a humanidade e à própria Terra. 

A metodologia utilizada envolveu pesquisa interdisciplinar, com orientação 

epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito 

Constitucional, Ambiental e da Economia, com as técnicas de análise documental e 

de revisão bibliográfica, ante o estudo da transição do paradigma jurídico 

antropocêntrico para o ecocêntrico no Direito Internacional Ambiental. 

 

1 Emergência climática no antropoceno 

 

Os impactos das intervenções humanas no planeta desencadearam, em 

2016, o início do processo de reconhecimento científico de que a Terra deixou o 

Holoceno, em que as sociedades humanas se desenvolveram, ao entrar em uma 

nova época geológica: o Antropoceno1. Dentre os fenômenos característicos dessa 

transição se incluem o aumento da erosão associado à urbanização e à agricultura; 

perturbações antropogênicas dos ciclos de carbono, nitrogênio e fósforo e suas 

consequentes mudanças ambientais (aquecimento global, aumento do nível do mar, 

acidificação e disseminação de "zonas mortas" nos oceanos); mudanças rápidas 

na biosfera; e proliferação de concreto e plástico. 

Segundo a Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos - IPBES, é iminente a extinção de cerca 

de 1 milhão de espécies. De acordo com documento, de 1980 aos dias atuais, as 

emissões de gases do efeito estufa (GEE) dobraram, o que elevou a temperatura 

média global em, pelo menos, 0,7º C. A mudança climática foi elencada como uma 

das principais causadoras dos danos aos ecossistemas2.  

                                                      
1 AWG - Antroponece Working Group. “Results of binding vote by AWG”. Released 21st May 2019.  
Disponível em: <https://www.quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/>. Acesso 
em: 2 out. 2021. 
2  IPBES. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
“Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services 
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Speight pontua que, não obstante fatores naturais concorram para o 

aquecimento global, o aumento da emissão de gases de efeito estufa tem agravado 

sobremaneira esse fenômeno 3 . Diante do consenso formado por 97% dos 

especialistas do clima no sentido de que o aquecimento global ao longo do século 

passado está relacionado às atividades humanas4, não remanesce espaço para 

posturas “negacionistas” em torno do tema, as quais servem somente à garantia da 

rentabilidade da indústria de combustíveis fósseis, além de constituírem 

“estratégias de enganação com consequências malignas severas” 5. 

No relatório divulgado, em agosto de 2021, pelo Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas – IPCC, a responsabilidade do ser humano pelo recente 

e acelerado aquecimento global é cientificamente inferida como fato e não mais 

como probabilidade, pois, nos últimos cinquenta anos, o clima sofreu alteração sem 

precedentes num período de dois mil anos. O documento prevê a elevação da 

temperatura média global para além de 1,5°C nas próximas duas décadas, o que 

terá como consequências o aumento de ondas de calor, secas mais longas e 

intensas, alagamentos e outros eventos climáticos extremos6.  

Alguns dos efeitos desse desequilíbrio já são irreversíveis devido ao 

rompimento de pontos de inflexão associados ao aquecimento global, a exemplo da 

elevação do nível do mar provocada pelo derretimento das geleiras. Os “tipping 

points” são marcos críticos nos sistemas ambientais que, quando atingidos, 

originam mudanças biosféricas rápidas, significativas e irreversíveis. Isso ocorre 

porque as alterações nas características do sistema levam à sua reorganização e 

autoestabilização  em  um  novo  estado,  o  que  impede  o  retorno  à conformação 

                                                      

of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”. 2019. 
Disponível em: <https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary/>. Acesso em: 5 jun. 2021. 
3 SPEIGHT, James G. “Climate Change Demystified”. Beverly, MA: Scrivener Publishing, 2020, p. 213-
222. 
4 LUCITELLI, Dana. Millions of times later, 97 percent climate consensus still faces denial. “Bulletin 
of the atomic scientists”. Disponível em: https://thebulletin.org/2019/08/millions-of-times-later-
97-percent-climate-consensus-still-faces-denial/. Acesso em 3 out 2021. 
5 CHOMSKY, Noam; POLLIN, Robert. “Crise climática e o Green new deal global: a economia política 
para salvar o planeta”. Tradução de Bruno Cobalchini Mattos. Rio de Janeiro: Roça Nova, 2020. p. 
78. 
6 IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. “Climate Change 2021: The Physical Science 
Basis Summary for Policymakers”. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report. 
Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf. 
Acesso em: 3 out 2021. 
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anterior, mesmo se eliminados os condutores da mudança7. 

No entanto, o Relatório de Mudanças Climáticas de 2021 está longe de 

constituir uma sentença fatalista. De um lado, revela que, se nenhuma mudança 

significativa for adotada, o aumento da temperatura atingirá 4ºC em relação aos 

níveis pré-industriais, o que acarretaria desequilíbrios ecológicos capazes de 

extinguir milhares de espécies, inclusive a humana. De outro, porém, demonstra que, 

se houver drástica e sustentada redução das emissões de CO2 e de outros GEE nas 

próximas décadas, será possível conter o aquecimento de forma que não alcance 

2°C e, em seguida, reduzi-lo para patamar inferior a 1,5ºC até o final do século, de 

maneira a garantir o equilíbrio climático necessário à vida humana8.  

Emergência significa “ocorrência de grande perigo” ou “situação crítica e 

imprevista que demanda ação imediata” 9. Apesar de questionável o aspecto da 

“imprevisibilidade”, pois os alertas acerca dos riscos do aquecimento global 

remontam ao Relatório Brundtalnd10 , as evidências científicas apontam para a 

caracterização de uma emergência climática a demandar providências imediatas. 

Confome Beck, a partir da era moderna industrializada, a sociedade passou 

a se qualificar como catastrófica, pois os riscos deixaram de ser pessoais para 

configurar situações capazes de desencadear a autodestruição da vida na Terra11. 

Para Latour “[...] a fusão entre escatologia e ecologia não é uma queda na 

irracionalidade, uma perda de sangue-frio ou uma adesão mística qualquer a um 

mito religioso ultrapassado”. Trata-se de um apelo para que as pessoas passem a 

                                                      
7  IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. “Climate Change 2014: Synthesis Report. 
Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change”. Disponível em: https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf. Acesso em: 3 out 2021. 
8 IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. “Climate Change 2021. The Physical Science 
Basis Summary for Policymakers”. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report. 
Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf. 
Acesso em: 3 out 2021. 
9  MICHAELIS. Dicionário brasileiro da língua portuguesa. Disponível em: 
https://www.michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/emergência/. 
Acesso em 3 out 2021. 
10 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS -ONU. “Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future”. Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Acesso 
em 3 out 2021. 
11 BECK, Ulrich. “Sociedade de risco”. Trad. Sebastião Nacimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora 34, 2011,  
p. 25-28. 
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enfrentar o problema sem dar voltas em conciliações e apaziguamentos que adiam 

o momento de providenciar a mudança enquanto é tempo12. 

Após os primeiros alertas científicos acerca dos perigos do aquecimento 

global13 , celebrou-se, no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Rio 92), a Convenção - Quadro sobre 

Mudança do Clima, em que os Estados assumiram compromissos com o objetivo 

de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera14. A 

referida Convenção se caracterizava, contudo, por ser ampla e depender de 

regulamentação por parte do Poder Executivo de cada um dos 154 países que a 

subscreveram, assim como de futuras negociações, realizadas no âmbito das 

Conferências das Partes – COP’s15.  

Durante a COP 3, ocorrida em 1997, foi subscrito o Protocolo de Quioto, no 

qual se estabeleceram compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos 

gases agravadores do efeito estufa16. Porém, em 2012, o referido acordo cobria 

menos de 15% das emissões mundiais, “levando-se em conta a não ratificação 

pelos Estados Unidos e a saída do Canadá, da Rússia e do Japão”. Para Tirole, o 

Protocolo de Quioto “é um fracasso”, na medida em que “não impediu os países de 

adotar comportamentos de carona” ao agirem prioritariamente em seu próprio 

interesse e em nome de seus agentes econômicos, enquanto esperam aproveitar-

se dos esforços dos outros17. 

Por ocasião da COP 21, no ano de 2015, foi celebrado o Acordo de Paris.  Em 

seu bojo foi estipulado que o mundo envidaria esforços para manter o aumento da 

temperatura média global em torno de 1,5 °C a fim de mantê-lo em nível bem inferior 

aos 2°C acima dos níveis pré-industriais, bem ainda para atingir  a  neutralidade  na 

                                                      
12  LATOUR, Bruno. “Diante de gaia: oito conferências sobre a natureza no antropoceno”. Trad. 
Maryalua Meyer. São Paulo: Ubu, 2020, p. 343. 
13 IPCC -Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Reports. “First Assessment Report”. 
Disponível em: www.ipcc.ch/reports/. Acesso em 4 out 2021. 
14 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. “United Nations Conference on Environment and 
Development”. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/docs/meio-
ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2021. 
15 MILARÉ, Édis. “Direito do ambiente”. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.598. 
16  PROTOCOLO DE QUIOTO. 1997. Disponível em: 
https://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protocolo_Quioto.pdf.  Acesso em: 4 out 
2021. 
17 TIROLE, Jean. “Economia do bem comum”. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2020, p. 
213/222. 
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emissão de CO2 até 205018.  

Todavia, embora seja considerado um sucesso diplomático, “no que se refere 

às medidas concretas, poucos progressos foram realizados”, pois os países se 

concentraram em fixar uma quantia global sem individualizar os compromissos e 

responsabilidades de cada um19. O desafio das mudanças climáticas representa a 

maior crise existencial já enfrentada pela humanidade, pois ameaça destruir 

qualquer forma de vida humana organizada e somente será possível superá-la por 

meio de um engajamento mundial20.  

 

2 Uma resposta jurídica global para a emergência climática  

 

Para transpor as barreiras da retórica e efetivar a necessária queda do uso 

dos combustíveis fósseis, Tirole defende a celebração de um novo acordo, em que 

seja fixada uma precificação do carbono substancial e uniforme para todos os 

países, a fim de se evitar que as diferenças na tributação existentes nas diferentes 

regiões do planeta incentivem as indústrias emissoras a se instalarem nos lugares 

onde os encargos são menores, o que mantém elevada a média global de produção 

de CO2. O autor sugere que a questão da equidade na divisão do ônus climático seja 

gerida mediante transferências financeiras dos países ricos para os países em 

desenvolvimento, no intento de minimizar a realidade das desigualdades 

internacionais 21.  

Numa vertente mais progressista, Pollin e Chomsky propõem um “Green New 

Deal” constituído por investimentos concentrados na melhoria drástica dos padrões 

de eficiência energética e na rápida expansão da oferta de fontes renováveis de 

energia limpa (sobretudo solar e eólica) para todos os setores da economia e nas 

diversas regiões do globo, com preços competitivos para enfrentar os combustíveis 

                                                      
18 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Conference of the Parties. “Draft decision -/CP.21. 
Adoption of the Paris agreement”. 2015. Disponível em: https:// 
unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. Acesso em: 5 out 2021. 
19  TIROLE, Jean. Op. Cit. p. 225-226. 
20 CHOMSKY, Noam; POLLIN, Robert. “Crise climática e o Green new deal global: a economia política 
para salvar o planeta”. Trad. Bruno Cobalchini Mattos. Rio de Janeiro: Roça Nova, 2020. p. 15-17 
21 TIROLE, Jean. Op. Cit. p. 229-239. 



 
788 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020)  

 

fósseis e a energia nuclear. Enfatizam, ademais, a necessidade de combate ao 

desmatamento e o estímulo ao reflorestamento22. 

Relevante notar que, embora haja divergência quanto à definição da melhor 

política econômica a ser adotada no ajuste, parece haver consenso na doutrina 

quanto à imprescindibilidade de um acordo de adesão global e caráter vinculante 

capaz de impulsionar a imediata queda da emissão dos gases de efeito estufa. A 

experiência positiva do caso da camada de ozônio sinaliza que a união dos Estados, 

traduzida em medidas concretas e guiadas pela ciência, constitui estratégia 

poderosa no enfrentamento de problemas de dimensão planetária, como o da 

emergência climática ora vivenciado. 

Em 1985, foi comprovado que componentes químicos presentes em produtos 

do cotidiano como aerossóis, espumas, refrigeradores e aparelhos de ar-

condicionado estavam danificando a camada de ozônio e que já havia se formado 

um buraco nesse escudo natural protetor das pessoas, plantas, animais e 

ecossistemas contra a excessiva radiação ultravioleta. Esse quadro anunciava um 

futuro condenado a doenças como câncer de pele e catarata, colheitas destruídas e 

ecossistemas danificados. Os governos ouviram o alerta científico e, por meio do 

Protocolo de Montreal (1989), primeiro e único acordo ambiental da ONU a ser 

ratificado por todos os países do mundo, obrigaram-se a eliminar gradualmente as 

substâncias que danificam a camada de ozônio, inclusive os clorofluorcarbonos 

(CFC). Essa meta foi 99% cumprida e o processo de restauração camada de ozônio 

da Terra deve se completar até 206023. 

O sistema climático integra um grupo de nove processos planetários 

interconectados que regulam a estabilidade e a resiliência do sistema terrestre. De 

acordo com os especialistas, o rompimento desses limites suprimiria as condições 

de suporte natural da vida humana. Em pelo menos cinco dessas fronteiras, a zona 

de segurança foi transposta, dentre elas a do aquecimento global. Dois desses 

sistemas vitais (o da poluição química e o da integridade ecológica) já se encontram 

                                                      
22 CHOMSKY, Noam; POLLIN, Robert. Op. Cit. p. 102-103. 
23 UNEP – United Nations Environment Programme.  “Rebuilding the ozone layer: how the world 
came together for the ultimate repair job”. Disponível em: www.unep.org/pt-br/noticias-e-
reportagens/reportagem/como-o-mundo-se-uniu-para-reconstruir-camada-de-ozonio. Acesso 
em 6 out 2021. 
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na zona de alto risco24. A emergência climática situa-se, portanto, no contexto de 

uma crise ecológica global. 

Essa vinculação pode ser constatada com clareza ao se observar o caso do 

Brasil. Predomina no país uma matriz energética renovável, proveniente de 

hidrelétricas e de produção solar e eólica, inclusive com previsão de operação da 

primeira usina de hidrogênio verde em 202225. Mesmo assim, o país é o 4º maior 

responsável pelo aquecimento global devido ao desmatamento relacionado à 

pecuária e à extração de madeira26. É que as florestas funcionam como sumidouros 

de CO2, ao capturar o gás da atmosfera e liberar oxigênio através da fotossíntese. 

Ao ter sua vegetação suprimida em larga escala, a floresta perde essa capacidade 

natural e, quando queimada, produz CO2. Em decorrência das mencionadas 

atividades antrópicas, a Floresta Amazônica deixou de ser sumidouro para 

constituir fonte de emissão de carbono para a atmosfera27. 

Nos últimos anos, esse quadro encontra-se em perspectiva de agravamento, 

pois dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE revelam que a taxa 

anual de desmatamento na Amazônia subiu de 7.536 km2, em 2018, para 10.129 

km2, em 2019, e para 11.088 km2, em 202028. Segundo o World Report 2021 da 

Human Rights Wath, o desmatamento na Amazônia cresceu oitenta e cinco por 

cento em 2019 e, de janeiro a setembro de 2020, o número de queimadas na região 

atingiu o nível mais alto em dez anos29. 

                                                      
24  STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE. Stockholm University. “Planetary boundaries”. Disponível 
https://stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-
boundaries.html. Acesso em: 6 out 2021. 
25 CEARÁ. Casa Civil.  “Ceará receberá a primeira usina de hidrogênio verde do Brasil com operação 
já em 2022”. 1º de setembro de 2021. Disponível em: https://www.ceara.gov.br/2021/09/01/ceara-
recebera-a-primeira-usina-de-hidrogenio-verde-do-brasil-com-operacao-ja-em-2022/. Acesso 
em 9 out 2021. 
26 CARBON BRIEF. “Analysis: Which countries are historically responsible for climate change?” Disponível em: 
https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change. 
Acesso em 9 out 2021. 
27  GATTI. Luciana V. Et. All. “Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate 
change”. NATURE. Jul/2021. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03629-
6. Acesso em: 9 out 2021.  
28 INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. “PRODES – Monitoramento do Desmatamento 
da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite”. Disponível em: 
https://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso em: 14 jan. 2021. 
29 HRW. Human Rigths Watch. “World Report 2021”. Disponível em: https://www.hrw.org/world-
report/2021/country-chapters/brazil#09fe17. Acesso em: 14 jan. 2021. 
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Nesse cenário, conforme Carducci, as questões de justiça climática se 

tornaram urgentes e inevitáveis, uma vez que, pela primeira vez na história entre 

fatos e normas, o mundo está em uma situação de emergência ecossistêmica, 

climática e fóssil que se qualifica como irreversível e cientificamente certa e que se 

projeta, ao mesmo tempo, em âmbito local e global30. Morin afirma que somente 

uma ecopolítica que se imponha local, regional, nacional e também em âmbito 

planetário será capaz de ensejar as mudanças que permanecem refreadas “pelas 

estruturas institucionais e mentais esclerosadas, por enormes interesses 

econômicos e por inúmeras barreiras que subsistem, a despeito das grandes 

conferências internacionais que marcaram as últimas décadas”31. 

Desde o seu surgimento, quando da Conferência de Estocolmo de 1972, o 

Direito Internacional Ambiental tem buscado construir alternativas com foco no 

equilíbrio entre os eixos econômico, social e ambiental. Em 2015, a Organização das 

Nações Unidas estabeleceu o rol dos objetivos do desenvolvimento sustentável, 

dentre os quais se destaca aqui o de nº 13: “tomar medidas urgentes para combater 

a mudança do clima e seus impactos” 32 . Entretanto, para Latouche “o 

desenvolvimento é uma palavra tóxica, qualquer que seja o adjetivo com que o 

vistam”, pois abriga uma “lógica suicida”, na qual a necessidade de crescimento 

ilimitado se choca com a finitude da biosfera33. Por essa razão, esse modelo não 

tem se convertido em medidas suficientes para reverter a degradação ecológica. 

Diante disso, o que poderia ter sido uma crise passageira, se a humanidade tivesse 

agido trinta ou quarenta anos atrás, transformou-se numa profunda mudança na 

relação do anthropos com o mundo34. 

                                                      
30  CARDUCCI. Michele. “La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”. Saggi – DPCE 
online, 2020/2 ISSN: 2037-6677.  
31 MORIN. Edgar. “A via para o futuro da humanidade”. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza 
Perassi Bosco, Rio de Janeiro: Bertrand, 2013, p. 105. 
32  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. “Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável”. Rio de Janeiro, 25-27 set. 2015. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 26 jun. 2021. 
33 SERGE, Latouche. “Pequeno tratado do decrescimento sereno”. Tradução de Cláudia Berliner. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 10. 
34 LATOUR, Bruno. Op. Cit., p. 25. 
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Na avaliação de Leff, “a viabilidade do desenvolvimento sustentável 

converteu-se em um dos maiores desafios históricos e políticos do nosso tempo”, 

pois intenta internalizar as externalidades ambientais com os critérios da 

racionalidade econômica ao integrar os processos ecológicos, populacionais e 

distributivos aos processos de produção e consumo 35 . O autor sugere a 

substituição da racionalidade econômica por uma racionalidade ambiental, a qual 

demandaria transformações dirigidas a um estilo alternativo de desenvolvimento 

que implica incorporação dos valores do ambiente na ética individual, nos direitos 

humanos e nas normas jurídicas que disciplinam o comportamento dos atores 

econômicos e sociais 36 . Nesse processo, o Direito constitui ferramenta 

indispensável, haja vista que compete às leis subsidiar a criação de comunidades 

sustentáveis, em que sejam compatibilizados os valores humanos e a manutenção 

da vida na Terra37.  

A COP 2638, a ser realizada de 31 de outubro a 12 de novembro de 2021 em 

Glasgow, na Escócia, é a oportunidade impostergável para que os Estados celebrem 

um tratado vinculativo com a previsão de medidas concretas e hábeis a tornar 

efetiva a eliminação do uso de combustíveis fósseis nos próximos trinta anos, bem 

como a proteção às florestas e ecossistemas essenciais da Terra. Para além dos 

aspectos econômicos e políticos, o acordo deverá constituir norma internacional 

apta a assegurar um direito fundamental à estabilidade climática. 

Dependem do resultado desse pacto os direitos humanos de toda a 

população do globo, como os direitos à vida, à saúde 39  e ao meio ambiente 

equilibrado40. Por essa razão, há que se situar na órbita do que Ferrajoli nomeou de 

“constitucionalismo mundial”, a par de oferecer garantias jurídicas ao seu 

                                                      
35 LEFF, Enrique. “Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza”. Tradução de Luis 
Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 223. 
36 LEFF, Enrique. Op cit. p. 241. 
37 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. “A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a 
natureza e a comunidade”. Tradução de Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2018, p. 247-248. 
38 UN - United Nations. UN Climate Change Conference UK 2021. COP 26.  “Uniting the world to tackle 
climate change”. Disponível em: https://ukcop26.org. Acesso em 6 out 2021. 
39 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU.  Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. 
Disponível em https://nacoesunidas.org/docs/direitoshumanos/. Acesso em: 23 jun 2020. 
40 DW. “La ONU reconoce el ‘derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible’".8 out 2021. 
Disponível em: https://www.dw.com/es/la-onu-reconoce-el-derecho-a-un-medioambiente-
limpio-sano-y-sostenible/a-59453973. Acesso em: 10 out 2021. 
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cumprimento. A limitação da soberania dos Estados sofreria, assim, mitigação 

diante do fato de que os interesses em causa são comuns a toda a humanidade41.  

Para o autor, as questões do meio ambiente demandam uma Constituição da 

Terra “que preveja garantias e instituições à altura dos desafios globais e da 

proteção da vida de todos” 42 . É preciso, entretanto, ampliar ainda mais esse 

horizonte, pois as consequências do colapso climático do planeta, além de transpor 

as fronteiras dos Estados Nacionais, transcendem a própria sociedade humana, ao 

ameaçar inúmeras outras espécies e o equilíbrio planetário.  

 

3 Urgência do paradigma jurídico ecocêntrico na COP 26 

 

“Urgente” significa a qualidade ou condição de algo que não pode ser 

adiado43.  Diante da emergência ecológica a ameaçar a existência da vida no planeta 

como a conhecemos, assume caráter de urgência a adoção, pelo Direito 

Internacional, de paradigma jurídico hábil a restabelecer o equilíbrio e a harmonia 

entre os modos de vida e de produção humanos e a Natureza da qual são parte. 

De acordo com Ito, a atual legislação voltada à proteção ambiental não logrou 

atingir seu escopo em razão de possuir matriz antropocêntrica, em que há uma 

abordagem utilitarista da natureza, própria da já ultrapassada era moderna, pois é 

entendida como propriedade ou objeto. Nesse viés, por ser destituída de dignidade, 

não lhe é legalmente reconhecido valor intrínseco, mas somente importância 

proporcional à sua capacidade de servir aos seres humanos. Assim, o sistema legal 

vigente, radicado na ideia do desenvolvimento sustentável, ao buscar proteger o 

meio ambiente na medida de sua serventia ao homem, não se mostra capaz de 

impedir que as ambições  humanas  e  demandas  econômicas  se  sobreponham  à 

                                                      
41 FERRAJOLI, Luigi. “A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional”. Trad. 
Carlo Coccioli, Máercio Lauria Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 54. 
42  FERRAJOLI, Luigi. “O vírus põe a gobalização de joelhos”. Instituto Humanitas UNISINOS. 
Disponível em: www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597204-o-virus-poe-a-globalizacao-de-joelhos-
artigo-de-luigi-ferrajoli. Acesso em 8 out 2021. 
43  MICHAELIS. “Dicionário brasileiro da língua portuguesa”. Disponível em: 
https://www.michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/urgência/. 
Acesso em 3 out 2021. 
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tutela da natureza, que é tratada apenas como objeto de direito44.  

Como constatam Capra e Mattei, apesar do pensamento sistêmico figurar na 

vanguarda da ciência, o Direito e a Economia continuam a fortalecer uma visão de 

curto prazo e mecanicista, com enfoque no proprietário individual atomizado e 

abstrato que pode exercer sua posse da Terra por meio da extração de valor dos 

bens e recursos comuns, em detrimento dos demais seres45.  

Ito defende o reconhecimento dos Direitos da Natureza, mediante a adoção 

de um paradigma legal ecocêntrico, apto a devolver centralidade à vida, numa 

abordagem sistêmica, holística, dinâmica e multidimensional, compatível com o 

conhecimento científico acerca da interconexão e complexidade inerente ao 

ecossistema terrestre. Propõe, assim, a substituição do atual padrão de 

sustentabilidade, ancorado no tripé “pessoas, economia e meio ambiente”, por um 

modelo em que a economia seja entendida como eixo dependente dos sistemas 

sociais humanos e, estes, por sua vez, como partes integrantes da natureza46 . 

Nesse percurso, o princípio da integridade ecológica surge como elemento chave, 

porquanto “[...] traduz a ideia de ‘sistema’ que está na base da compreensão do 

equilíbrio ecológico e da Natureza como um todo” 47.  

Segundo Bridgewater, Kim e Bosselmann, integridade ecológica significa um 

estado ambiental propício à sustentação da vida, composto pela combinação da 

biodiversidade e dos processos ecossistêmicos de um determinado local ou da 

biosfera. Nesta última acepção, mais abrangente, implica a preservação da 

capacidade funcional do ambiente planetário e o respeito ao papel desempenhado 

pelos processos evolutivos e ecológicos. Os autores defendem que a integridade 

ecológica deve servir de ferramenta jurídica a fim de impedir que as atividades 

humanas ultrapassem os limites considerados seguros para as pessoas e para os 

                                                      
44  ITO, Mumta. “Nature’s Rights; Why the European Union Needs a Paradigm Shift in Law to Achieve 
Its 2050 Vision”. In: Cameron La Follette and Chris Maser, eds. Sustainability and the Rights of Nature 
in Practice. New York: Taylor and Francis, p. 311-330. 
45 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo.” A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a 
natureza e a comunidade”. Tra. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2018, p. 39. 
46 ITO, Mumta. “Nature’s Rights: Why the European Union Needs a Paradigm Shift in Law to Achieve 
Its 2050 Vision”. In: Cameron La Follette and Chris Maser, eds. Sustainability and the Rights of Nature 
in Practice. p. 311-330. 
47 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. “Direito Constitucional Ecológico”. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 76. 
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ecossistemas, de maneira a constituir uma grundnorm de proteção do sistema de 

suporte da vida apta a guiar o comportamento dos Estados48. 

No rol dos fundamentos jurídicos condutores da transição para um Direito 

Internacional Ecocêntrico, em reforço ao princípio da integridade ecológica, figuram 

o princípio da vedação de retrocesso e o dever de progressividade dos instrumentos 

de proteção ambiental, previstos no artigo 3º do Acordo de Escazu, de 201849. Tais 

preceitos estão integrados na Declaração Mundial da IUCN pelo Estado de Direito 

Ambiental 50 , cujos termos recomendam a revisão e o aprimoramento regular e 

progressivo das leis e políticas, com o desiderato de proteger, conservar, restaurar 

e melhorar o meio ambiente, com esteio nos mais recentes conhecimentos 

científicos. 

Identificam-se, no cenário internacional, tratativas alinhadas à perspectiva 

de substituição do antropocentrismo típico da modernidade pela abordagem de 

conotação ecocêntrica. Com efeito, em 1983, a Assembleia Geral da ONU aceitou a 

Carta Mundial para a Natureza, a qual descreve a humanidade como parte da 

natureza e proclama que “toda forma de vida é única, garantido o seu respeito, 

independentemente de sua utilidade para o homem” 51. No ano 2000, foi lançada a 

Carta da Terra, que enuncia o respeito pela natureza e declara a responsabilidade 

dos povos da Terra “uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e 

com as futuras gerações” 52. Sob essa vertente, a Cúpula Mundial da ONU de 2002 

declarou a “responsabilidade com o outro, com a grande comunidade da vida e com 

                                                      
48 BRIDGEWATER, Peter; KIM, Rakhyun E.; BOSSELMANN, Klaus. “Ecological Integrity: A Relevant 
Concept for International Environmental Law in the Anthropocene?” In: Yearbook of international 
Environmental Law, v. 25, n. 1, p. 61-78, 2015, p. 73. 
49  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. “Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 
Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe”. 
Ecazú, 4 mar. 2018. Disponível em: https://www.cepal.org/pt-br/acordodeescazu. Acesso em: 17 
jan. 2021. 
50  IUCN. International Union for Conservation of Nature. “IUCN World Declaration on the 
Environmental Rule of Law”. 2016. Disponível em: 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/world_declaration_on_the_environmental
_rule_of_law_final_2017-3-17.pdf. Acesso em: 8 jun. 2021. 
51 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. “Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 
A/RES/37/7”. 28 out. 1982. Disponível em: <https://www.dh-
cii.eu/0_content/investigao/files_CRDTLA/convencoes_tratados_etc/carta_mundial_da_natureza_d
e_28_de_outubro_de_1982.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2020. 
52  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. “Carta da Terra”. 2000. Disponível em: 
<https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/carta-da-terra.html>. 
Acesso em: 5 set. 2019. 
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nossos filhos” 53 . Bosselmann 54  registra tratar-se da primeira manifestação 

realizada em um documento de direito internacional com menção e respeito 

expresso à comunidade da vida. 

Nessa trilha, os Direitos da Natureza, como consectários do paradigma 

ecocêntrico 55 , têm encontrado cada vez mais receptividade em sede de direito 

comparado e internacional 56 . Pelizzon e Santiago 57  assinalam o seu 

reconhecimento, em âmbito constitucional, legal ou jurisprudencial, em diversos 

países, como Equador, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Nova Zelândia, Índia, 

México, Austrália, Uganda e Bangladesh. Em 2020, o Comitê Econômico e Social 

Europeu publicou uma carta que apresenta um quadro para o reconhecimento dos 

Direitos da Natureza no âmbito da União Europeia como pré-requisito para o 

aperfeiçoamento da relação entre o ser humano e o seu habitat. O estudo ressalta 

que se o sistema jurídico não for transformado, é improvável que a UE alcance a 

meta de zerar as emissões de GEE até 205058. 

Inobstante a repercussão global alcançada pelo tema nos últimos anos, o 

pioneirismo na consagração da Natureza como sujeito de direitos deve ser atribuído 

aos Estados Andinos. Esse feito ocupa lugar de relevo no Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano, construído sobre os pilares de uma concepção decolonial e 

emancipadora das culturas e cosmovisões dos povos tradicionais. Os valores 

culturais e sociais indígenas apresentam-se, segundo Acosta, como oportunidade 

de construção coletiva de “outros tipos de sociedades, sustentadas sobre uma 

convivência harmoniosa entre os seres humanos consigo mesmos e com a 

Natureza, a partir do reconhecimento dos diversos valores culturais existentes no 

                                                      
53  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. “Declaração de Joanesburgo sobre 
Desenvolvimento Sustentável”. 2002. Disponível em: 
https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm. Acesso em: 5 
set. 2019. 
54 BOSSELMANN, Klaus. “O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança”. Trad. 
Philip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 61. 
55 LOURENÇO, Daniel Braga. “Qual o valor da natureza?” São Paulo: Elefante, 2019, p. 390. 
56 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Op Cit. p. 143. 
57  PELIZZON, Alexandre; SANTIAGO, Mariana Ribeiro. “The ‘harmony with nature’ paradigm in Brazil”. 
Revista Argumentum – RA, v.21, n. 1, jan/abr, p. 465-487, 2020. 
58 EESC. European Economic and Social Committee. “Towards an EU Charter of the Fundamental 
Rights of Nature Study”. Disponível em: <http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-
other-work/publications/towards-eu-charter-fundamental-rights-nature>. Acesso em: 17 jan. 
2020. 
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planeta” 59. Nesse contexto se inserem as Constituições do Equador (2008) e da 

Bolívia (2009), as quais resultaram de processos políticos deflagrados por 

reivindicações sociais e têm por ideologia “[...] o respeito e equilíbrio da Sociedade 

com a Vida e com a Natureza”, em contraposição à visão dominante e redutora 

segundo a qual o homem é o único sujeito de direitos 60.  No mesmo rumo segue a 

jurisprudência da Colômbia, a partir do reconhecimento de personalidade jurídica 

ao Rio Atrato, em 201661 ; à Amazônia colombiana, em 201862  e ao Parque Los 

Nevados, em 202063. 

Nos termos do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2020 das Nações 

Unidas, os desafios impostos diante do Antropoceno exigem a percepção de 

pertencimento da humanidade à natureza. O documento registra que as 

experiências indígenas e de comunidades locais têm realizado, de forma acoplada, 

avanços sociais, bem estar e preservação de ecossistemas. Conclui, pois, ser 

essencial garantir a esses povos proteção e espaço para autodeterminação. 

Assinala, ainda, a contribuição dos povos indígenas para a preservação da floresta 

Amazônica, a servir de modelo por meio do qual as decisões locais e soluções 

baseadas na natureza podem aliviar as pressões planetárias atinentes ao 

aquecimento global e à preservação da biodiversidade64. 

No julgamento do caso Nuestra Tierra vs. Argentina, a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos - CIDH reconheceu expressamente o direito humano ao meio 

                                                      
59  ACOSTA, Alberto. “O bem viver”. Tradução de Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária, 
Elefante, 2016, p. 31-33. 
60  SOLDATI, Manoelle Brasil; SOUZA, Maria Cláudia Antunes de; PASOLD, Cesar Luiz. “Novo 
constitucionalismo latino-americano: exemplo de acesso à água potável”. In: SOUZA, Maria Cláudia 
Antunes de; POMPEU, Gina Vidal Marcilio; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. Gestão das águas: dignidade 
humana e sustentabilidade por meio do fortalecimento das cadeias de valor. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2018, p. 37-43. 
61  COLÔMBIA. Corte Constitucional. „Sentencia T-622/16”. 2016. Disponível em: <https: 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
62 COLÔMBIA. Corte Suprema de Justicia. „STC4360-2018 (2018-00319-01)”. 2018. Disponível em: 
<https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-ordena-proteccion-
inmediata-de-la-amazonia-colombiana/>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
63  COLÔMBIA. Corte Suprema de Justicia. „STL10716-2020. 2020”. Disponível em: 
<https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/12/01/corte-suprema-fija-plazo-de-un-ano-
a-plan-de-rescate-del-parque-los-nevados/>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
64 UNDP. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. “Human development report 2020. The 
next frontier: Human development and the Anthropocene”, New York. 2020. Disponível em: 
<https://www.hdr.undp.org/en/content/2020-human-development-report-next-frontier-human-
development-and-anthropocene>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
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ambiente saudável, bem como sua interconexão com os direitos à alimentação 

adequada, à água e à identidade cultural dos povos indígenas 65 . Trata-se da 

primeiro decisão na esfera contenciosa em que a Corte aplicou o entendimento 

anteriormente emitido na Opinião Consultiva nº 23/2017, por meio da qual foi dado 

um passo adiante no giro ecocêntrico do Direito Internacional Ambiental, de modo 

a impulsioná-lo rumo a um formato ecológico.  

Isso porque, no aludida manifestação, a CIDH versou sobre a proteção do 

meio ambiente sadio como direito autônomo, ao afirmar a tutela de seus 

componentes (bosques, rios, mares e outros) como interesses jurídicos em si 

mesmos e considerar a importância destes para os organismos vivos com quem 

compartilham o planeta 66 . A CIDH deixa claro, portanto, que a ampliação dos 

sujeitos da garantia fundamental ao meio ambiente equilibrado de nenhuma 

maneira reduz a proteção aos direitos humanos. Com efeito, como bem assevera 

Gudynas, “as duas abordagens de direitos sobre o meio ambiente são válidas, e é 

positivo que sejam mantidas e se articulem entre si” 67.  

À luz dessas ideias, as discussões travadas por ocasião da COP 26 devem 

conduzir à edição de uma norma de Direito Internacional, de caráter vinculante, que, 

sob paradigma jurídico ecocêntrico, seja hábil a reconhecer e garantir, mediante 

compromissos e medidas concretas, o direito fundamental à integridade e à 

estabilidade climática e ecológica a todos os seres humanos e à própria Terra, com 

respeito às diversidades culturais, proteção aos povos originários e à população 

vulnerável aos fenômenos extremos.  

O referido acordo deverá, então, em consonância com o princípio da 

progressividade em matéria de direitos humanos (e também ecológicos), nortear o 

aperfeiçoamento dos sistemas jurídicos nacionais. No Brasil, a Lei nº 12.187/2009 

                                                      
65  CIDH. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. “Caso Comunidades Indígenas 
Miembros De La Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina”. Sentencia de 6 de Febrero 
de 2020 (Fondo, Reparaciones y Costas). Disponível em: 
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_400_esp.pdf. Acesso em: 8 out. 20201. 
66 CIDH. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. “Opinião Consultiva nº 23/2017 sobre 
Meio ambiente e Direitos Humanos”, pp. 28-29. Disponível em: 
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. Acesso em: 17 jan. 2020. 
67 GUDYNAS, Eduardo. “Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais”. Tradução de 
Igor Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 52. 
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instituiu a Política Nacional dobre Mudança do Clima68. Embora reconheça esse 

avanço legislativo, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe - CEPAL 

realça que o país deve adicionar esforços na implementação dessa política no 

intuito de “reduzir a desflorestação na região amazônica e assegurar que as 

atividades econômicas tenham em devida conta os direitos dos povos indígenas e 

o respeito pelo ambiente e pela biodiversidade”69.  

Tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional nº 

233/201970, com o escopo integrar a agenda climática de forma expressa no texto 

da Constituição Federal de 1988 e cuja aprovação se afigura, conforme Sarlet, 

conveniente e oportuna para que se introduzam no texto normas definidoras e 

impositivas de tarefas estatais destinadas a conferir aplicabilidade ao direito 

fundamental à proteção e promoção de condições climáticas íntegras e estáveis 

decorrentes direito-dever à proteção ambiental já inserto em seu artigo 22571. 

 

Conclusão 

 

A emergência climática, causada pelas atividades antrópicas relacionadas às 

elevadas emissões de gases de efeito estufa e destruição das florestas, desequilibra 

o ecossistema planetário e ameaça de extinção inúmeras espécies, inclusive a 

humana. Diante disso, a COP 26, a realizar-se em novembro de 2021, constitui-se 

em oportunidade inadiável para que todos os Estados do globo somem esforços por 

meio de acordo vinculante no qual sejam estipuladas medidas efetivas e hábeis a 

assegurar a estabilização da temperatura da Terra.  

                                                      
68 BRASIL. Lei nº 12.187, de 26 de dezembro de 2009. “Institui a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima – PNMC e dá outras providências”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm . Acesso em: 9 out. 2021. 
69  CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “Cambio Climático y Derechos 
Humanos Contribuciones desde y para América Latina y El Caribe”. 2019. Disponível em: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44970/4/S1901157_es.pdf. Acesso em: 9 out 
2021. 
70  BRASIL. Congresso Nacional. “PEC nº 233/2019”. Disponível em: 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pec-233-2019. 
Acesso em 9 out. 2021. 
71 SARLET, Ingo Wolfgang. “Direito fundamental a um clima estável e a PEC 233/2019”. Conjur, 2020. 
Disponível em: ww.conjur.com.br/2020-dez-14/direto-fundamental-clima-estavel-pec-2332019. 
Acesso em: 9 out. 2021. 
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Tendo em vista que as medidas até então adotadas pelo Direito Internacional 

Ambiental à luz do modelo do desenvolvimento sustentável, ancorado em 

racionalidade econômica e antropocêntrica, não tem se mostrado suficientes à 

superação da crise sistêmica ora vivenciada, considera-se urgente que as tratativas 

internacionais, a partir da COP 26, passem a adotar paradigma jurídico de matriz 

ecocêntrica, a fim de reconhecer e assegurar o direito fundamental à integridade e 

à estabilidade climática e ecológica a todos os seres humanos e à própria Natureza, 

com respeito às diversidades culturais, proteção aos povos originários e à 

população vulnerável aos fenômenos extremos.  

Em consonância com o princípio da progressividade em matéria de direitos 

humanos, esse giro ecoêntrico norteará o aperfeiçoamento dos sistemas jurídicos 

nacionais. Assim, no Brasil, para integrar-se ao bloco de constitucionalidade 

multinível, que inclui os tratados internacionais e, em especial, os dedicados à causa 

ambiental e climática, seja no plano do sistema universal da ONU, seja na esfera do 

sistema interamericano, a PEC nº 233/2019 deve acolher as irradiações do giro 

ecocêntrico e contribuir para a consolidação de um direito fundamental à 

integridade e estabilidade à climática e ecológica que contemple as presentes e 

futuras gerações humanas e não humanas, além dos processos ecológicos 

essenciais, em reforço às prescrições já dispostas nos artigos 225, I e VII; 231 e 232  

da Constituição Federal de 1988. 
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RESUMO 
 
A autonomia constitucional concedida aos municípios, três décadas depois, não 
conseguiu amenizar a relação simbiótica desses entes federativos com a União e 
os Estados. A maioria, não consegue arrecadar, nem para manter o funcionamento 
da “máquina” administrativa. Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
(TCE), revelou que em 2019, 41% dos municípios cearenses arrecadam menos de 
1% do montante de sua despesa totais no período de um ano O escopo dessa 
pesquisa, consiste na análise da dependência financeira dos municípios 
cearenses, à luz da autonomia constitucional e de fatores decorrentes como a 
miséria, a pobreza e a desigualdade, cenário que ilustra a realidade de cerca de 
90% dos municípios cearenses. A metodologia consiste na exploração 
bibliográfica documental em livros, revistas, trabalhos acadêmicos da internet. Ao 
fim, verificou-se que a autonomia constitucional, a competência tributária e a 
legislação vigente não conseguiram diminuir a dependência fiscal e nem melhorar 
os índices de pobreza e desigualdade na maioria dos municipios cearenses. 
Palavras-chaves: Autonomia. Desenvolvimento. Municípios. Parasitismo fiscal. 
Desigualdade 
 
ABSTRACT 
 
The constitutional autonomy granted to the municipalities, three decades later, 
failed to soften the symbiotic relationship of these federative entities with the 
Union and the States. Most are not able to collect, not even to keep the 
administrative “machine” functioning. Audit of the Court of Auditors of the State of 
Ceará (TCE), revealed that in 2019, 41% of Ceará municipalities collect less than 1% 
of the amount of their total expenditure in a period of one year. municipalities in 
Ceará, in light of constitutional autonomy and resulting factors such as poverty, 
poverty and inequality, a scenario that illustrates the reality of about 90% of 
municipalities in Ceará. The methodology consists of bibliographic documental 
exploration in books, magazines, academic works on the internet. In the end, it was 

                                                      
1 Engenheiro, Advogado, Professor Universitário, Servidor Público Federal. Doutorando e Mestre em 
Direito Constitucional Público e Teoria Política, Especialista em Docência do Ensino Superior. 
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found that constitutional autonomy, tax jurisdiction and current legislation have 
not managed to reduce fiscal dependence or improve poverty and inequality 
indices in most municipalities in Ceará. 
Keywords: Autonomy. Development. Counties. Fiscal parasitism. Inequality 
 

INTRODUÇÃO 

  

A Constituição Federal de 1988 ao eleger os municípios ao grau de ente 

federativo concedeu-lhes autonomias e competência tributária, com o fim 

promover o desenvolvimento local e diminuir as desigualdades regionais. 

Entretanto, três décadas depois, observa-se que a pretensão constitucional não se 

mostrou realizada, visto que a dependência fiscal, a pobreza e a ausência de 

políticas públicas corroboram para os índices socioeconômicos cada vez piores 

nas municipalidades do interior cearense. 

 Não se pretende demonstrar que o exercício da competência tributária seria 

a solução para todos os problemas locais, isso demandaria outros fatores, os 

quais essa pesquisa não alcança. Porém, não se furta de examinar o exercício da 

competência tributária e destacar sua relevância como política institucional 

patrocinadora do desenvolvimento das comunidades locais.  

  O escopo dessa pesquisa, consiste na análise da dependência financeira 

dos municípios cearenses, à luz da autonomia constitucional e de fatores 

decorrentes como a miséria, a pobreza e a desigualdade, cenário que ilustra a 

realidade de cerca de 90% dos municípios cearenses. 

 Os governos municipais administram carências, demandas sociais cada 

mais crescente diante de recursos cada vez mais escassos. Obstante, que 

mecanismos se dispõe para que os municipios instituam seus sistemas 

tributários, exerçam suas devidas competências com responsabilidade e apliquem 

suas receitas em políticas de combate à fome, a miséria e as desigualdades 

econômicas e sociais? 

 Visando o atendimento ao objetivo proposto e definir meios de estimular o 

exercício da competência tributária, a organização e estrutura desse estudo está 

dividido em dois momentos: num primeiro, será feita uma síntese da origem do 

constitucionalismo tributário dos municípios, do império até o  período  atual,  com 
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certa particularização aos municípios pobres do semiárido cearense.  

 Num segundo, será apresentado um panorama sobre a arrecadação própria 

e os problemas que impede de se efetivar como atribuição de cunho obrigatório e 

sua relação direta com a capacidade gerencial de promover a justiça fiscal - 

exigindo de acordo com a capacidade contributiva, e distribuindo - segundo 

critérios de igualdade e justiça.  

 O desenvolvimento local, com legislação tributária municipal atualizada 

que, afaste fatores políticos e promova uma arrecadação justa, legal e necessária. 

Embora esse desenvolvimento não dependa somente da política fiscal proposta, a 

arrecadação própria promove a cidadania, incentiva a participação democrática e 

estimula uma educação fiscal. 

 A pesquisa será iniciada com um breve histórico a respeito do 

constitucionalismo tributário dos municípios. A aquisição da autonomia 

administrativa pelas Constituições brasileiras, bem como a identificação das 

possíveis origens do “parasitismo” fiscal que perduram até os dias atuais e 

constitui, dependência financeira dos municípios de repasses Federais e 

Estaduais. 

 Será dada atenção particular aos municípios do semiárido cearense, cuja 

problemática da dependência fiscal, é complementada por outros fatores, os quais 

acirram essa relação simbiótica, trazendo serias consequências às comunidades 

locais como a ausência de investimentos em políticas públicas que poderiam 

implementar o desenvolvimento sustentável e diminuir os índices de extrema 

pobreza destas unidades subnacionais. 

 Será exposto um panorama da arrecadação própria nos momentos atuais, 

dados estatísticos que mostre a realidade das administrações municipais e sua 

capacidade de atendimento às demandas sociais. Os níveis de arrecadação 

praticados, os eventuais problemas que impedem sua maximização e os motivos 

endêmico do “parasitismo” fiscal. Será também discutida a relação “equilíbrio 

fiscal x prejuízo eleitoral e a tentativa de se justificar, do ponto de vista econômico, 

a dependência financeira dos municípios. 

 Em seguida, estratégias que viabilizem a arrecadação própria dos 

municípios, sem a necessidade do aumento de impostos e sem a exigência de 
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grandes investimento, serão tomadas como medidas que poderão promover, 

através da atividade tributaria objetivada na geração de possível receita extra, 

visto que devido a isso os repasses externos não diminuirão, que poderá reduzir a 

dependência fiscal de repasses externos, fortalecer a economia local e melhorar 

as relações de coordenação intergovernamentais. Lembrando sempre que, a 

arrecadação própria é uma determinação constitucional.  

 Este trabalho científico tem como metodologia a pesquisa bibliográfica 

exploratória em livros, revistas, trabalhos acadêmicos e em material 

cuidadosamente selecionados de órgãos governamentais e não governamentais 

que apresentem dados estatísticos referentes à problemática apresentada. 

 Por fim espera-se demonstrar que a arrecadação tributária exercida com 

responsabilidade, auxilia na promoção de políticas públicas que poderão iniciar 

um processo de desenvolvimento social, aproxima o cidadão dos governos locais, 

aumentando seu interesse e participação na elaboração, execução e fiscalização 

das receitas obtidas. Que os mecanismos constitucionais e leis ordinárias não 

restam efetivas para garantir o exercício fiscal pelos gestores municipais, 

necessitando, pois, de reforma tributária mais justa e mais progressiva com 

relação aos municipios. 

 

2. SÍNTESE DA HISTÓRIA DO CONSTITUCIONALISMO TRIBUTÁRIO DOS 

MUNICÍPIOS  

  

Não há que se falar em tributos municipais antes da proclamação da 

República Federativa do Brasil em 1889. A institucionalização da atividade 

tributária das municipalidades se deu mesmo só cerca de 3 anos depois, a partir 

da promulgação da Constituição de 1891 que iniciou a então chamada “ República 

velha”, termo cunhado após a “ redemocratização” do país em 1985 com a 

implantação de uma nova República.  

 De vilas e condados até chegar a municípios, a evolução histórica o 

conceitua como o resultado da relação entre espaço e sociedade, e destaca a 

importância política da autonomia administrativa-financeira, como meio de 

descentralização de poder e facilitação do exercício da democracia, visto que, a 
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inter-relação entre representante e representados dá-se com maior proximidade 

nestas unidades administrativas subnacionais.  

 Sendo também o lugar, no qual são “sentidos” em primeira vista, os 

problemas concretos da sociedade. “O Município, antes de ser uma instituição 

político-jurídica, o é social, e, mesmo, natural, porque resulta do agrupamento de 

várias famílias num mesmo local, unidas por interesses comuns” (DE MARCO, 

2005, on line). 

 Sem o modelo federativo do Estado brasileiro, que imprimiu a 

descentralização do poder político-administrativo, dificilmente poderia ter sido 

possibilitada a criação dos municípios como unidades autônomas. Em matéria 

tributária, esse modelo de Estado proporciona mecanismos do exercício da 

atividade tributária. 

 A forma federativa do Estado brasileiro responsável pela descentralização 

do poder que consignou a criação dos municípios, não foi somente reflexo da 

“onda” impulsionada pelas revoluções americana e francesa ou do federalismo 

europeu na idade moderna, mas principalmente, pela extensão territorial do país.  

 As peculiaridades de suas regiões em aspectos como o geográfico, o 

político, o econômico, o social e o cultural. “Se um país desse tipo não constituir 

uma estrutura federativa, dificilmente a unidade nacional manterá a estabilidade 

social ou, no limite, a própria nação corre risco de fragmentação” (ABRUCIO, 2005, 

p. 42). 

 Há pouquíssima literatura a respeito da origem do municipalismo no Brasil, 

em contrapartida, farta bibliografia é encontrada, referentes à emancipação, fusão 

e anexação de municípios, a partir da constituição de 1988. Há, pois, quem diga 

ainda que, o município no Brasil precedeu a própria existência do Estado2em uma 

análise sociológica. 

 A Constituição Imperial de 1824, em seu Art. 167, está registrado a primeira 

referência constitucional sobre a origem dos municípios brasileiros: “Em todas as 

Cidades e Villas ora existentes, e, nas mais, que para o futuro se crearem haverá 

                                                      
2 No Brasil, o Município precedeu ao próprio Estado – Unidade da Federação – constituindo-se, 
destaforma,osfundamentosdaFederação. < http://www.abep.org.br/xxiencontro/arquivos/R0077-
1.pdf> acesso: 06/06/2019. 
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Câmaras, às quaes compete o Governo econômico e Municipal das mesmas 

Cidades e Villas” (CAMPANHOLE e CAMPANHOLE, 1985, p. 649).  

 No Art. 169, os mesmos autores destacam a aplicação das receitas 

municipais dentro de suas respectivas funções administrativas e a exigência de lei 

complementar, numa clara alusão ao princípio da legalidade: “Art. 169. O exercício 

de suas funções municipais, formação das suas Posturas policiais, applicação das 

suas rendas, e todas as suas particularidades, e úteis attribuições, serão 

decretadas por uma Lei regulamentar” (CAMPANHOLE e CAMPANHOLE, 1985, p. 

649).  

 Entretanto, sem nenhuma menção quanto à tributos, pois a centralização 

do poder e a arrecadação da “Derrama”3  era devida à coroa portuguesa. “ Os 

Municípios atravessaram o Império sem rendas próprias para prover as suas 

demandas e sem possibilidade de exercício autônomo do poder de polícia” (DE 

MARCO, 2005, on line). 

 A Carta de 1891 trouxe alguns avanços4 na legislação tributária nacional, 

entretanto, alijou os municípios da discriminação da renda nacional, ficando estes 

a reboque das constituições estaduais, que ficaram responsáveis por estabelecer 

e arrecadar os tributos dos municípios, repassando posteriormente as respectivas 

rendas. Essa dependência, constituiu-se em entrave ao desenvolvimento das 

municipalidades e perdurou até a promulgação da constituição de 1934 que deu 

autonomia política, administrativa e financeira aos municípios5.  

 A carta outorgada de 1937, melhorou o sistema tributário nacional e 

especificou os tributos de competência dos municípios como impostos sobre 

licenças, sobre a propriedade predial e territorial urbana, sobre diversões públicas 

e as taxas sobre serviços municipais (BALTHAZAR, 2005, p. 122).  

 A Constituição promulgada de 1946, alterou a repartição da renda tributária, 

aumentando a competência tributária dos municípios com a transferência do 

                                                      
3 Imposto cobrado no Brasil pela Coroa Portuguesa no período imperial, correspondente ao 1/5 do 
outro extraído em terras brasileiras. Ver mais em: BALTHAZAR, Ubaldo César. História do Tributo 
no Brasil. Florianópolis: Boiteux, 2005. p. 59. 
4 BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. História do Tributo no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, 
p. 106 -109. 
5 BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. História do Tributo no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, 
p. 115. 
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imposto sobre a indústria e profissões que antes era responsabilidade dos 

Estados. Em acréscimo a competência estabelecida pela constituição anterior, a 

de 1946, em seu Art. 30, incisos I e II, davam aos municípios a competência para 

instituírem taxas e a contribuição de melhoria (BALTHAZAR, 2005, p. 127). 

 Sem maiores alterações nas cartas de 1967 e 1969 outorgadas durante o 

período da ditadura militar no Brasil, a tributação municipal permaneceu com a 

competência de instituir e arrecadar rendas referentes a dois impostos, taxas por 

emissão de licenças e a contribuição de melhoria. 

 Autonomia que foi consolidada nos moldes sociais pela carta de 1988, a 

qual apresentou, com certo grau de justiça, uma nova discriminação de renda 

tributária nacional, porém ainda sem uma profunda correção das distorções 

ocorridas durante as constituições anteriores, mantendo ainda desigualdade 

relevante entre os entes da Federação. Os municípios brasileiros, apesar de 

sofrerem o primeiro impacto da problemática social devido a proximidade entre a 

administração e os administrados, não recebem ainda as promessas do 

federalismo brasileiro e do tão sonhado Pacto Federativo.  

 A maioria dos municípios brasileiros, 3.889 dentre 5.5706, entre 2004 e 2014, 

tem em suas relações intergovernamentais, a característica simbiótica do 

“parasitismo”, ou seja, a dependência vertical de fontes financeiras externas 

necessária à sua própria sobrevivência. Como uma tentativa de amenizar essa 

dependência, a normativa tributária nacional tem insistido em especificar e 

distribuir as competências de cada ente federativo. No caso dos municípios, 

Tristão (2003) revela que: 

 

“Há um consenso de que os tributos mais adequados para o nível local são 

aqueles que incidem sobre a propriedade imobiliária, mas, muitas vezes, os 

governos locais enfrentam dificuldade na sua arrecadação, seja por motivos 

econômicos, administrativos ou políticos. Existe também a necessidade de 

financiamento de bens meritórios, como a educação e a saúde, em que os 

                                                      
6  Fernando Canzian, Folha de São Paulo < http://temas.folha.uol.com.br/remf/ranking-de-
eficiencia-dos-municipios-folha/70-dos-municipios-dependem-em-mais-de-80-de-verbas-
externas.shtml > acesso em: acesso em: 08/11/2019 
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governos locais são executores de políticas nacionais, gerando um 

desequilíbrio nas finanças públicas locais”. (TRISTÃO, 2003, p. 65). 

  

2.1. Uma rápida passagem pela história dos municípios cearenses 

 

 De acordo com o anuário 2017 do Ceara publicado pelo Jornal O Povo, a 

evolução dos municípios deu-se segundo a relação sociedade- espaço7. Ainda no 

final do século XVII, a organização político-administrativa das nove microrregiões 

cearenses iniciou o processo de distritalização de seus territórios, reservando 

geograficamente, uma porção central de administração, com certa infraestrutura 

urbana e uma outra porção rural sedimentada em distritos. 

 Por volta de 1823, a mesoregião de Itapipoca situada no meio norte do 

Estado, por exemplo, tinha seu território original dividido em nove distritos que a 

partir daí, até segunda metade do século XX, esses distritos já havia todos 

emancipados e se transformados em municípios. 

  O interesse pela descentralização político-administrativa dos centros 

regionais, requer um aprofundamento bem maior, que foge aos objetivos 

propostos por esta pesquisa, entretanto, a distância considerável das 

comunidades residentes nestes distritos com as sedes regionais, com transportes 

e vias de acesso precárias, encabeçou a vasta lista de argumentos para as suas 

respectivas emancipações.  

 Vale destacar que, a demonstração da capacidade econômica desses 

distritos, de se auto manterem como futuras unidades organizadas, que 

atualmente tem sua demonstração obrigatória pela Constituição de 1988, era algo 

que não impedia o processo de independência administrativa. 

 Neste cenário, é possível notar certa irresponsabilidade na formação destes 

municípios, no que tange a capacidade de se organizar administrativamente em 

sua gênese já dependente de repasses oriundos de fontes externas. É bom 

lembrar, que como vimos, a partir da promulgação da carta de 1891 que durou até 

                                                      
7 Por isso as emancipações devem ser analisadas contextualizando essa prática com a dinâmica 
territorial, pois a ocupação carrega consigo a compartimentação como processo inerente, ou seja, 
a criação de governos locais é considerada como um processo intrínseco à espacialidade humana. 
Cigoline (2009). 
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a Constituição de 1934, os municípios dependiam financeiramente dos Estados, 

pois estes eram incumbidos de instituir e cobrar os impostos referentes aos 

municípios.  

 É, pois, fácil perceber a gênese do “parasitismo” fiscal, ou seja, a 

dependência dos municípios com fundos mantidos e repassados por Estados-

membros e a União, que perdura até os dias de hoje. Pequenos municípios 

cearenses, com até 30 mil habitantes, dependem dos fundos constitucionais 

financeiros repassados pelo Estado e pela União, inclusive para a manutenção do 

funcionamento da própria máquina administrativa.  

 A crise financeira, tem agravado a situação fiscal, somadas as 

consequências naturais peculiares da região semiárida, que dificultam o 

desenvolvimento local e a produção de alimentos via agricultura familiar.  

 Dos 184 municípios no Ceará, 175 estão localizados no semiárido8, suas 

economias fragilizadas e os estigmas herdados do coronelismo, ainda fortes no 

sertão nordestino, impedem ações de melhoramentos das receitas próprias e 

acirram cada vez mais a dependência financeiras com os Estados e a União. 

 

3. MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DOS MUNICÍPIOS  

 

  A competência tributária distribuída 9  aos municípios pela Constituição 

Federal de 1988, declara a instituição e arrecadação de três das espécies de 

tributos então vigentes no Sistema Tributário Brasileiro – Impostos: IPTU – 

Imposto sobre a propriedade Territorial e Urbana; ISSQN – Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza e; ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 

entre inter-vivos.  

 Taxas sobre a expedição de Licenças (alvarás de funcionamento, de 

construção, de uso do espaço público, e etc.) e por último, as Contribuições 

Especiais:   de   Melhorias   na   infraestrutura   urbana   e  a   Contribuição sobre  a 

                                                      
8 G1 Ceará, 24/11/2017, disponível em: < https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/95-das-cidades-
do-ceara-passam-a-compor-o-semiarido-brasileiro.ghtml > acesso em: 08/11/2019 
9 Conceito lecionado pela Professora Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça PPGD -UNIFOR, e 
aceito pela doutrina majoritária do Direito tributário. A CF/88 não distribuiu tributos, mas, 
competências. 
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Iluminação Pública. 

 O legislador constitucional, tanto o originário como o derivado, consignou 

aos municípios mecanismos para custear sua própria sobrevivência, garantir a 

manutenção e o desenvolvimento econômico e social e melhorar a infraestrutura 

urbana e rural. 

 Entretanto, não é bem isso o que acontece, na realidade, a falta de uma 

legislação específica que obrigue os gestores municipais a manter níveis de 

arrecadação satisfatórios e proporcionais à capacidade contributiva 10  de seus 

munícipes, poderia mudar a situação de dependência financeira desses entes da 

federação. 

 Reportagem do diário do Nordeste publicada em agosto de 2019, diz que 

41% dos municípios cearenses arrecadam menos de 1% do montante de sua 

despesa totais no período de um ano11. Com relação às despesas com pessoal a 

situação ainda é mais grave, cerca de 90% dos municípios não arrecadam nem 

10% do valor pago com a folha dos funcionários. 

 Nesse contexto, fica evidente o “parasitismo” dos municípios que, 

dependem para manter-se funcionando, de repasses Federais, através do Fundo 

de Participação do Municípios - FPM e Estaduais, através de partes dos impostos, 

como o 1/2 constitucional (50%) do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA, sobre veículos registrados em seus respectivos territórios.  

 Os Estados, via mandamento constitucional, também repassam aos 

municípios 25% do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviço – ICMS12. 

O FPM é formado por uma parte do Imposto de Renda (IR), pago por contribuintes 

físicos e jurídicos, e outra parcela adquirida a partir do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Todo mês ele é repartido atendendo aos seguintes critérios: 

10%   para  as  capitais;  86,4%  para  o  interior  e  3,5%  para  a  chamada  reserva, 

                                                      
10 Leia-se §1º do Art. 145 da CF/88 – “Os tributos terão caráter pessoal sempre que possível, e 
serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte”. 
11 Jornal Diário do Nordeste. Em meio à crise, 41 cidades do Ceará arrecadaram menos de 1% da 
despesa 
Por Wagner Mendes e Jéssica Welma, 00:00 / 07 de agosto de 2019. 
12 Vide Art. 158 e ss, da CF/88. 
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municípios com a população superior a 142.633 habitantes13. 

 O aparato normativo do Sistema Tributário Nacional, como posto, 

transpareceu aos gestores municipais o falso privilégio da faculdade tributária 

referente à obrigatoriedade de arrecadar, já que a grande fonte de suas receitas, 

não provem desse tipo da arrecadação própria. “No entanto, o que se houve em 

Brasília é que os Municípios não fizeram o dever de casa pós Constituição de 1988, 

os municípios não arrecadam com competência as suas receitas, que mais que 

direito, é uma obrigação constitucional”14.  

 É grave a “endemia” configurada na situação de conforto dos gestores 

municipais, em não estruturar mecanismos de maximização das receitas próprias, 

e não sofrerem nenhuma punição pela sua eventual desídia, no entanto, esse 

cenário de passividade está mudando: “A cobrança e a arrecadação das suas 

receitas próprias são, portanto, obrigação do agente público municipal – com 

penalidades previstas na lei para quem não o fizer”15. 

 O Supremo tribunal Federal, tenta a todo custo encontrar dispositivos na lei 

de responsabilidade Fiscal, para penalizar os municípios que não arrecadam ou 

arrecadam mal, e com isto, procurar meios para a redução dos repasses federais.  

 Outro problema mostrado na auditoria realizada pela ASPEC a pedido do 

Tribuna de Contas do Estado - TCE, é a falta de conhecimento por parte dos 

gestores, do quantitativo de receita nominal possível de ser arrecadado. A previsão 

na Lei Orçamentária Anual (LOA), prever em alguns casos, uma arrecadação 

fictícia, ou seja, planeja uma arrecadação alta quando na realidade, o montante 

auferido é pífio e vice-versa.  

 Todos estes problemas têm como consequência, a falta de recursos para a 

promoção de políticas públicas com o fim de melhorar a vida das pessoas, garantir 

o desenvolvimento sustentável e fomentar programas de geração de renda, 

habitação popular, construção  de  áreas  de  lazer,  adequação  da  infraestrutura 

                                                      
13 Rudge Ramos - Universidade Metodista de São Paulo – Metade dos municípios sobrevivem de 
repasses estaduais e da União.  
14 Associação Mineira dos Municípios – “Os municípios e a arrecadação das receitas próprias”. 
2014. 
15 Associação Mineira dos Municípios – “Os municípios e a arrecadação das receitas próprias”. 
2014. 
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urbana e etc.  

 O objetivo de amenizar os problemas da mobilidade urbana e a oferta de 

serviços básicos de saúde e educação nas localidades rurais também restam 

comprometidas. Reduzir os repasses federais como punição aos gestores que não 

priorizam a arrecadação própria, como quer o STF, não é a medida mais justa, 

penaliza na verdade, a população desses municípios.  

  A crise econômica amiudou a capacidade gerencial dos municípios. A 

maioria não dispõe de indústrias ou prestadoras de serviços que gere fatos 

geradores para justificar uma arrecadação satisfatória. Em regra, a economia dos 

municípios pobres do semiárido cearense, sobretudo os de pequeno porte, é 

resultado de operações em comercio varejista e de aposentadorias do INSS. 

Porém, “O problema não está exatamente no tamanho do munícipio, mas sim na 

administração dos recursos públicos e nos processos envolvidos para os (usos) 

repasses”16. 

 Torna-se imperativa a necessidade de priorização das receitas próprias 

municipais, as demandas sociais são cada vez mais crescentes e o risco de 

neutralizar a capacidade de atendê-las, poderá, a médio e longo prazo causar 

danos irreparáveis a sociedade17, exigindo gastos bem maiores para recompor a 

estabilidade econômica e social dos municípios. Há uma espécie de leniência da 

hierarquia de poderes em permitir o desequilíbrio fiscal dos municípios. Numa 

simplória comparação, é como se os municípios não zelassem por seus próprios 

recursos e, na ausência destes, a União e o Estado prontamente e sem questionar, 

apenas os recompensasse. 

 Maskio 18 , economista em entrevista ao Jornal Rudge Ramos, da 

Universidade Metódica de São Paulo, esclarece que : “A solução para que as 

prefeituras não dependessem tanto dos repasses seria, de acordo com os 

economistas, uma reforma tributária”. Neste mesmo diapasão, Bobely, também 

explica que como as arrecadações não são priorizadas e os repasses insuficientes, 

os municípios deve aguçar  a  sua   criatividade: “Os   munícipios   devem  propiciar 

                                                      
16 Economista Alexandre Bobely – Universidade Metodista de São Paulo. Rudge Ramos – 2016. 
17 Indicadores sociais – IPECE – renda percápta em torno de 70,00 reais em 100 dos 184 municípios 
cearenses em situação de extrema pobreza urbana -  2010. 
18 Sandro Renato Maskio economista da Universidade Metódica de São Paulo. 
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mecanismos para que a sua atividade econômica seja atrativa”.  

 

3.1 Equilíbrio fiscal ou prejuízo eleitoral? 

  

Um dos fatores que contribuem para o desinteresse de gestores municipais 

em instituir mecanismos eficazes de arrecadação de receitas próprias, é o prejuízo 

político. Municípios cearenses ainda são estigmatizados por correntes 

coronelistas, refletidas na formação de oligarquias e que, ainda defendem a 

manutenção de “currais eleitorais” 19  e comandam os poderes e instituições 

ligadas às administrações municipais.  

 Nesse contexto, o equilíbrio fiscal é preterido frente a eminencia de prejuízo 

eleitoral, principalmente com a possibilidade de reeleição e a prática ilegal do 

“nepotismo cruzado” 20  que faculta a eleição de parentes em municípios 

circunvizinhos, apesar de vedação expressa constitucional. 

 Devem ser contrabalanceados a investida de aquisição de parte do 

patrimônio do privado, com mecanismos de efetivação das cobranças de impostos 

com a distribuição solidaria destes, traduzidos em benefícios sociais e estruturais. 

Os municípios podem dispor de equipes de conscientização sobre a importância 

de se pagar os impostos e, de certa forma, desalienar a questão da empatia política 

afeta ao voto.  

 Um dos princípios cruciais da administração pública – O da 

impessoalidade21, veda a fusão da pessoa do administrador público com a própria 

administração ou o próprio cargo que ele ocupa, daí não ser justificável o fato de 

                                                      
19 “Currais eleitorais” Consiste na determinação geográfica de uma ou mais localidades, cujas 
preferências eleitorais às comunidades eram impostas pelos candidatos à cargos eleitorais da 
época. Constituía uma pratica comum dos coronéis em meados do século XX no Nordeste 
brasileiro.  
20 O nepotismo cruzado consiste em acordos feitos entre oligarquias de municípios vizinhos para 
a “troca” de contratação de parentes servidores, prestadores de serviços e até apoio político, em 
eminente flagrante de desrespeito à Constituição que veda expressamente esse tipo de prática. 
21 O Princípio da Impessoalidade é um dos princípios pelos quais se rege o Direito Administrativo 
brasileiro. Em sua essência, diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo imparcial perante 
terceiros, não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas, mas sempre visando 
atingir à comunidade ou um grupo amplo de cidadãos. Além disso, se vincula ao entendimento de 
que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão para o qual oficiam, de 
forma que o ato de um agente é na verdade o ato de um órgão. Trata da administração vinculada 
em que a pessoa do agente público, não age por si só. 
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não cobrar os impostos, se furtar de uma atribuição legal e obrigatória, somente 

pela possibilidade de perder popularidade.  

 A temática, conduz esse entendimento a um “vazio” cultural da sociedade, 

em educação, exercício de consciência e severidade moral. Falta a certeza do 

retorno em benefícios sociais dos tributos arrecadados, a credibilidade de que se 

faça bom uso do seu dinheiro, não está entre as convicções dos cidadãos, 

independente de status social. 

 A ausência de uma legislação, ou ainda, nas palavras de Maskio, que talvez, 

somente com uma reforma tributária, possa, de fato, restituir aos gestores a 

obrigatoriedade não só de priorizar suas receitas próprias, mas, principalmente, de 

distribui-las segundo critérios de justiça e igualdade. 

 A resistência de gestores municipais em cobrar impostos, se completa com 

a negativa de pagar, por parte dos contribuintes. A consciência política não 

alcança o fato de ceder uma pequena “fatia” de seu patrimônio, em prol do bem 

comum, irmanado pelo princípio da solidariedade 22  tributária. Mecanismos de 

convencimento e do exercício da cidadania, deve ser trabalhado e encarado 

inicialmente, como uma tarefa difícil, porém não impossível de se realizar.  

 A conduta da administração, com enfoque na captação de receita, deve 

sempre ser norteada pelo respeito aos direitos básicos do contribuinte. “Não é 

porque o Estado (sentido amplo), para sobreviver, precisa de meios pecuniários 

(dinheiro), que os contribuintes podem ter seus direitos atropelados”. (MELLO, 

1981, p. 116).  

 Contudo, periódico contábil da Associação Mineira dos Municípios diz que 

“é possível arrecadar, com eficácia, com um pessoal bem treinado e bem 

informado, com equipamentos de informática e soluções em sistemas que 

agilizem   e  organizem  eletronicamente  os  cadastros  e  as  cobranças  e,  ainda, 

promova a gestão dos créditos e da dívida ativa” (AMM, 2014, on line). 

                                                      
22 O princípio da solidariedade é a denominação deste elo social participativo em prol dos direitos, 
tendo fundamento constitucional expresso no inciso I, do art. 3º, da Constituição Federal, que 
estabelece como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma 
sociedade livre, justa e solidária. Também está de acordo com o disposto no inciso III, do mesmo 
artigo, que trata da meta de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e 
regionais. WEISS, Fernando Lemme. Princípios Tributários e Financeiros. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2006. p. 119. 
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3.2 “Parasitismo” Fiscal x LRF 

  

Eduardo Stranz23, consultor da área de estudos técnicos da Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM), defende que a natureza fiscal dos repasses 

Federais e Estaduais, é obrigação legal compensatória advinda do Pacto 

Federativo, em que a União e os Estados, somente devolvem aos municípios, parte 

das riquezas geradas em seus respectivos territórios, e assevera ainda que: "Não 

concordamos com a visão, com a pecha, de que municípios 'vivem de favor'.  

 Recebem transferências porque foram geradas ali, para a cidade se manter, 

gerar os serviços públicos". Continua ratificando ainda que: "a transferência não é 

um favor do Estado e da União", já que a riqueza, gerada pelo município, "vai para 

os cofres do Estado e da União e eles geram uma pequena parcela" para as 

cidades. 

 O que se propõe é o cumprimento do comando constitucional com vias a 

manter a harmonia entre os entes federativos, num cenário, em que cada um faça 

sua parte e assim contribua com a formação de um municipalismo forte, capaz de 

superar a crise econômica e fomentar o desenvolvimento sustentável das cidades. 

Criar mecanismos técnicos-gerenciais24 de garantir a arrecadação própria.  

 Vale, portanto, ressaltar que, o aumento da arrecadação local, não implica 

em substituição da renda advindas de repasses Federais e Estaduais, mas sinaliza 

para um ganho extra de capitais25 para investimento em benefícios sociais de 

segunda necessidade, como lazer e mobilidade urbana, por exemplo. 

 O paradigma político de que, com a cobrança de tributos gera a antipatia 

popular dos gestores e que após o seu devido pagamento, o montante arrecadado 

pode ser objeto de malversação do erário público 26 , deve ser superado e 

substituídos por valores e objetivos transparentes, com excelência na 

                                                      
23 Eduardo Stranz, é consultor da Confederação Nacional dos Municípios. Entrevista ao jornal Diário 
do Nordeste – Caderno Regional – por Wagner Mendes e Jéssica Welma, edição de 07 de Agosto 
de 2019. 
24 São mecanismos que promovam as condições reais para a arrecadação tributária própria, como 
um Codigo Tributário Municipal atualizado, uma junta de análise de recursos, um banco de dados 
de cadastros econômico e imobiliário sempre atualizado, técnicos treinados, dentre outros. 
25 Uma eventual maximização de receita própria para os mesmos valores dos repasses de fontes 
externas, garante aos gestores uma “sobra” de recursos que poderá ser investida na área social. 
26 Utilização do dinheiro público para uso em proveito próprio ou de terceiros. 
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transformação desses recursos pecuniários em ações de combate às 

desigualdades e injustiças sociais, como uma função legítima do Estado. 

 O autor enfatiza também que “O Estado por sua própria natureza, não visa 

a obtenção de lucros e nem o acúmulo de riquezas, de modo que a obtenção de 

recursos por meio de tributos, não representa um fim em si mesmo, mas um meio 

para que seus objetivos sejam concretizados” (CHAGAS, 2015, p. 25). Uma clara 

demonstração de que a normativa constitucional tributária, ao distribuir suas 

devidas competências, determinou a obrigatoriedade de arrecadação de tributos 

por todos os seus entes federativos e, objetividade na destinação e aplicação 

destes recursos, para a consecução do desenvolvimento sustentável local. 

 

4. MEDIDAS QUE PODERÃO REDUZIR O “PARASITISMO” 

 

 A realidade da repartição do “bolo” tributário nacional, na qual despende 

70% para União, 25% para os Estados e apenas meros 5% para os municípios, 

demonstra o quadro de injustiças, e requer, de imediato, uma reforma tributária, já 

mencionada pelo economista Alexandre Bobely27. Tal argumento, no entanto, não 

pode servir de acomodação por parte de gestores, com a situação de dependência 

financeira vivida por mais de 66 dos 184 municípios cearenses com menos de 30 

mil habitantes28, cuja arrecadação própria não chega, como já prelecionado, a 1% 

de suas despesas. 

 Medidas de redução desse “parasitismo” podem ser implementadas, 

utilizando-se de instrumentos e metodologias de acordo com a capacidade 

administrativa disponível dos entes subnacionais. Porém, exige esforço, 

criatividade e planejamento de estratégias previamente estabelecidas pelo grupo 

gestor   municipal   que   deve,  portariar  grupo  de   funcionários,    especialmente 

treinados para o exercício da arrecadação tributária local.  

 Os   desafios  de   se   constituir   receita    própria    deve   ser encarado pela 

administração local, como uma  forma  de  investimento  que, “além  de  cumprir  a 

                                                      
27 Economista Alexandre Bobely – Universidade Metodista de São Paulo. Rudge Ramos – 2016. 
28  Ministério Público do Estado do Ceará - Saúde Fiscal dos Municípios Cearenses. Relatório 
Analítico Comparativo dos Municípios Cearenses Indicadores Sociais, Econômicos e Tributários. 
Set/2019. Saiba mais: www.mpce.mp.br/caodpp/saudefiscal. p. 6. 
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obrigação constitucional, da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 29  e, evitar 

penalidades aos administradores, o retorno se dará mediante o aumento da receita 

própria, diminuindo a dependência das transferências correntes” (AMM, 2014, on 

line). 

 Em análise prática das medidas propostas, não se vislumbra investimentos 

que não possa ser subsidiados pelas receitas correntes30 dos próprios municípios. 

São estruturas que fazem parte da origem de qualquer administração pública, que 

não requerem investimentos altos, legalmente institucionalizada, cujo 

compromisso com a probidade e o cumprimento de suas obrigações, encabeçem 

as ações voltadas para o bem-estar da sociedade local. 

 

CONCLUSÃO 

  

A breve síntese apresentada, sobre o constitucionalismo tributário dos 

municípios demonstrou que a autonomia financeira só foi conquistada a partir da 

Constituição Federal de 1934, e que o período de submissão aos respectivos 

Estados, que instituíam e arrecadavam impostos legados aos municípios, pode ter 

corroborado pela dependência financeira destes até os dias atuais. 

Com relação aos municípios cearenses, esta dependência teve outros 

fatores que corroboraram para esse “parasitismo”, como a situação geográfica em 

áreas do semiárido que dificulta o desenvolvimento da agricultura familiar e 

geração de renda para as comunidades rurais e o velho paradigma do 

“coronelismo”, que ainda caracteriza   as administrações locais, com domínios de 

oligarquias políticas, principalmente no interior do Estado. 

Foi apresentado um panorama sobre a arrecadação própria dos municípios 

cearenses, bem aquém do que determina a Constituição Federal de 1988. 

Atualmente, 41 municípios dos 184 que compõe o Estado do Ceará, não 

                                                      
29 LRF - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, é uma lei complementar brasileira que 
visa impor o controle dos gastos da União, estados, Distrito Federal e municípios, condicionando-
os à capacidade de arrecadação de tributos desses entes políticos. 
30 Trata-se do somatório das receitas tributárias de um Governo. As transferências constitucionais 
consistem na distribuição de recursos provenientes da arrecadação de tributos federais ou 
estaduais, aos estados, Distrito Federal e municípios. 
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conseguem arrecadar 1% de suas despesas totais, sendo ainda mais grave, quanto 

ao pagamento da folha de pessoal, pois 90% dos municípios não arrecadam nem 

10% do valor gasto com esses profissionais. 

Estudos utilizados, demonstraram uma acomodação dos gestores locais 

em não cumprir a lei de Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que determina a 

manutenção de níveis coerentes de receita própria. A ausência de normativa que 

faça o controle e especifique punição a conduta desidiosa aos prefeitos, que não 

respeitam a atribuição constitucional, também foi apontada como favorecedora do 

quadro “parasitário” das prefeituras locais. Sendo por tanto, patente a necessidade 

de uma reforma tributária no Brasil. 

Por fim, a Associação Mineira dos Munícipios, apresentou algumas 

estratégias dirigidas para o exercício da arrecadação própria, sem aumento de 

impostos e sem grandes investimentos por parte das administrações municipais, 

como a atualização da legislação tributária local, a manutenção de bancos de 

dados dos cadastros econômicos e imobiliários, estrutura jurídica para 

julgamentos de eventuais processos, equipes treinadas e etc. 
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RESUMO  
 
A presente pesquisa, cuja metodologia é analítica, empírica e crítica, analisa o direito 
fundamental ao saneamento básico como instrumento para o mínimo existencial 
ecológico na perspectiva da dignidade ecológica da pessoa humana. Busca-se, por 
meio de dados oficiais, apresentar a situação do saneamento básico no Brasil como 
fator para a permanência das desigualdades sociais entre as regiões no Brasil. 
Examina a situação da precariedade do saneamento básico brasileiro como 
implicação para o gozo de demais direitos socias, a exemplo da saúde e uma vida 
ambientalmente saudável. Discute o conceito de mínimo social ecológico nos termos 
da Constituição Federal de 1988. Debate-se as principais alterações trazidas pela Lei 
nº 14.026/2020, também denominada novo marco regulatório do saneamento 
básico.  Busca compreender as novas atribuições da Agência Nacional de Águas, que 
passa a tratar da questão regulatória do saneamento básico. A pesquisa tem como 
referencial teórico o pensamento de distintos doutrinadores, a legislação e 
jurisprudência pátrias. Conclui-se que o saneamento básico como direito 
fundamental apresenta-se como indutor de uma existência digna e fator essencial 
para a redução da degradação ambiental no país. 
Palavras-chave: Saneamento Básico no Brasil. Mínimo Existencial Ecológico. Novo 
Marco Legal do Saneamento 
 
ABSTRACT 
 
This research, whose methodology is analytical, empirical and critical, analyzes the 
fundamental right to basic sanitation as an instrument for the ecological existential 
minimum from the perspective of the ecological dignity of the human person. The 
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aim is, through official data, to present the situation of basic sanitation in Brazil as a 
factor for the persistence of social inequalities between regions in Brazil. It examines 
the precarious situation of basic sanitation in Brazil as an implication for the 
enjoyment of other social rights, such as health and an environmentally healthy life. 
It discusses the concept of ecological social minimum under the terms of the Federal 
Constitution of 1988. The main changes brought about by Law 14,026/2020, also 
known as the new regulatory framework for basic sanitation, are debated. It seeks to 
understand the new attributions of the National Water Agency, which is now dealing 
with the regulatory issue of basic sanitation. The research has as theoretical 
reference the thought of different scholars, legislation and jurisprudence. It is 
concluded that basic sanitation as a fundamental right is presented as an inducer of 
a dignified existence and an essential factor for the reduction of environmental 
degradation in the country. 
Keywords: Basic Sanitation in Brazil. Ecological Existential Minimum. New Legal 
Framework for Sanitation. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa acadêmica visa aprofundar, de modo sistemático, o estudo de 

determinado tema a partir da confrontação de dados e informações considerados 

relevantes.  Neste sentido, a análise do mínimo existencial  ecológico perpassa pela 

melhoria da prestação do serviço público de saneamento básico, posto que a 

qualidade do serviço de saneamento básico resulta em melhores Índices de 

Desenvolvimento Humano - IDH e similarmente repercute na redução da degradação 

ambiental. 

Diante das ´desigualdades existentes entre as nações desenvolvidas e 

subdesenvolvidas no que concerne ao serviço público de saneamento básico, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) nomeou entre os 17 (dezessete) Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), ou Agenda 2030, a garantia de disponibilização 

e gestão sustentável da água potável e saneamento como o objetivo de número 6 

(seis).  

Pela definição da Lei nº 11.445, de 05.jan.2007, também denominada de 

Marco Legal de Saneamento Básico, o saneamento compreende as seguintes 

atividades: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais, para a 

conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. 
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Com relação ao serviço de saneamento prestado pelo Estado brasileiro, 

observa-se a desigualdade da prestação do serviço nas distintas regiões brasileiras. 

Por exemplo, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, relativos 

ao ano de 2019, 28,3% da população nordestina possui rede de atendimento de 

esgotos ecossistemas enquanto o atendimento de esgoto na região Sudeste alcança 

os valores de 79,5%. Os menores índices de tratamento de esgoto encontram-se na 

região Norte, no patamar de 12,3%. 

Em razão do saneamento básico implicar a melhoria da saúde da população e 

de igual modo a preservação do meio ambiente, a atividade de saneamento básico 

constitui um direito fundamental socioambiental necessário para que outros direitos 

humanos sejam alcançados, tais como a vida, à saúde e o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Por sua vez, a precariedade do serviço de saneamento básico resulta na 

degradação do meio ambiente, o que limita a potencialidade do Brasil como um país 

detentor de riquezas naturais, a exemplo da presença de fontes de aquíferos 

localizados no subsolo brasileiro. Neste sentido, o serviço público de saneamento 

básico consubstancia um mínimo existencial ecológico. 

Diante da perspectiva de alavancar maiores índices de saneamento no Brasil, 

sancionou-se a Lei nº 14.026/2020, que inova no ordenamento jurídico ao inserir 

novas competências para a Agência Nacional de Água, que passa a ter atribuições 

relativas ao setor de saneamento. Por sua vez, a maior inovação de novo marco legal 

do saneamento constitui a criação de regras, que possibilitam a entrada do capital 

privado no setor de saneamento básico no Brasil. 

Assim, objetiva-se abordar o saneamento básico como direito fundamental 

para a concretização do mínimo existencial ecológico. Especificamente: a) refletir 

sobre os dados oficiais brasileiros com relação à ODS 6 (seis) b) abordar sobre o 

saneamento como fator de redução da degradação ambiental na perspectiva de 

um mínimo existencial ecológico. c) tecer comentários acerca das alterações 

propostas pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil. 

A presente pesquisa com abordagem metodológica interdisciplinar com 

orientação bibliográfica, apoiada na doutrina jurídica e também na pesquisa de 

dados governamentais: tem natureza exploratória e crítica. Sua relevância traduz-se 
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perante a necessidade de melhoria dos serviços de saneamento como fator para a 

concretização da dignidade humana ecológica e consequentemente a preservação 

dos recursos naturais em solo brasileiro. 

Assim, em princípio, tem-se uma visão do saneamento básico no Brasil a partir 

da análise de dados governamentais para em seguida se tratar da relevância do 

serviço de saneamento para a concretização do mínimo existencial ecológico. Por 

fim, busca-se compreender os principais pontos no novo marco legal do saneamento 

básico no Brasil.  

 

2 PERFIL DO SANEAMENTO NO BRASIL VERSUS AS DESIGUALDADES BRASIELEIRAS 

 

O grau de desenvolvimento humano de uma nação relaciona-se com a 

qualidade na prestação do serviço público de saneamento básico, posto que a 

ausência ou a precariedade do citado serviço repercute em direitos fundamentais 

como a vida e a saúde. Assim, quando direitos fundamentais sociais são prestados 

de forma precária, constroem-se obstáculos para o exercício das capacidades dos 

indivíduos. Amartya Sen (2010) afirma que uma excelente saúde constitui, dentre 

outros, um fator para o desenvolvimento das pessoas. 

A Organização das Nações Unidas, por meio da Resolução nº 64/292, 

considerou “o direito à água potável e limpa e o direito ao saneamento como direito 

humano que é essencial para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos”. 

Nesta perspectiva, entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), ou 

Agenda 2030, relaciona-se, como o objetivo de número 6 (seis) a ser alcançado no 

ano de 2030, a garantia de disponibilidade e o manejo sustentável da água e o 

saneamento para todos.  

Com relação ao compromisso de cumprimento das metas da Agenda 2030, o 

Estado brasileiro comprometeu- se em atingir as 17 (dezessete) metas enumeradas 

na citada Agenda. Neste viés, a partir de análise de dados governamentais, 

apresenta-se uma descrição da situação brasileira em relação ao serviço público de 

saneamento básico (ODS 6). 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

(SNIS), do Ministério do Desenvolvimento Regional, a região Norte, onde se concentra 
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aproximadamente 8% da água potável existente no planeta, possui reduzida 

cobertura do serviço de esgoto, motivo pelo qual se incrementa o risco de que a maior 

bacia hidrográfica brasileira, do Rio Amazonas, constitua um receptor de dejetos 

lançados pela existência de esgotos a “céu aberto”. Assim, uma dádiva natural de 

fonte de água potável possui risco constante de degradação pela ausência de melhor 

cobertura do serviço público citado, consoante Fig. I. 

 

                         Fig. I – Índice de Atendimento do Serviço de Esgoto 

 

 

    Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

A fig. I retrata a desigualdade existente entre as diversas regiões brasileiras 

no que concerne ao esgotamento sanitário. Enquanto a região Sudeste possui maior 

malha de cobertura do serviço de esgoto (79,5%), as regiões Norte e Nordeste 

possuem os menores índices no Brasil, nos valores de 12,3% e 28,3%, 

respectivamente. Verifica-se, ainda, que a cobertura do serviço de esgoto atende 

somente parcela da população brasileira, em torno de 110,3 milhões, que 

corresponde aproximadamente 54,1% da população brasileira. 
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Com relação ao serviço de coleta de lixo domiciliar, os dados apresentados 

pelo Ministério do Desenvolvimento Regional demonstram uma maior abrangência 

do serviço, visto que as diferenças entre as regiões brasileiras se apresentam menos 

discrepantes, quando comparadas com o serviço de esgotamento sanitário, 

conforme Fig. II. 

 

                  Fig. II – Índice de Atendimento de Coleta de Lixo Domiciliar 

 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

Não obstante a coleta de lixo domiciliar esteja em patamares acima de 80% 

nas cinco regiões brasileiras, dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, 

revelam que somente 38,7% dos municípios brasileiros possuem a coleta de lixo 

seletiva. Em relação ao armazenamento de resíduos sólidos, os dados indicam a 

existência de 1.114 lixões no território brasileiro, onde o descarte dos resíduos 

sólidos ocorre de forma inadequada, fator para a degradação do solo das regiões 

circunvizinhas. 

Em relação ao sistema de abastecimento de água potável, observa-se que a 

região Norte apresenta a menor cobertura do serviço, com índice de 57,5%. Por sua 

vez, constituem dados preocupantes, segundo o Ministério do Desenvolvimento 

Regional, os números relativos ao desperdício de água no sistema de abastecimento 
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nos patamares de aproximadamente 39,2%. Um painel geral do serviço de 

abastecimento de água encontra-se na Fig. III. 

 

     Fig. III – Índice de Abastecimento de Água 

 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

Com relação ao manejo das águas pluviais urbanas, os dados de 2019, do 

Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), demonstram que 66,1% 

dos municípios brasileiros não possuem mapeamento das áreas de risco de 

inundação. O levantamento das áreas de risco de inundação constitui fator para 

mitigar os efeitos das mudanças climáticas, que segundo o Relatório Especial do 

Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (2019), o risco, como enchentes 

e inundações no século XXI, ocorrerá de forma mais frequente. 

Para reduzir o déficit de saneamento básico no Brasil e consequentemente 

alcançar índices compatíveis com a Agenda 2030, conforme estudo do BNDES, o 

Estado brasileiro deveria investir valores consideráveis no setor de infraestrutura, 

quando comparados com a série histórica atual, apresentada na fig. IV. 
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Figura IV: Investimentos Anuais em Saneamento Básico (R$ bilhões de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: BNDES  

 

Com relação ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 6, 

que trata das metas de universalização do serviço de abastecimento de água potável 

e saneamento básico para o ano de 2030, passa-se, então, a abordagem do 

saneamento como instrumento de concretização do mínimo existencial ecológico. 

 

3 SANEAMENTO BÁSICO COMO INSTRUMENTO PARA CONCRETIZAÇÃO DE UM 

MÍNIMO EXISTENCIAL ECOLÓGICO 

 

A evolução do Estado liberal para o estado social sucedeu-se a partir da 

compreensão de que o status de um Estado meramente garantidor das liberdades 

políticas e da propriedade era insuficiente dado os desafios de desigualdade social, 

acentuados pela ascensão do capitalismo industrial no século XVIII. Neste sentido, 

a organização dos movimentos sociais influenciou a Constituição Mexicana de 1917 

para a inserção em seu texto, de forma pioneira, os direitos sociais. 

O constitucionalismo do século XX caracteriza-se pela inclusão dos direitos 

sociais. Da mesma forma, documentos internacionais como o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, apresentam um rol de direitos 

sociais. Natércia Siqueira (2011) afirma que as demandas da sociedade não se 
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limitavam à liberdade e à igualdade de direitos civis, posto que a liberdade sem um 

mínimo vital se apresentava com reduzida significância. 

Em consonância com o modelo do Estado Social do século XX, a Constituição 

Federal de 1988 dispôs os direitos sociais como direitos fundamentais conforme se 

observa no art. 6°, in verbis: “Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” Para André de Carvalho (2020), os direitos sociais constituem 

as condições mínimas exigíveis do estado ou da sociedade que asseguram os 

requisitos básicos para uma existência digna. 

Apresentam-se os direitos sociais como prestações estatais com o objetivo 

de se assegurar a dignidade da pessoa humana. Neste viés, a igualdade de 

oportunidades instituída pelos direitos sociais, tais como saúde e educação, 

consolidam na possibilidade de cidadania ser inserida por mais membros da 

coletividade. Diante do quadro de maiores despesas públicas no Estado Social, a 

readequação do importe de receitas públicas, por meio dos tributos, configurou-se 

pela elevação da tributação durante o século XX. Natércia Siqueira (2011) trata da 

elevação da carga tributária em consonância com a necessidade de fazer face as 

novas demandas sociais do Estado social. 

O saneamento básico, dentre os serviços públicos assegurados na 

Constituição Federal, guarda relevância para a promoção do direito à saúde e a 

qualidade de vida, outrossim a existência de estrutura adequadas de saneamento 

constitui instrumento eficaz para se evitar   a degradação ambiental, uma vez que a 

ausência de estruturas apropriadas para tratamento de esgoto e dos resíduos 

sólidos, consubstanciam ameaças ao aumento de poluição de rios e do solo. 

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10.jul.2001, ao estabelecer a Política 

Urbana, dispõe que: 

 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 
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I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

 

Observa-se que o serviço de saneamento constitui um fator para a 

constituição de cidades sustentáveis, visto que a redução da degradação ambiental 

e consequentemente um ambiente ecologicamente saudável seja atingido com a 

prestação adequada do referido serviço.   Para Tiago Fensterseifer e Ingo Sarlet 

(2019), o direito humano e fundamental à água potável e ao saneamento básico 

constitui instrumento para o exercício de demais direitos humanos, tais como os 

liberais, os sociais e os ecológicos.  

Observa-se o caráter de instrumentalidade do saneamento básico para a 

fruição de outros direitos fundamentais. Com a hermenêutica do saneamento como 

mínimo existencial ecológico, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 

136.6331/RS, cujo Relator ministro Humberto Martins, reconheceu o serviço de 

saneamento como um mínimo existencial ecológico relacionado aos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente. 

Esta visão dúplice do serviço de saneamento básico como condição 

necessária para uma vida digna e similarmente fator de redução da degradação 

ambiental corresponde a existência de um mínimo existencial ecológico. Nas 

localidades, onde há precariedade ou ausência do citado serviço, não se pode 

relacionar condições dignas de habitação, uma vez que o ‘mau cheiro’ e a 

propagação de insetos, tais como o mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e 

de outras enfermidades, esteja presente em águas paradas sem o devido tratamento 

de esgoto. 

Por sua vez, a degradação ambiental proporcionada pela precariedade ou 

ausência dos serviços de saneamento exige uma responsabilidade das esferas 

públicas e da sociedade no que concerne também a responsabilidade 

intergeracional, em razão do risco para as futuras gerações em não usufruírem de 

um ambiente ecologicamente equilibrado. Hans Jonas(2006) afirma que o futuro da 

humanidade   condiciona-se   ao   futuro   da   natureza,   o   que   exige uma ética de 
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responsabilidade das gerações presentes com as gerações do porvir. 

Com a Constituição Federal de 1988, inaugura-se o Estado Socioambiental 

brasileiro, na perspectiva de uma dimensão ecológica da dignidade da pessoa 

humana, motivo pelo qual o mínimo ecológico existencial condiciona um “viver bem” 

a partir um ambiente ecologicamente saudável. Para Tiago Fensterseifer e Ingo 

Sarlet (2019), a Constituição Federal de 1988 visa a harmonia de convivência e 

integração entre o homem e a natureza, razão pela qual os direitos fundamentais 

devem ser exercidos neste paradigma.  

Para Canotilho e Rubens Morato (2015) compreendem que a Constituição 

Federal de 1988 substituiu os parâmetros civilistas de constituições anteriores por 

padrões sensíveis à saúde das pessoas, aos anseios das gerações futuras e à 

manutenção e ao equilíbrio ecológicos, no sentido de ruptura com a visão de 

apropriação da natureza para exclusivos fins antropocêntricos. 

Assim, a construção do estado socioambiental brasileiro perpassa pela 

condição de fruição de um mínimo existencial ecológico, no qual o serviço público de 

saneamento possa contribuir como instrumento de fruição para outros direitos 

fundamentais. Neste sentido, foi a aprovada a Lei nº lei nº 14.016, de 15.jul.2020, 

com o objetivo de dinamizar o serviço de saneamento, inclusive com metas de 

universalização para o ano de 2033. Certo da relevância da novel norma, analisa-se 

seus pontos fundamentais. 

 

3. NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO 

 

Considerado o marco legal do saneamento no Brasil, a lei nº 11.445, de 

5.jan.2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico. Em 15.jul.2020, foi publicado a lei nº 14.026 

com o objetivo de atualizar o marco legal do saneamento básico e de igual modo 

alterar legislações correlatas no que concerne ao saneamento no Brasil, a exemplo 

de alterações efetivadas na Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. 

Com relação às modificações no cenário do saneamento no Brasil, a Agência 

Nacional de Águas (ANA) passa a ter atribuições relativas ao saneamento no país. 

Neste sentido compete a Agência Nacional de Águas e Saneamento, dentre outros, 
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estabelecer normas de referências no que concerne aos padrões de qualidade, 

padronização dos instrumentos contratuais, metas de universalização, redução 

progressiva e controle de perdas, reuso de efluentes. 

No intuito de uniformizar os padrões de qualidade para todo o país, o 

legislador atribuiu a Agência Nacional de Águas e Saneamento a competência para 

a instituição de normas de referência para o setor, o que facilitaria a criação de um 

ambiente regulatório de segurança jurídica, facilitador de atração de investimentos 

privados para o setor.  

Para Paulo Bessa Antunes (2020) afirma que a lei nº 14.026/2020 não 

apresenta uma definição legal de norma de referência, deve-se compreender a 

competência da União em estabelecer normas gerais para o setor, em consonância 

com a competência concorrente estabelecida pelo 24 da Constituição Federal de 

1988. Assim, Paulo Bessa Antunes (2020) afirma que se protegeria as normas 

específicas para a realidade de cada região do país. 

A atualização do marco legal do saneamento busca a construção de um 

ambiente jurídico pelo que a prestação regionalizada do serviço de saneamento seja 

possível em virtude de ganhos de escala ser possível, quando a prestação for 

executada pela mesma companhia para grupos de municípios, independentemente 

de serem ou não municípios limítrofes. 

Paulo Bessa Antunes (2020) indica 04 (quatro) formas de prestação 

regionalizada, a saber: 

 

1) por meio da região metropolitana, aglomerações urbanas ou microrregiões de 

municípios limítrofes, de acordo com lei complementar estadual;  

(2) por intermédio da unidade regional de saneamento básico, constituída pelo 

agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, que pode ser 

instituída pelos Estados mediante lei ordinária;  

(3) por meio do bloco de referência, constituído por Municípios não 

necessariamente limítrofes, que pode ser instituída pela União Federal de forma 

subsidiária aos Estados mediante acordo voluntário entre os integrantes; e, 

finalmente; 

 (4) por gestão associada entre os entes federativos por meio de consórcio 

público ou convênio de cooperação. 
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A importância da prestação regionalizada foi reconhecida pelo legislador que 

a considerou princípio fundamental dos serviços de saneamento básico, “com vistas 

à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade 

técnica e econômico-financeira dos serviços” (art. 2º, XIV, Lei 11.445/2007). 

Com as alterações propostas pelo novo marco legal do saneamento, os 

contratos programas são vedados para a prestação dos serviços públicos de 

saneamento.  Na sistemática dos contratos programas, os chefes dos poderes 

executivos municipais e governadores eram autorizados a celebrarem termos de 

parceria com empresas públicas para a prestação do serviço de saneamento sem a 

necessidade de processo licitatório. Nas alterações à lei nº 11.107/2005, a 

contratação do serviço de saneamento deverá ser precedida de processo licitatório 

pelo qual empresas públicas e privadas poderão participar. 

A entrada de agentes privados no serviço público de saneamento realiza-se 

com o objetivo de atrair investimentos privados no sentido de dotar os investimentos 

necessários para o alcance de metas de universalização do sistema, uma vez que os 

recursos públicos para o setor são insuficientes para se alcançar as metas 

estabelecidas para o ano de 2033. Segundo Paulo Bessa Antunes (2020), o novo 

marco legal do saneamento básico tem o mérito de estimular a concorrência entre 

agentes econômicos, assim como aperfeiçoar o ambiente regulatório.  

Sobre as metas para o setor, a lei prevê que os contratos de saneamento 

básico devem definir metas de universalização, metas quantitativas de não 

intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos 

de tratamento que garantam o “atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da 

população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta 

e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033”. 

Entretanto, a própria norma reestabelece que os prazos do art. 11-B 

supramencionado, diante da inviabilidade econômico-financeira da universalização, 

poderão serão dilatados até o prazo de 1º de janeiro de 2040. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após o exame do referencial teórico estudado, por meio de pesquisa 
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bibliográfica, o propósito do artigo diz respeito buscar respostas para os seguintes 

pontos específicos:  a) refletir sobre os dados oficiais brasileiros com relação à ODS 

6 (seis) b) abordar sobre o saneamento como fator de redução da degradação 

ambiental na perspectiva de um mínimo existencial ecológico. c) tecer comentários 

acerca das alterações propostas pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico no 

Brasil. 

Com relação ao primeiro ponto específico, os dados oficiais revelam que o 

setor de saneamento básico no Brasil correlaciona-se com as desigualdades sociais 

existentes entre as diversas regiões brasileiras. A atualização, realizada pela Lei nº 

nº 14.026/2020, ao marco legal do saneamento demonstra que o Estado brasileiro 

não irá cumprir a Agenda 2030, visto que os prazos legais limitam-se ao ano de 2033. 

Em relação ao segundo ponto específico, o saneamento básico constitui um 

direito fundamental que contempla um mínimo ecológico sem qual outros direitos 

fundamentais não podem ser atingidos, a exemplo da saúde, da vida. No Brasil, o 

retrato mostrado pelos dados oficiais indica o desnível socioeconômico entre as 

diversas regiões brasileiras. 

A qualidade e a universalização do serviço de saneamento básico 

apresentam-se como um duplo benefício:  melhoria da qualidade de vida num 

ambiente ecologicamente saudável e redução da degradação ambiental. 

Como país detentor de água potável em quantidades superiores aos padrões 

da maioria dos países, o reduzido acesso ao saneamento básico compromete os 

recursos naturais, a exemplo dos rios, do lençol freático, notadamente nas regiões 

mais vulneráveis do país. Tal situação constitui fator para a manutenção do ciclo de 

desigualdades sociais, visto que a ausência de saneamento consubstancia 

problemas para a saúde da população. 

O mínimo existencial ecológico corresponde ao patamar mínimo que 

proporcione uma dignidade humana no sentido de que a qualidade do meio ambiente 

possibilite uma vida digna. Neste viés, a universalização do saneamento beneficiará 

a população que vivencia uma situação de compartilhamento de vida com a presença 

de mau ‘cheiro’ causado por esgotos a ‘céu aberto” e pela presença de resíduos 

sólidos sem o devido tratamento.  

Para que se alcance a universalização necessária do serviço público de 
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saneamento são necessários investimentos de grande quantidade a partir de uma 

decisão política orçamentária do Estado brasileiro. Sob a alegação de escassez de 

recursos públicos, aprovou-se um novo marco regulatório do saneamento com o 

objetivo de garantir a inclusão do serviço de saneamento no Brasil por meio de 

investidores privados. 

Com relação aos novos aspectos legais, a opção do legislador em trazer para 

o ambiente de prestação do serviço público de saneamento entidades privadas 

merece um aprofundamento da questão tarifária, uma vez que as metas de 

universalização para 2033 requerem elevados investimentos, o que certamente 

impactará as tarifas cobradas pelo serviço.  

Em relação às novas atribuições da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento, o estabelecimento de normas gerais por meio da autaquia federal 

fortalece o pacto federativo, visto que o setor possuirá um órgão que estabelecerá 

as normas gerais. Entretanto, as normas gerais devem ser sensíveis as 

particularidades das diversas regiões do Brasil. 
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RESUMO 
 
Por meio deste estudo, analisa-se o princípio da proibição do retrocesso social para 
a promoção da sustentabilidade ecológica na América latina. Perpassa a questão do 
antropoceno, enquanto período de domínio humano sobre os recursos naturais e o 
risco de seu perecimento, por outro lado evidencia o ciclo climático atual e a 
intervenção humana, motivo pela qual o ser humano é vulnerável à condições 
climáticas, restando-lhe buscar o equilíbrio sustentável e fomenta a discussão da 
tragédia dos comuns para que se faça ver uma idealizada disposição contra o 
retrocesso ambiental. A abordagem da pesquisa é livre e metodológica em torno da 
temática, ao passo que é do tipo bibliográfica. Concluindo-se que será preciso, mais 
que uma normatividade moralmente reflexiva em torno do meio ambiente 
sustentável latino-americano, mais que isso há de exigir-se responsabilidades 
coercitivas em cláusula de barreira ao retrocesso ambiental, e tal proibição não será 
somente dos limites climáticos sobre o ser humano, porém, da limitação do 
construído pelo ser humano em virtude da sustentabilidade latino-americana. 
Palavras-chave: Direito constitucional-ambiental.  Sustentabilidade Ecológica. Meio 
ambiente equilibrado. Proibição do Retrocesso Ambiental. Custo do  
antropoceno na natureza 
 
ABSTRACT 
 
This study analyzes the principle of prohibiting social retrogression for the promotion 
of ecological sustainability in Latin America. It permeates the issue of the 
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anthropocene, as a period of human domination over natural resources and the risk 
of their perishing, on the other hand it highlights the current climate cycle and human 
intervention, which is why human beings are vulnerable to climatic conditions, 
leaving them seek a sustainable balance and encourages the discussion of the 
tragedy of the commons so that an idealized disposition against the environmental 
setback can be seen. The research approach is free and methodological around the 
theme, while it is bibliographical. Concluding that it will be necessary, more than a 
morally reflexive normativity around the sustainable environment in Latin America, 
more than that, it is necessary to demand coercive responsibilities in a clause of 
barrier to environmental retrogression, and such prohibition will not only be of 
climatic limits about the human being, however, of the limitation of what is 
constructed by the human being due to Latin American sustainability. 
Keywords: Constitutional-environmental law. Ecological Sustainability. Balanced 
environment. Prohibition of Environmental Setback. cost of 
anthropocene in nature. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A principiologia ambiental não é tábua rasa, pois, desprezar toda a construção 

política-legislativa jurisdicional ao longo dos anos é condenar o ambientalismo 

latino-americano à cova, todavia, também não é pedra de toque, porque depende de 

interpretação, e exegética é feita por homens falíveis e condenados às relativizações 

espaço-temporais. 

Qual então a dialética do meio ambiente, vale dizer, entre o preservado e o 

modificado, entre a natureza e a cultura, entre o ecológico e a economia? Primeiro é 

preciso assegurar parâmetros constitucionais e a despeito de seus fundamentos, 

pensar em um constitucionalismo ambientalmente legítimo com limites; dar limites 

às coisas é tarefa do direito e, sobretudo, da concepção constitucional-liberal 

democrática. 

A busca incessante de crescimento econômico não condiz com a 

possibilidade de finitude dos recursos naturais. Diante disso, encontra-se a condição 

natural a impor limites e de modo a possibilitar a restauração dos ecossistemas. 

Destarte, a problemática se dá na questão de uma técnica sócio responsável 

legitimando a cláusula de barreira de retrocesso ambiental como limites impostos 

pelas condições climáticas e por consequência à normatividade latino-americana 

para ao meio ambiente sustentável. 

O estudo tem  por  objetivo  proceder  à  análise  do  princípio  da  proibição  do 
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retrocesso social para a promoção da sustentabilidade ecológica na América latina, 

e investigar a sua relação na busca da harmonia ecológica e convivial com vistas ao 

fomento da sustentabilidade ecológica e seus recursos. 

Em uma palavra, passa a examinar a condição climática do meio ambiental 

sustentável, como proposta, para um novo paradigma jurídico-ambiental na América 

Latina. 

 Quanto à metodologia, adota-se a pesquisa bibliográfica, por meio de estudo 

descritivo-analítico, ao que se consigna ao material pesquisado: doutrinas de 

referência, doutrinas nacionais e estrangeiras, dados estatísticos e relatórios de 

instituições internacionais ligadas ao objeto do estudo, a saber: princípio do não 

retrocesso ambiental e sustentabilidade ecológica. Quanto à abordagem, é 

qualitativa, quanto aos objetivos, tem-se a livre metodologia descritiva e exploratória. 

Na primeira seção do estudo, compreende-se o movimento de deliberação 

humana sobre o meio ambiente, manifestamente o antropoceno, explicitando o 

patrimônio ambiental como bem de consumo e sua derrocada em crise climática e 

condições de vida planetária em colapso. 

A segunda seção potencializa a crise climática como elemento condicionante 

do dado sobre o construído em vias de reconstrução e equilíbrio ecológico, e tal 

cenário se aproxima dos direitos de terceira dimensão solidária com manifesta 

preocupação à proibição de retrocesso ambiental. 

Na terceira e última seção compreende-se a fundamentação e 

instrumentalidade do princípio da proibição de retrocesso para o desenvolvimento 

intergeracional, contemplando ordem principiológica para o bom desenvolvimento e 

concretização do meio ambiente sustentável. 

Em síntese conclusiva afeta-se ao meio ambiente equilibrado a 

responsabilidade à proibição do retrocesso ambiental como domesticação do ser 

humano pelo meio na atual experiência planetária.    

 

1. O ANTROPOCENO E O AUMENTO O AUMENTO DO CONSUMO DE BENS 

ECOLÓGICOS E A POSSIBILIDADE DE COLAPSO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Vive-se  em  um  momento  delicado  na  história,  pois  estamos  no   ápice  do 
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crescimento humano e se percebe os impactos gerados pelo excesso de produção e 

consumo de bens, derivados de recursos ambientais, podem ocasionar a finitude da 

própria vida.  

Estudos realizados por organismos internacionais apontam que, até o ano de 

2050, seria necessária a quantidade de recursos equivalente a mais dois planetas 

Terra3. Verifica-se a necessidade do repensar da atividade humana e seus impactos 

causados ao planeta de modo que permita que a atividade humana a existência de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

A capacidade de o planeta sustentar as necessidades de recursos naturais 

para atentar as demandas das atividades humanas é limitada. O crescente consumo 

de recursos ambientais, sem destinar o tempo necessário para a recuperação 

ecológica pode levar a um colapso ambiental sem precedentes.  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Relatório do Desenvolvimento 

Humano de 2013, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD4, os desafios ambientais decorrem principalmente da necessidade da máxima 

atenção sobre os impactos “que os seres humanos exercem no ambiente”.   A lógica 

para   o  desenvolvimento   seria   reduzir    a   pegada   ecológica5,   como    indica   o 

                                                      
3 HOLANDA, Marcus Mauricius. A teoria do decrescimento A teoria do decrescimento e sua aplicação 
no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. Curitiba: Editora CRV, 2021, p. 
221. 
4  O Relatório do PNUD discorre ainda que além de atuar energicamente para evitar o “cenário de 
catástrofes ambientais”, as políticas sociais devem caminhar em conjunto com as ambientais, pois a 
existência de um cenário adverso do meio ambiente, “constituiria um grave impedimento à redução da 
pobreza”. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2013. A ascensão do Sul: Progresso humano num mundo diversificado. ONU, 
2013, p. 106. Disponível em: < http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-
de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-200012.html> Acesso em: 25 
jan. 2020.  
5 Conforme o Global Footprint Network, pegada Ecologia ou Ecological Footprint seria “a measure of how 
much area of biologically productive land and water an individual, population or activity requires to produce 
all the resources it consumes and to absorb the waste it generates, using prevailing technology and 
resource management practices. The Ecological Footprint is usually measured in global hectares. Because 
trade is global, an individual or country’s Footprint includes land or sea from all over the world. Without 
further specification, Ecological Footprint generally refers to the Ecological Footprint of consumption. 
Ecological Footprint is often referred to in short form as Footprint. “Ecological Footprint” and “Footprint” 
are proper nouns and thus should always be capitalized” Tradução:“Uma medida de quanta área de terra 
e água biologicamente produtiva um indivíduo, uma população ou uma atividade requer para produzir 
todos os recursos que consome e absorver os resíduos que gera, usando a tecnologia predominante e 
práticas de gestão de recursos. A Pegada Ecológica é geralmente medida em hectares globais. Como o 
comércio é global, a Pegada de um indivíduo ou país inclui terra ou mar de todo o mundo. Sem mais 
especificações, Pegada Ecológica geralmente se refere à Pegada Ecológica do consumo. Pegada 
Ecológica é muitas vezes referida em forma curta como Pegada. "Pegada Ecológica" e "Pegada" são 
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relatório6. 

 A capacidade produtiva do planeta é finita, dessa maneira o a busca pelo 

crescimento econômico e desenvolvimento humano deve ser compatível com as 

condições e o potencial ambiental de reabsorção e recuperação do planeta. Nesse 

sentido, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe - CEPAL (2014), 

assevera que  “la sostenibilidad ambiental implica mantener un patrimonio natural 

suficiente que permita el desarrollo económico y social dentro de la capacidad 

productiva del planeta”7.  

Os impactos que o ser humano causa à terra têm o potencial de modificar as 

condições ecológicas e climáticas. As influências exercidas são significativas, 

principalmente com impactos negativos para os habitantes do globo. Esse período 

de poder do ser humano sobre a terra é denominado antropoceno.8. A ação humana 

no planeta interfere na vida como um todo. Não obstante, os efeitos nocivos são 

sentidos por todos.  

A Organização das Nações Unidas – ONU, ao implementar o objetivo 12 – 

“Consumo e produção responsáveis –, teve a intenção de garantir “padrões de 

consumo e produção sustentáveis9, pois, de acordo com o relatório “O Caminho para 

a Dignidade até 2030: Acabando com a Pobreza, Transformando Todas as Vidas e 

Protegendo o Planeta”, são necessárias medidas para a proteção do planeta e da vida 

                                                      

substantivos próprios e, portanto, devem sempre ser capitalizados.” (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK , 
2012).  
6 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. Relatório do Desenvolvimento 
Humano 2013. A ascensão do Sul: Progresso humano num mundo diversificado. ONU, 2013, p. 97. 
Disponível em: < http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-
desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-200012.html> Acesso em: 25 jan. 
2020 
7  Tradução: “A sustentabilidade ambiental implica manter um patrimônio natural suficiente que 
permita o desenvolvimento econômico e social dentro da capacidade produtiva do planeta”. 
COMISSION ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL. Pactos para la igualdad: Hacia 
un futuro sostenible, 2014, p. 56. Disponível em: 
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/52307/2014-SES35_Pactos_para_la_igualdad.pdf>. 
Acesso em: 23 jan. 2020. 
8 “O termo – anthropo para “humano”, e cene para “novo” – foi criado no final do século XX com o 
objetivo de denominar uma nova época geológica, na qual podemos ter entrado, após as mudanças 
significativas ocorridas no ecossistema da Terra como resultado das atividades humanas”. UNITED 
NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. Correio: Muitas vozes para o 
mundo. Disponível em: < https://pt.unesco.org/courier/2018-2>. Acesso em: 18 maio 2020. 
9 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Conheça os novos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU. 2015a. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-
objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/>. Acesso em: 23 jan. 2020 
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que o habita, sobretudo em relação à expectativa da população, em 2050, chegar a 

9.6 bilhões de pessoas. Assevera que se os padrões de consumo permanecerem, 

seria necessário o “equivalente a três planetas” para sustentar “os estilos de vida 

atuais”10.  

A preocupação com a finitude dos recursos naturais, somada ao acréscimo 

populacional, degradação ambiental e hiperconsumo, cria um estado de alerta que 

causa preocupação ao ser humano. Não existe a possibilidade de exploração de 

outro planeta. Isso posto, deve haver um meio para que ocorra o desenvolvimento, 

sem necessariamente existir o atual crescimento exponencial das necessidades do 

mundo moderno11.  

Pavan Sukhdev observa o constante estímulo para alicerçar a escalada do 

padrão de vida. Mas, ao mesmo tempo, existe a preocupação em evitar, na mesma 

proporção, o aumento do consumo e das demandas sobre os bens da terra12.   

Paul Valéry assevera que “empieza el tiempo del mundo finito”13, pelo que 

observa que o tempo das descobertas e conquistas de novos continentes já havia 

chegado ao fim. Percebe que se inicia um novo momento de solidariedade, em que a 

concatenação de todas as partes do globo seria uma realidade, mas adverte que as 

relações e as consequências advindas dessa globalização seriam perceptíveis e 

imensas, de modo a criar uma dependência cada vez mais estreita sobre as 

“acciones humanas” 14 15. 

Serge Latouche aduz que a expressão “mundo finito” tomou outra conotação, 

qual seja, a do esgotamento dos recursos naturais, devido à exploração em demasia 

em uma sociedade de hiperconsumo. Não obstante, discorre que o desenvolvimento 

ilimitado   não   tem   como   prosseguir,   em   um   mundo   no   qual  os recursos são 

                                                      
10 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Relatório: O caminho para a dignidade até 2030: 
Acabando com a Pobreza, Transformando Todas as Vidas e Protegendo o Planeta. 2015. Disponível 
em: 
<http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030
.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2020. 
11 HOLANDA, Marcus Mauricius. A teoria do decrescimento e sua aplicação no constitucionalismo 
brasileiro para o alcance da sustentabilidade. Curitiba: Editora CRV, 2021, p. 223. 
12 SUKHDEV, Pavan. Corporação 2020: Como transformar as empresas para o mundo de amanhã. 
Tradução de Isabel Murray. São Paulo: Abril, 2013. 
13 Tradução: Começa o tempo do mundo finito 
14 Tradução: Ações Humanas 
15 VALÉRY, Paul. Miradas al mundo actual. Tradução de Lucia Segovia. Barcelona: RBA Libros, 1934, p. 
110. 
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limitados16.  

Percebe-se a preocupação com o crescimento econômico fundamentado no 

consumo e sua relação com os recursos naturais. Tem-se uma relação de produção e 

consumo, aliada ao descaso com o planeta, o que não é compatível com a possibilidade 

de um futuro ecologicamente equilibrado para as gerações posteriores. 

Conforme afirma Ervin Laszlo, o: “crescimento irrestrito, puramente quantitativo, 

da produção e do consumo de energia e de materiais não é possível em um planeta 

finito”, principalmente em um que possui “uma biosfera delicadamente equilibrada”. 

Desse modo, faz-se necessário repensar outras formas para o crescimento17. 

 

2. A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E A BUSCA DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO  

 

O ser humano é integrado à natureza, na medida em que a natureza o controla 

ciclicamente. O cenário da pandemia Covid-19 traduziu bem essa perspectiva, pois, 

nenhuma outra crise pandêmica foi controlada ambientalmente, sob o advento da 

vacina, como forma de controle do ser humano sobre a natureza biológica e seus 

cuidados sanitários, uma espécie de intervenção humana sobre o dado em tempos 

de alta tecnologia. 

A emergência climática pode ser um fator contingencial, como já o foram 

outros ciclos naturais, a exemplo da era glacial, porém, o ser humano é hoje detentor 

de técnicas que promovem ascensão da natureza dada pelo ser construído. 

Com efeito, o equilíbrio ecológico, perpassa à questão do individualismo sobre o 

coletivo, ou seja, preocupa-se em retirar-se da tragédia dos baldios para a tragédia dos 

comuns. 18  É claro que o paradigma contemporâneo não há de obrigar ninguém a ser 

                                                      
16 LATOUCHE, Serge. L’âge des limites. Paris: Mille et une nuits, 2012, p. 63-64. 
17 LASZLO, Ervin. O ponto do caos: contagem regressiva para evitar o colapso global e promover a 
renovação do mundo. Tradução Aleph Teruya Eichmeberg e Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: 
Cultrix, 2011, p. 77. 
18 Joshua Greene, utilizando da parábola “A tragédia dos comuns”, ensaiada por Garret Hardin (1968), 
vai destacar que a tragédia dos comuns simboliza a questão da cooperação e considera: “O problema 
da cooperação, então, é o problema de fazer com que o interesse coletivo triunfe sobre o interesse 
individual quando possível. O problema da cooperação é o problema central da existência social.” 
GREENE, Joshua. Tribos morais: a tragédia da moralidade senso comum. Trad. Alessandra 
Bonrruquer. Rio de Janeiro: Record, 2018.p.30. 
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solidário, esta deve e será uma perspectiva autônoma, senão, de um constitucionalismo 

moralmente reflexivo.19 

Pensar em limites naturais à economia, com fulcro na Constituição, exigirá um 

esforço comum das funções do Estado e da sociedade civil organizada, contemplando 

solidariamente quais a condições mínimas de sobrevivência do bem natural em face do 

interesse econômico desse mesmo esforço comum. 

Michele Carducci20 explica que o desafio do novo constitucionalismo se faz 

por decisões fundamentadas em dilemas produzidos por decisões coletivas e 

individuais, por questões de sustentabilidade e intergeracional. Afirma que essas 

questões nunca serão resolvidas, e faz uma comparação com o constitucionalismo 

ocidental sobre a questão das escolhas e responsabilidades, como o conflito entre 

crescimento infinito e mundo finito21 

A preocupação com o esgotamento dos recursos naturais foi assinalada em 

1865, por William Stanley Jevons, ao escrever sobre a exaustão das minas de carvão. 

Desse modo, apesar de na época considerar que o referido combustível seria 

inesgotável, entendia que o exaurimento, bem como a dificuldade de captação das 

reservas, aliados à necessidade da Inglaterra de utilização energética do carvão, 

poderia gerar um colapso na economia. Dessa forma, surge a preocupação em conter 

o uso para que o aumento das demandas e as dificuldades advindas da exploração 

não causassem um sobrepreço no produto22.  

A inquietação de Jevons em relação ao esgotamento do carvão colaborou 

para o desenvolvimento da teoria do “rebound effect”, também conhecida como 

“paradoxo de Jevons”, no qual demonstra preocupação com o problema do 

esgotamento dos recursos, aliado ao desenvolvimento de tecnologias que 

aumentariam a eficiência da produção e, consequentemente, a redução da 

                                                      
19 CANOTILHO, J.J. Gomes. “Brancosos” e Interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. 2a. ed. Coimbra: Almedina, 2008. p.104. 
20 CARDUCCI, Michele. La fondazione diritti genetici come situazione costituzionale: UNA “codifica” 
della sua esperienza nel prisma del método comparativo di Elinor Ostrom. Roma: Universi tà del 
Salento, 2015. 
21 CARDUCCI, Michele. La fondazione diritti genetici come situazione costituzionale: UNA “codifica” 
della sua esperienza nel prisma del método comparativo di Elinor Ostrom. Roma: Universi tà del 
Salento, 2015, p. 37 
22 JEVONS, Willian Stanley. The coal question: An inquiry concerning the progress of the Nation, and 
the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines. 2. ed. London: Macmillan and Co., 1866, p. 4. Disponível 
em: <http://oilcrash.net/media/pdf/The_Coal_Question.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2020. 
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necessidade de recursos. Mas, paradoxalmente, o consumo seria elevado por causa 

da acessibilidade do produto e o aumento do consumo23, o que geraria um ciclo que 

levaria à exaustão das matérias-primas24. 

Se por um lado a criação de tecnologias gera redução na utilização de 

recursos naturais para a produção industrial, como efeito rebote tem-se o aumento 

do consumo pela população. Estimula-se o aumento do consumo, o que pressupõe 

a necessidade de mais insumos. Junte-se a isso a obsolescência e o descarte, 

principalmente de eletrônicos, devido à velocidade de atualização desses 

equipamentos25. Conforme relatório “The Global E-Waste Monitor 2020”26, menos de 

20% de todo o lixo eletrônico foi reciclado. Soma-se a isso o acréscimo com o 

descarte anual de 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico em todo mundo.  

Percebe-se a direção que se está impondo ao planeta e ao ecossistema como 

um todo. O aumento populacional e o consumo de recursos afetam a todos 

indistintamente, de modo que Jeffrey Sachs afirma que “estamos nos expulsando do 

planeta” 27  e rompendo os limites ambientais por meio da ação humana, com 

impactos de difícil recuperação ou até mesmo irreversíveis, ao eliminar a  capacidade 

                                                      
23 Blake Alcoot discorre que o efeito rebote verificado por Jevons seria interessante para a teoria do 
decrescimento econômico, pois o que deve decrescer a um tamanho sustentável não seria a utilidade, 
a felicidade e nem propriamente o PIB, mas sim a quantidade de de processamento biofísico causado 
e gerado pelos seres humanos. Vejamos: “Rebound is relevant to degrowth because what must 
degrow down to sustainable size is not utility, happiness or even necessarily GDP, but rather the 
amount of bio-physical throughput caused by humans”. ALCOTT, Blake. Jevon’s Paradox (Rebound 
Effect). In: D’ALISA, Giacomo; DEMARIA, Federico; KALLIS, Giorgos.  Degrowth: A vocabulary for a new 
Era. New York: Routledge, 2015, p. 150-154. 
24 JEVONS, Willian Stanley. The coal question: An inquiry concerning the progress of the Nation, and 
the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines. 2. ed. London: Macmillan and Co., 1866, p. 4. Disponível 
em: <http://oilcrash.net/media/pdf/The_Coal_Question.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2020, p.126. 
25  Zygmunt Bauman, sobre o excesso de consumo, no qual emprega a palavra “consumismo”, 
descreve que o aumento da produtividade, o barateamento dos custos, bem como as necessidades 
dos consumidores “exigem novas mercadorias, que por sua vez exigem novas necessidades e 
desejos; o advento do consumismo augura uma era de obsolescência embutida dos bens oferecidos 
nos mercados e assinala um aumento espetacular na incrustaria da remoção do lixo”. BAUMAN, 
Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008, p. 45. 
26 BALDÉ, C.P. et al. The Global E-waste Monitor – 2020. United Nations University (UNU), International 
Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna, 
2020, p.4. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-
Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202020%20.pdf> Acesso em: 19 abr. 
2021. 
27 SACHS, Jeffrey. Rompendo os limites do planeta: Desafios do controle populacional e da produção 
de alimentos precisam ser vencidos de forma conjunta. Scientific American Brasil. Disponível em: < 
http://www2.uol.com.br/sciam/artigos/rompendo_os_limites_do_planeta.html >. Acesso em: 19 abr. 
2020. 
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de recuperação do planeta. 

Desse modo, para realizar uma análise conjuntural das condições ecológicas 

do planeta, no ano de 2009, o Centro de resiliência de Estocolmo (Stockholm 

Resilience Centre - SRC) apresentou um conjunto de nove fronteiras planetárias, as 

quais possibilitariam à humanidade desenvolver e prosperar de modo intergeracional. 

Esses limites levam em consideração a capacidade do planeta de regeneração, ou 

seja, a capacidade de retorno à capacidade natural28.  

 

3. A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL NA AMÉRICA LATINA PARA A 

PROMOÇÃO DO FUTURO INTERGERACIONAL 

 

Pode-se considerar de logo, que a contraposição se dá entre o homem natural 

e o homem proprietário, essa ambivalência refere-se ao ser humano revestido de 

imanências instintivas, dentre elas a de auto preservação e sobrevivência, oriundas 

da dignidade humana (v.g. art. 1º., III c/c art. 5º. e art. 225 CRFB/88) e, por outro lado, 

do psicologismo humano que é livre e culturalmente proprietário das coisas da 

natureza, propenso à acomodação patrimonial (por exemplo, art. 1º. IV c/c art. 5º., 

XXI e XXII e art. 170, IV CRFB/88). 

Não é mera combinação de dispositivos sistematizados em ambos os lados, 

mas é um sistema complexo de valores equilibrados, para que haja um fim útil entre 

a natureza e a economia. O plano utópico é achar que o ser humano é 

autodeterminado a preservar-se constitucionalmente, e o plano prático é reconhecer 

o ser humano predador da sua própria escassez, uma tragédia anunciada, como quer 

a tragédia dos baldios. 

Porém, em uma visão mais sistêmica, é preciso considerar outros parâmetros 

constitucionais, a exemplo do art. 3º., I da CRFB/88, posto que é preciso construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; então, não é o comportamento predador que 

quer a Constituição de 1988 em relação ao art. 170, caput. 

Então, outra sistemática constitucionalmente pode-se enxergar, o art. 1º.  III e 

                                                      
28 ROCKSTRÖM, Johan et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. 
Ecology and Society, v.14, n.2, p. 32, 2009. Disponível em: < 
https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/>. Acesso em: 19 abr. 2020. 
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IV c/c art. 3º. I e arts. 170, caput e 225, caput da CRFB/88. Neste modelo, o sujeito 

constitucional não pensa em regulação do Estado à ordem ambiental, nem espera 

promessas dos pactos globais, ele passa a ser protagonista dessa mesma ordem 

porque é um sujeito solidariamente ativo, sob o risco da própria escassez do bem 

comum. Talvez a consciência das finanças ambientais o faria melhor provedor do 

uso comum. 

A terceira dimensão de direitos fundamentais comporta a questão ambiental, 

como é comum assinalar ao constitucionalismo fraternal29 ou altruísta,30 todavia, 

não basta ser solidário é preciso saber-fazer a dimensão solidária entre os sujeitos 

sociais, é o caso, por exemplo, de diversas ADI’s 3.355, 3.356, 3.357, que provocam o 

controle de (in)constitucionalidade de leis estaduais a restringir a produção de bens 

de construção com o amianto. 

Em síntese tais ações do controle concentrado questionam a competência e a 

legitimidade de leis regionais porque lhes coloca em condição fundamental o 

problema de afastar o beneficiamento de amianto na indústria da construção civil, 

posto que é cancerígeno, com isso, o caso dessas ADI’s é um dos mais emblemáticos 

para os limites ambientais para a economia, pela maneira da qual se serve o mercado 

aos chamados riscos/benefícios. 

Se um produto levado ao mercado pela forma rentosa e útil que se favorece, 

não é suficiente para permanecer neste mercado pelos riscos que promove à saúde 

dos trabalhadores, em outras palavras, não é mais relevante o proveito econômico 

das empresas e do Estado arrecadador que a integridade física e moral dos 

profissionais que beneficiam o amianto, ainda que isso lhes diminua a vida 

financeira, pois não há risco que valha a própria existência em situações opcionais. 

                                                      
29  A locução constitucionalismo fraternal é utilizada por Carlos Ayres Britto em sua Teoria da 
Constituição de onde se pode abstrair: “De par com isso, o constitucionalismo fraternal alcança a 
dimensão da luta pela afirmação do valor do desenvolvimento, do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, da democracia e até certos aspectos do urbanismo como direitos fundamentais. Tudo na 
perspectiva de se fazer da interação humana uma verdadeira comunidade; isto é, uma comunhão de 
vida, pela consciência de que, estando todos em um mesmo barco, não têm como escapar da mesma 
sorte ou destino histórico”. BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. p. 216. 
30 Michelle Carducci anuncia: “Falar de um Direito Constitucional ‘altruísta’ significa colocar-se o 
problema do outro não simplesmente como destinatário de normas e interpretações, mas sim como 
sujeito ativo desta mesma comunhão constitucional como ator do desenvolvimento das teorias 
constitucionais.” CARDUCCI, Michele. Por um direito constitucional altruísta. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p.11. 
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A tragédia dos comuns levaria em conta que a limitação é originária da própria 

natureza a ditar as regras do uso e da destinação de suas 

consequências/responsabilidades, para que o mercado olhe com bons olhos seus 

trabalhadores e os repense em seus limites econômicos para a vida em comum. 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL, afirma que 

para realizar o enfrentamento da emergência climática deve-se repensar e avançar 

em direção a um desenvolvimento inclusivo e que seja sustentável e igualitário31. 

Nesse sentido Michel Prieur discorre que a “proibição de retrocesso” no direito 

ambiental significa considerar que a proteção ao meio ambiente tem várias 

dimensões e que desse modo cabe ao legislador elaborar normas de proteção de 

modo a impedir que o meio ambiente tenha assegurado progressivamente o 

fortalecimento ecológico como interesse da humanidade32. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletir sobre a manutenção do equilíbrio ecológico latino-americano é 

conhecer que o mundo andino, amazônico, patagônico, Pacífico e Atlântico, entre 

outras tantas biodiversidades merecem a ostentação da experiência firmada no 

Velho para o Novo Ocidente americano. 

Verifica-se que para uma limitação constitucional latino-americana do 

predatório sobre a natureza esse constitucionalismo programático não logrará êxito, 

à espera de que os mercados, o próprio sujeito financeiro venha a tomar atitudes 

típicas de mudanças para o horizonte ambiental em satisfação progressiva do 

Estado econômico, pois assim como os protagonistas do abuso econômico 

avançam, geralmente, o nacionalismo econômico acompanham essa tendência, 

principalmente em tempos de globalização. 

Essas escolhas devem propor soluções para superar o materialismo e do 

consumismo dedicar as atenções a busca do reestabelecimento dos valores 

                                                      
31  BÁRCENA, Alicia et.AL. La emergencia del cambio climático em América Latina y el Caribe 
¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? Santigago. Naciones Unidas, 2020, p. 16. 
32 PRIEUR, M. O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO NO CERNE DO DIREITO HUMANO AO MEIO 
AMBIENTE. Revista Direito à Sustentabilidade, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 20–33, 2000. Disponível em: 
https://e-revista.unioeste.br/index.php/direitoasustentabilidade/article/view/11045. Acesso em: 10 
out. 2021 
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ecológicos e humanos. Promover a vida em harmonia com a natureza é o objetivo 

principal para a transição para a sociedade do decrescimento. É o repensar da 

relação do ser humano com a natureza e o planeta. 

A   exploração   dos   recursos   acima   da   capacidade   de   regeneração   gera   a 

necessidade de questionar o modelo econômico em que se está inserido, bem como 

avaliar se o planeta terra tem condições de suportar a vida, tal qual se conhece, em uma 

estrutura de crescimento por crescimento. O repensar do modelo produtivo atual é 

premente. O bem-estar e o bem-viver em uma sociedade antropocêntrica devem ser 

reavaliados, o que torna necessário pensar em novas alternativas. 

Em face da perspectiva do princípio da proibição do retrocesso ambiental 

propõe-se que sejam estabelecidos postulados constitucionais, a exemplo da 

máxima sustentabilidade ambiental e do futuro intergeracional latino-americano, 

para um novo reposicionamento da promoção da sustentabilidade ecológica, 

sugere-se que que seja incluído a proteção ao meio ambiente e a promoção da 

sustentabilidade como fundamento das constituições de modo que se promova uma 

ampliação da proteção ao meio ambiente em direção a um mundo sustentável. 

Em uma palavra, quando o sujeito ambientalmente reformado, consciente e 

responsável de seus usos se fizer presente socialmente é que poderá ocorrer 

sobrevida ao meio ambiente natural latino-americano, mas, enquanto isso não 

ocorre, a força normativa ambiental deve fazer ordem pela necessária sobrevivência 

humana comum. 
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 43. PERSPECTIVAS DE UMA MODERNIDADE ALTERNATIVA: UMA REFLEXÃO 
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Marina Mayora Ronsini1 

Resumo 
 
No contexto de ruptura com um pensamento dominante e do estabelecimento de um 
posicionamento crítico-reflexivo acerca dos fenômenos jurídicos, abre-se espaço 
para problematizar questões que cada vez mais ganham destaque na academia: o 
exercício jurisdicional de integração jurídica latino-americana defronte o que tem se 
chamado de constitucionalismo transformador, uma experiência já incorporada na 
Constituição da Bolívia e Equador. Tal experiência pode contribuir para uma nova 
narrativa, considerando que essa expectativa só possui possibilidade de se 
concretizar diante de esforços para a construção de um novo modelo de 
desenvolvimento baseado numa genuína conversa da humanidade consigo mesma 
e com a natureza. Entende-se, a partir disso, que os complexos dilemas na sociedade 
globalizada exigem um novo olhar a respeito da diversidade dos grupos sociais, 
conferindo reconhecimento de direitos e paridade de participação social aos grupos 
minoritários, bem como a preocupação com a sustentabilidade econômica e com a 
sustentabilidade ambiental. Este artigo pretende então, contribuir com o 
aprofundamento do tema do constitucionalismo, sob o ideário de constituições 
latino-americanas que resultaram inovadoras, dentro de uma perspectiva contra 
hegemônica. Para que essas transformações não fiquem apenas na teoria e possam 
ser praticáveis, necessário o desenvolvimento de um modelo alternativo de 
modernidade, tal como pensado dentro do humanismo crítico.  
Palavras-chave: Constitucionalismo transformador. Modernidade alternativa. 
Humanismo crítico. Unidade latino-americana. 
 
Abstract 
 
In the context of a break with dominant thinking and the establishment of a critical-
reflexive position on legal phenomena, a space opens up to problematize issues that 
are increasingly gaining prominence in academia: the jurisdictional exercise of Latin 
American legal integration in the face of what has been called transformative 
constitutionalism, an experience already incorporated into the constitutions of 
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Bolivia and Ecuador. Such experience can contribute to a new narrative, considering 
that this expectation only has the possibility of being realized in the face of efforts to 
construct a new development model based on a genuine conversation of humanity 
with itself and with nature. It is understood, from this, that the complex dilemmas of 
globalized society require a new look at the diversity of social groups, giving 
recognition of rights and parity of social participation to minority groups, as well as 
a concern with economic sustainability and environmental sustainability. This article 
intends to contribute to the deepening of the constitutionalism theme, under the 
ideology of Latin American constitutions that have been innovative, within a counter-
hegemonic perspective. In order for these transformations not to remain only in 
theory and to be practicable, it is necessary to develop an alternative model of 
modernity, as thought within critical humanism.  
 

Introdução 

 

A experiência das Constituições da Bolívia e do Equador é considerada 

inovadora em muitos aspectos. Em primeiro lugar porque o processo constituinte se 

originou de movimentos e lutas sociais essencialmente indígenas, o que signfica 

dizer que, diferentemente dos processos vividos no constitucionalismo tradicional e 

no neoconstitucionalismo, o processo constituinte foi desencadeado  por grupos que 

foram historicamente excluídos de valores que se pretendiam universais, mas que na 

prática eram dirigidos apenas à grupos dominantes.    

Além de ter se originado das referidas lutas, esses textos constitucionais 

tiveram participação ativa desses segmentos sociais, de forma que “exprimem 

processos mais profundos de democracia participativa, o que reverbera no 

aprofundamento do constitucionalismo. Como exemplos, encontram-se o 

estabelecimento da justiça autônoma indígena, consultas populares e outros 

mecanismos de democracia comunitária”.2 

Em segundo lugar, essas Constituições adotam uma perspectiva que nunca 

foi adotada em nenhuma outra, rompendo com uma tradição que fazia distinção 

entre o ser humano e a natureza, tentando estabelecer, assim, uma nova relação com 

a mesma.  

                                                      
2JÚNIOR, William Paiva Marques. A integração, o meio ambiente e a democracia na América do Sul: o 
significado do novo constitucionalismo democrático latino-americano e da democracia participativa 
para a construção da unasul. Tese de doutorado em direito constitucional, Fortaleza, 2016, p. 265. 
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Partindo dessas premissas, o artigo visa refletir sobre como o 

constitucionalismo transformador pode assentar bases à perspectiva de uma rota 

alternativa à modernidade ocidental que estamos inseridos – tendo consciência das 

limitações estruturais que o sistema capitalista impõe a essa tarefa –, construindo 

uma unidade de pensamento latino-americano, voltado à estruturação de 

democracias baseadas, concretamente, na justiça e na igualdade. 

Ainda, a construção de uma modernidade a partir de nossas próprias raízes, 

orientando-a através dos preceitos assumidos pelo constitucionalismo 

transformador, analisando criticamente estruturas de exclusão, e orientando o 

estudo dessa temática através do possível potencial de conferir reconhecimento de 

direitos e paridade de participação social aos grupos minoritários, tendo em mente 

os desafios comuns enfrentados na região latino-americana. 

 

1. Constitucionalismo transformador como inspiração e instrumento de 

transformação social  

 

O constitucionalismo transformador latino-americano, assim denominado a 

partir das experiências latino-americanas de redesenhar suas constituições, tem 

sido abordado como uma possibilidade de modificação profunda da realidade, 

também no âmbito do tratamento do tema dos direitos humanos na região. Os 

casos das constituições da Bolívia e do Equador, orientadas a partir do caráter 

plurinacional e intercultural do Estado, costumam ser o ponto de partida para 

imaginar uma outra expressão do constitucionalismo já conhecido na América 

Latina, que possa romper com o horizonte capitalista, colonialista liberal e patriarcal 

da modernidade ocidental.3 

Isso porque se trata de uma nova fase do constitucionalismo latino-

americano, que inclui os anseios de segmentos outrora marginalizados 4 , 

especialmente de grupos indígenas, mas que contemplam todos os demais grupos 

                                                      
3 SANTOS, Boaventura de Souza. Refundación del Estado en América Latina Perspectivas desde una 
epistemología del Sur. Lima, 2010, p. 79. 
4 JÚNIOR, William Paiva Marques. A integração, o meio ambiente e a democracia na América do Sul: 
o significado do novo constitucionalismo democrático latino-americano e da democracia participativa 
para a construção da unasul. Tese de doutorado em direito constitucional, Fortaleza, 2016, p. 162. 
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minoritários, posto que a nova fase se revela “sensível aos clamores dos grupos 

tradicionais e das camadas mais necessitadas, dentro de uma lógica de pluralidade 

étnico-cultural, atenta às questões da contemporaneidade, dentre as quais avulta 

em importância a séria crise ambiental pela qual passa o Planeta Terra.”5 

Para iniciar o debate acerca da sua possível potencialidade transformativa no 

complexo contexto de desigualdade do Sul global, necessário recorrer ao momento 

de formação das constituições na América Latina, que tiveram início após o processo 

de independência dos países da dominação colonial.  

Esses processos de descolonização não foram capazes de romper com a 

exclusão social de grupos minoritários, imprimindo na região um violento sistema de 

exploração, no qual se manteve “a dependência em relação às metrópoles e a 

concretização de um Estado nacional desfigurado à testa do neocolonialismo que 

persistiria daí por diante”.6 

Partindo da premissa de que o passado colonial foi determinante para o atraso 

de desenvolvimento da região, e que seus reflexos continuaram a ser sentidos em 

todos os âmbitos sociais, necessário apontar que um constitucionalismo só pode 

ser caracterizado como transformador, se for capaz de romper com paradigmas 

hegemônicos, mesmo que utilizando-se de instrumentos hegemônicos, como o 

constitucionalismo. 

Neste ponto, importante a exposição preliminar do conceito utilizado por 

Boaventura de Souza Santos em relação ao entendimento do que são instrumentos 

hegemônicos. Argumenta o autor que a democracia representativa, o direito, os 

direitos humanos e o constitucionalismo são instrumentos hegemônicos, vez que se 

institucionalizaram na Europa, a partir do século XVIII, através da teoria política 

liberal, tendo sido concebidos para garantir a legitimidade e governabilidade do 

estado de direito moderno nas sociedades capitalistas emergentes, para garantir a 

reprodução ampliada das sociedades de classe capitalistas e porque são credíveis 

como fiadores da realização do bem comum, mesmo por parte das próprias  classes 

                                                      
5 Ibidem, p. 207. 
6 ALTMANN, Werner. A América Latina no limiar dos anos 2000: ainda a questão do colonialismo. In: 
DAYRELL, Eliane Garcindo; IOKOI, Zilda Márcia Gricoli (Coords). América Latina contemporânea: 
desafios e perspectivas. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: Edusp, 1996, p. 162. 
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populares negativamente afetadas por elas.7 

Portanto, a capacidade de transformação da realidade a que se referem os 

teóricos desse modelo de constitucionalismo, só pode ser concretizada, se esse 

instrumento tiver capacidade de ser uma ferramenta política capaz de romper com a 

estrutura capitalista e colonialista que o criou, sendo utilizado, portanto, de forma 

contra hegemônica, contra a dominação e opressão, as quais são próprias das 

estruturas oligárquicas de poder.  

Estas estruturas, no contexto latino-americano, compreendem o período 

histórico entre 1880 e 1930-1940, aproximadamente, sendo “una forma histórica de 

ejercicio de la dominación política de clase, caracterizada por la concentración de 

poder de una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos 

de decisión política”.8 

 Nessa análise, deve-se levar em conta que o constitucionalismo moderno, é 

a grande vitória da burguesia contra o antigo regime, do poder das oligarquias e da 

nobreza anterior a esse processo, de forma que é nesse momento que a burguesia 

consegue construir um Estado à sua maneira e medida.  

Assim, considera-se que o constitucionalismo será uma expressão dos 

interesses da burguesia9 , sendo um Estado monocultural – que procura impor a 

cultura das classes privilegiadas enquanto cultura universal –, com pretensões de 

homogeneidade, desejando através disso assentar que os ideais europeus seriam 

universais.  

Nesse contexto, percebe-se que a dominação oligárquica resta presente em 

nossa sociedade atual, contendo a mesma lógica anterior aos processos de 

independência dos países colonizados, de dominação das classes subalternas. O 

                                                      
7 SANTOS, Boaventura de Souza. Refundación del Estado en América Latina Perspectivas desde una 
epistemología del Sur. Lima, 2010, p. 58-59. 
8 ANSALDI, Waldo; GIORDANO, Verónica. América Latina, la construcción del orden: de la colonia a la 
disolución de la dominación oligárquica. Buenos Aires: Ariel, 2012, p. 465-466. 
9  A respeito dessa íntima relação entre interesses da classe burguesa e a gênesis do 
constitucionalismo, aplicando ao caso da América-Latina, disserta Claudia Wasserman: “A formação 
do Estado nacional na América Latina corresponde a dois processos indissociáveis: a 
internacionalização do modo de produção capitalista que conduz à institucionalização do poder 
burguês no mundo todo e, por outro lado, os processos de emancipação das colônias ibéricas. O 
primeiro processo tem um caráter econômico-social e o segundo é eminentemente político-militar. O 
vínculo reside justamente na estreita articulação entre estes aspectos da realidade.” WASSERMAN, 
Claudia. História da América Latina: cinco séculos (temas e problemas). Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 1996, p. 177. 
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denominado neoconstitucionalismo, anterior à experiência do constitucionalismo 

transformador, continua a fortalecer esse mesmo mecanismo - apesar dos avanços 

ao ampliar direitos antes não assegurados -, uma vez que esse modelo contém em 

si mesmo uma lógica já excludente. 

Pode-se afirmar, nesse sentido, que “o constitucionalismo que regula a 

organização societária dos países latino-americanos, sob o manto da legitimidade 

garantida pela via democrática, manipula os conceitos de espaço público e privado 

e restringe no chamado “Estado de Direito”, dos direitos subjetivos e dos princípios 

fundamentais, a liberdade para aqueles incluídos material e formalmente dentro do 

conceito de cidadania, que é excludente por natureza”.10 

A partir disso, compreendendo-se o papel que estruturas e pensamentos 

dominantes cumprem no funcionamento social, e em que medida permaneceram 

entranhadas nos processos de constituição dos Estados-Nação, podemos ter pistas 

concretas do motivo pelo qual alguns grupos possuem seus direitos e subjetividades 

reconhecidas, e porque os demais têm seus direitos marginalizados e precarizados.  

Boaventura de Souza Santos se ocupa de discutir essa difícil tarefa em suas 

obras. Em “Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una 

epistemologia del Sur”, aponta caminhos e condições para um constitucionalismo 

transformador e um direito emancipatório. Afirma ser necessário um 

constitucionalismo protagonizado pelos grupos excluídos da comunidade política, 

através de uma nova instituconalidade (plurinacionalidade), uma nova 

territorialidade (autonomias assimétricas), uma nova legalidade (pluralismo jurídico), 

um novo regime político (democracia intercultural), e, finalmente, novas 

subjetividades individuais e coletivas.11 

Surge então como desafio problematizar estas questões e  investigar em que 

medida é possível falar que o constitucionalismo “pode cumprir uma função de 

transformação   estrutural  na  América  Latina,  para  a  superação  dos   esquemas  

                                                      
10 REDIN, Giuliana; KOZICKI, Kátya. O papel do Judiciário Nacional na garantia de um espaço público 
regional. 2008, p. 1371.  
11 SANTOS, Boaventura de Souza. Refundación del Estado en América Latina Perspectivas desde una 
epistemología del Sur. Lima, 2010, p. 72 
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institucionais perpetuadores das estruturas políticas arcaicas”.12  

A partir dessas premissas iniciais,  surgem  diversas  questões  relevantes  a  

serem 

trabalhadas. Consoante aduz Luciana Ballestrin, a partir da compreensão de 

Antonio Gramsci, classes subalternas são entendidas “como classe ou grupo 

desagregado e episódico que tem uma tendência histórica a uma unificação sempre 

provisória pela obliteração das classes dominantes”.13 

As limitações desses grupos para exercer a cidadania em “paridade de 

participação social”14 , tornam claro as diferentes facetas do colonialismo ainda 

vigentes, onde padrões institucionalizados de valor cultural definem quem é o ser 

humano que ocupa o lugar central do merecimento à dignidade humana, e quem é 

o ser humano periférico, que ocupa lugar hierarquicamente inferior na sociedade. 

Em outras palavras, as diferentes dimensões da colonialidade, produzem e definem 

quem são os seres a ocuparem um espaço de subalternidade.  

Assim, poderia então, o novo constitucionalismo, nos moldes dos estudos 

latino-americanos a respeito do tema, construir melhores possibilidades de 

paridade de participação social de grupos minoritários, em um cenário em que, no 

contexto particular da América Latina, socialmente demarcado pela desigualdade, 

esses grupos são tradicionalmente marginalizados e encontram obstáculos reais 

de não reconhecimento da sua humanidade?  

A esse tema será impossível realizar uma análise precisa, se não forem 

considerados aspectos relativos ao capitalismo, como sendo não apenas um 

sistema econômico, mas uma visão de mundo que se estabelece de forma 

dominante, sendo este o principal fator sócio-histórico catalisador de injustiças 

sociais, sendo elas ecológicas ou não ecológicas, posto que centrado em uma ideia 

de progresso e crescimento que “ignora totalmente os sonhos e as lutas dos povos 

                                                      
12  VIEIRA, Gustavo Oliveira. A crítica do “novo” constitucionalismo latino-americano: alteridade 
intercultural ou “mais do mesmo”? In: Perspectivas do discurso jurídico: novos desafios culturais do 
século XXI. Porto Alegre, 2017, p. 16. 
13 BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência Política, (11), 
p. 93. 
14FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? In: MATTOS, Patrícia; SOUZA, Jessé (Orgs.). Teoria 
crítica no século XXI. São Paulo: Annablume, 2007, p. 124. 
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subdesenvolvidos, muitas vezes truncados pela ação direta das nações 

consideradas desenvolvidas”.15 

Assim, ao trazermos todas essas discussões para o continente latino-

americano, refletindo a respeito da trama complexa que ensejou as desigualdades 

na região, necessário pensar em traçar caminhos que desafiem o modelo de 

desenvolvimento hegemônico, pensando em uma modernidade alternativa. 

 

2. Contribuições do humanismo crítico para a construção de unidade de pensamento 

latino-americano e rota alternativa à modernidade  

 

Para Fernando Álvarez-Uría, o conceito de modernidade está vinculado ao 

desenvolvimento de uma nova categoria de pensamento, chamada de categoria de 

gênero humano, possibilitada, segundo ele, pela Escola de Salamanca, e à margem 

do mundo protestante, impulsionado pelas teses de Martinho Lutero. Chamá-la de 

uma categoria remonta ao entendimento de Durkheim, segundo o qual as ideias 

advêm da dinâmica social, implicando no fato de que as categorias de pensamento 

possuem uma inscrição histórica, social e política16.  

A obra de Uría, então, gira em torno da categoria gênero humano como sendo 

representativa da modernidade. Isso porque, frente às religiões monoteístas, 

centradas em Deus, a modernidade que se centra no reconhecimento de que 

liberdade e igualdade são comuns e naturais à toda humanidade, rompe com a ideia 

de um mundo dividido entre fieis e infiéis, dando lugar a uma dinâmica que possibilita 

o reconhecimento de que todos somos seres humanos, pertencentes a uma mesma 

“gran república humana”.17 

A tese defendida por Álvarez-Uría é de que essa categoria, proposta no  século 

                                                      
15ACOSTA, Alberto. O buen vivir: uma oportunidade de imaginar outro mundo. In: SOUSA, C. M., (Org.). 
Um convite à utopia. Campina Grande: EDUEPB, 2016, p. 206. 
16  Nas palavras de Uría: “El sociológo francés señalaba que las categorías de pensamiento son 
históricas, tienen una naturaleza social, producen efectos epistemológicos y sociales, cobran sentido, 
en fin, en el interior de sistemas de clasificación en el interior de marcos eidéticos, que no son ajenos 
a las formas que adopta, en cada momento histórico y en cada sociedad, la organización social”. URÍA, 
Fernando Álvarez. El reconocimiento de la humanidad. España, Portugal y América Latina en la 
génesis de la modernidad. Madrid: Morata, 2015, p. 16. 
17 URÍA, Fernando Álvarez. El reconocimiento de la humanidad. España, Portugal y América Latina en 
la génesis de la modernidad. Madrid: Morata, 2015, p. 21. 
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XVI pelos teólogos dominicanos espanhóis da Escola de Salamanca, e desenvolvida 

na Espanha, Portugal e América Latina, significou uma ruptura com um pensamento 

que, em sua base, expressa a luta entre civilização e barbárie. Exerceram papel 

decisivo para um novo paradigma alguns dos adeptos da Escola, como Bartolomé de 

Las Casas e Toledo Bartolomé Carranza, figuras que questionam a escravidão e os 

processos de violentas conquistas e evangelização da América. 

O autor defende que alguns membros da Escola da Salamanca exerceram 

papel decisivo na construção de um pensamento que parte da afirmação de um 

direito fundamental compartilhado por todos os seres humanos, ancorado, portanto, 

em valores universalistas, e, em especial, de Bartolomé de Las Casas, que defendeu 

posições anti-imperialistas.18 

Para compreender a tensão entre a modernidade que se seguiu e a 

modernidade proposta pelo autor, necessário discorrer brevemente a respeito do 

advento do protestantismo, que firmou as bases para o mundo moderno sob os 

moldes do capitalismo, esse não apenas como sistema econômico, mas como visão 

de mundo que se estabelece de forma dominante. O pensamento de Max Weber, 

nesse ponto, é essencial, ao teorizar a respeito da ideia central da ética protestante 

como algo decisivo para o que ele chama de “espírito do capitalismo”.  

O protestantismo proporciona a acumulação primitiva de capital, face ao que 

Weber denomina de ascetismo intramundano dos protestantes, que implica a 

acumulação de riqueza através do trabalho. Nos ensina Weber, que “a ascese 

condenava tanto a desonestidade como a ganância instintiva”, querendo dizer que, 

nesse paradigma, a ambição pela riqueza em si é repreensível, de forma que ela deve 

ser preservada através do trabalho profissional.19 

Assim, a tese Weberiana é que o desenvolvimento do capitalismo está 

intimamente vinculado à ética econômica das religiões, e, concretamente, ao 

protestantismo. Ao mesmo tempo, defende a tese de que a gênesis da modernidade 

está vinculada ao mundo protestante.  

Fernando Álvarez-Uría questiona essa última teoria de Weber em função de 

que seu modelo de modernidade só se faz possível através de “una salida de la 

                                                      
18 Ibidem, p. 406. 
19 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1987. p. 123. 
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religión”. As pistas para a concretização de uma modernidade alternativa estariam, 

então, no desenvolvimento pelos escolásticos espanhóis da categoria de gênero 

humano, tendo sustentado pilares para as ideias de um estado laico, mesmo que 

dentro da perspectiva religiosa em que estavam inseridos. Ressalta o autor espanhol 

que a Escola de Salamanca não descobriu os direitos humanos, posto que o 

reconhecimento de direitos universais implicaria em um secularismo, mas afirma 

terem lançado bases para superação do teocentrismo e para os ideais de  um  estado 

laico, mesmo que dentro da perspectiva religiosa em que estavam inseridos.20 

Daí que se chega à conclusão que seria possível haver um outro tipo de 

modernidade, baseada no conceito de humanidade defendido pela Escola de 

Salamanca, bloqueada, no entanto, pelos processos de contrarreforma, em um 

triunfo da intolerância religiosa. A perspectiva idealizada pela escola teológico-

política, não foi levada adiante, resultando em uma modernidade incompleta, uma 

vez que sem justiça e igualdade a todos os seres humanos.  

A esse fato, o sociólogo espanhol afirma ser possível que o Sul – pelo autor 

entendido como Espanha, Portugal e América Latina – dê passos em direção à uma 

modernidade que esteja de acordo com um mundo mais justo, sendo a laicidade o 

ponto de partida para essa conquista, a qual implicaria também o triunfo da 

democracia social e política.21  

Resta, assim, a pergunta se essa alternativa à modernidade que resultou no 

atual sistema de produção capitalista, poderia ser diferente sob os moldes do 

pensamento humanista baseado na categoria de gênero humano. Podemos aventar, 

assim, que a categoria de gênero humano poderia ser melhor desenvolvida no marco 

de um humanismo crítico, dentro do qual utilizarei como aporte teórico o pensamento 

de Arturo Andrés Roig, filósofo argentino.  

O argumento de Durkheim, inicialmente apontado nesse tópico, de que as 

ideias possuem uma inscrição social e histórica, converge com a tese do autor 

apontado acima, defensor da premissa de que uma teoria crítica latino-americana 

pressupõe um sujeito empírico e historicamente situado. Este ponto é relevante para 

                                                      
20URÍA, Fernando Álvarez. El reconocimiento de la humanidad. España, Portugal y América Latina en 
la génesis de la modernidad. Madrid: Morata, 2015, p. 18-19. 
21 URÍA, Fernando Álvarez. El reconocimiento de la humanidad. España, Portugal y América Latina en 
la génesis de la modernidad. Madrid: Morata, 2015, p. 586. 
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entendermos o conceito de humanismo proposto pelo filósofo, um humanismo 

crítico que, através de um sujeito historicamente situado, abre espaço para 

afirmação de uma humanidade própria. 

A ideia de uma integração latino-americana, que parta de suas próprias 

necessidades regionais, motivou diversos autores das mais variadas áreas do 

conhecimento, a produzir textos que desafiassem a ordem hegemônica22 e ocidental, 

confrontando os mecanismos de poder colonial ainda vigentes, e abrindo campo 

para o paradigma de um pensamento latino-americano, a partir de suas próprias 

categorias.  

Frente à essas tentativas de integração continental, o aporte do pensamento 

crítico da filosofia e da sociologia 23  são fundamentais para reflexões de como 

poderia se dar a emancipação do continente latino-americano em relação às 

estruturas dominantes e hegemônicas, não só em relação ao entendimento dos 

latino-americanos em relação a si mesmos, como também visando uma 

transformação social profunda na região, que possibilite seu maior desenvolvimento 

econômico, social e político. 

A favor de uma integração e construção de uma identidade latino-americana, 

e defensor da tese do filósofo argentino Arturo Andrés Roig, Yamandú Acosta 

assinala a importância do desenvolvimento de um humanismo crítico para a América 

Latina, que incorpora noções importantes do humanismo dominante – tradicional 

euro-norte-cêntrico – e universal, mas que ao mesmo tempo rompe com o mesmo, 

expressando-se de outra maneira, não a partir de um humanismo que se pretende 

universal, portanto, mas de um humanismo que considera um sujeito historicamente 

situado. Em favor de um modelo de desenvolvimento latino-americano próprio, 

percebe-se, então, a necessidade da aplicação de um humanismo crítico, em face 

                                                      
22 O entendimento de hegemonia é bem expressado por Gramsci (apud Barret,1996, p. 238), podendo 
ser compreendido como “a organização do consentimento: os processos pelos quais se constroem 
formas subordinadas de consciência, sem recurso à violência ou coerção.”  
23 Nesse ponto, importante ressaltar o papel que a sociologia histórica possui para compreendermos 
mais amplamente as problemáticas sociais atuais, dentre elas, a apontada na análise desse artigo, 
qual seja, a de uma unidade latino-americana. Assim, assinala Verónica Giordano: “en América Latina 
la sociología histórica se afianzó no como movimiento intelectual contra el estructural funcionalismo 
parsoniano sino como movimiento contra el colonialismo intelectual y como una práctica científica 
comprometida con dar soluciones a las condiciones particulares de nuestras sociedades.” (In: 
ACOSTA, Yamandú; ANSALDI, Waldo; GIORDANO, Verónica (coords.), 2015, p. 114) 
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das implicações “anti-humanistas” do humanismo dominante da modernidade, “en 

su exclusión de la alteridad de los otros y de la naturaleza en su lógica de afirmación 

de lo humano”.24 

Assim, defende-se aqui, que para a construção de uma modernidade 

alternativa para a América Latina, é essencial que se estude o fenômeno do 

humanismo em suas diferentes facetas, de uma forma crítica, tornando-o um 

elemento a serviço de uma modernidade que atenda às necessidades próprias do 

continente25.  

Dessa forma, propõe-se pensar uma modernidade alternativa, inspirando-

nos na última fase do constitucionalismo latino-americano, representado pelas 

Constituições do Equador (2008) e Bolívia (2009)26, pretendendo ser pós-colonial 

não apenas no sentido temporal, mas no sentido de desafiar os valores liberais e 

eurocêntricos, orientando-a com os valores das nossas próprias sociedades.  

 

Considerações finais  

 

A proposta desse artigo foi problematizar, através de parte da trajetória do 

pensamento humanista, chegando até a ideia de um humanismo crítico, as 

possibilidades de encontrar um caminho frente aos desafios que a realidade latino-

americana apresenta, como condição para que os ideais constitucionais da última 

fase do constitucionalismo possam se concretizar.   

                                                      
24 ACOSTA, Alberto. O buen vivir: uma oportunidade de imaginar outro mundo. In: SOUSA, C. M., (Org.). 
Um convite à utopia. Campina Grande: EDUEPB, 2016, p.121. 
25  Enrique Dussel enfatiza a importância de construirmos a nossa própria modernidade latino-
americana, ao afirmar que: “A Modernidade pode servir como catalisador crítico (se utilizada pela mão 
especialista de críticos da própria cultura). No entanto, não é um diálogo entre os críticos do “centro” 
e os críticos da “periferia” cultural. É, sobretudo, um diálogo entre os “críticos da periferia”, um diálogo 
intercultural Sul-Sul, antes de ser um movimento para o diálogo Sul-Norte.” DUSSEL, Enrique. 
Transmodernidade e interculturalidade: interpretação a partir da filosofia da libertação. Revista 
Sociedade e Estado: 2015, Volume 31, número 1, p.68. 
26 Fala-se aqui em inspiração nesses modelos, tendo em mente que, apesar desses países terem 
introduzido constitucionalmente valores que enfrentam de alguma forma pressupostos da 
modernidade dominante, na prática, “na gestão destes governos, considerados progressistas, 
mantém-se a importância dos setores extrativistas. Este extrativismo é novo pela combinação de 
velhas e novas características, mas não apresenta mudanças consideráveis no modo de acumulação 
primário exportador de origem colonial” ACOSTA, Alberto. O buen vivir: uma oportunidade de imaginar 
outro mundo. In: SOUSA, C. M., (Org.). Um convite à utopia. Campina Grande: EDUEPB, 2016. p. 226. 
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Pensar, assim, na linha do humanismo crítico, a realidade a partir de nossa 

própria história, criativamente, para transformá-la. Os aportes teóricos da filosofia e 

da sociologia histórica sustentam essas tarefas, auxiliando-nos a compreender a 

trama e a complexidade dos processos sociais e políticos. Para termos regimes 

democráticos que não sejam exclusivamente formais – vale dizer, tributários do 

capitalismo dependente, que agudiza misérias e injustiças –, talvez o primeiro passo 

tenha que ser o estudo e a implementação de um humanismo crítico “desde Nuestra 

América”, tal como pensado por José Martí e Arturo Andrés Roig.  

A unificação do pensamento latino-americano permitiria libertar-nos das 

amarras hegemônicas e da situação de dependência em relação a formas de poder 

euro-norte-cêntricas, para que seja possível um universalismo concreto e inclusivo.  
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Resumo 
 
O desafio de levar água e esgotamento sanitário para toda população brasileira, 
apresenta-se como o objetivo do novo marco legal do saneamento básico, em 
atendimento a agenda do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações 
Unidas. Nesse contexto, o presente artigo visa verificar se a tutela administrativa 
efetiva se apresenta como instrumento para atingir a meta de universalização dos 
serviços públicos de saneamento, notadamente, o de acesso à água potável. Para 
isso, inicialmente, são apresentados os deficit e desigualdades da realidade 
brasileira no direito de acesso à água potável, para, logo a seguir, verificar a partir de 
ensinamentos da Teoria dos Direitos Fundamentais, a função de direito a prestações 
do direito humano fundamental social de acesso à água e, no final, analisar o papel 
da tutela administrativa efetiva frente ao desafio da universalização dos serviços de 
acesso à água potável. A metodologia utilizada obedece ao trinômio: Teoria de 
Base/Abordagem, Procedimento e Técnica. Como Teoria de Base e Abordagem 
optou-se pela perspectiva sistêmico-complexa, utilizando-se autores com visão 
multidisciplinar na conexão de saberes, método dedutivo e procedimento de análise 
bibliográfica, em meios físicos e digitais, com técnica da construção de fichamentos 
e resumos estendidos. Verificando-se, ao final, uma mudança de paradigma na 
construção de um direito administrativo social, pautado em uma tutela 
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administrativa efetiva de consecução dos direitos fundamentais sociais, 
especialmente de acesso à água potável para todos, como forma de garantir um 
desenvolvimento sustentável e proibição de retrocesso ambiental e social.  
Palavras-chave: Água Potável. Direito Fundamental Social. Tutela Administrativa 
Efetiva. 
 
Abstract 
 
The challenge of bringing water and sanitary sewage to the entire Brazilian 
population is presented as the objective of the new legal framework for basic 
sanitation, in compliance with the United Nations' sustainable development agenda. 
In this context, this article aims to verify whether effective administrative protection 
is presented as an instrument to achieve the goal of universalization of public 
sanitation services, notably, access to potable water. For this, initially, the deficits 
and inequalities of the Brazilian reality in the right of access to potable water are 
presented, and then, based on the teachings of the Theory of Fundamental Rights, the 
function of the right to benefits of the fundamental social human right of access to 
water and, at the end, analyze the role of effective administrative supervision in the 
face of the challenge of universalizing access to potable water services. The 
methodology used follows the trinomial: Base Theory/Approach, Procedure and 
Technique. As Base Theory and Approach, the systemic-complex perspective was 
chosen, using authors with a multidisciplinary view in the connection of knowledge, 
deductive method and bibliographic analysis procedure (in physical and digital 
media), with the technique of building records and summaries extended. There is, in 
the end, a paradigm shift in the construction of a social administrative law, based on 
an effective administrative protection for the achievement of fundamental social 
rights, especially access to potable water, as a way to ensure sustainable 
development and prohibit environmental and social regression. 
Keywords: Potable Water. Fundamental Social Right. Effective Administrative 
Guardianship. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6, “água potável e 

saneamento”, da Organização das Nações Unidas (ONU), aponta como primeira e 

mais importante tarefa “alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e 

segura para todos até 2030”.3 

Decorre dos compromissos de direitos humanos assumidos, no âmbito 

internacional, pelo Estado brasileiro e do conjunto de preceitos constitucionais um 

                                                      
3 Organização das Nações Unidas. “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, en 17 Objetivos para 
transformar nosso mundo, Ods6, 2012, Cuidad de Rio de Janeiro, RJ, Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, pág. 1-2. 
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direito e dever fundamental de desenvolvimento sustentável. Esse direito e dever 

fundamental para ser juridicamente eficaz pressupõe o acolhimento de múltiplas 

dimensões, especialmente no campo socioambiental, com a superação das 

desigualdades e com a alteração profunda das estruturas sociais.  

Nesse contexto, a agenda internacional coordenada pela ONU, vem 

direcionando seus Estados membros a realizar políticas públicas voltadas à 

consecução de direitos fundamentais sociais, para que as metas e objetivos do 

milênio sejam cumpridos até o prazo estipulado.4  

O Brasil apresenta uma realidade de desigualdades e deficit que descortinam 

fragilidades sociais e ambientais e, nesse cenário, aprovou o denominado novo 

marco legal do saneamento básico, com a promessa de atingir a meta de 

universalização do acesso à água potável até o final de 2033.5 

Nesse diapasão, o presente artigo visa verificar se a tutela administrativa 

efetiva, apresenta-se como instrumento para atingir a meta de universalização até 

2033? Analisando no primeiro capítulo os deficit e desigualdades da realidade 

brasileira no direito de acesso à água potável, para verificar no segundo capítulo, a 

partir de ensinamentos da Teoria dos Direitos Fundamentais, a função de direito a 

prestações do direito humano fundamental social de acesso à água e no terceiro 

capítulo a análise do papel da tutela administrativa efetiva no desafio da 

universalização dos serviços de acesso à água potável. 

A metodologia utilizada obedece ao trinômio: Teoria de Base/Abordagem, 

Procedimento e Técnica. Como Teoria de Base e Abordagem optou-se pela 

perspectiva sistêmico-complexa, utilizando-se autores com visão multidisciplinar na 

conexão de saberes, método dedutivo e procedimento de análise bibliográfica (em 

meios físicos e digitais), com técnica da construção de fichamentos e resumos 

estendidos.6,7 

                                                      
4 Organização das Nações Unidas. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos 2020: água e mudanças climáticas. UNESCO World Water Assessment Programme 
SC-2020/WS/1. 
5 Brasil. Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico. Diário 
Oficial da União, 16 jul. 2020, Brasília, DF, Palácio do Planalto. 
6 Maria Lakatos, Eva y Andrade Marconi, Marina. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 
Atlas, 2003. 
7 Carlos Gil, Antônio. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Verificando-se ao final a necessidade de uma mudança de paradigma para 

universalização do direito de acesso à água no Brasil, através de uma tutela 

administrativa efetiva consolidada em um direito administrativo social, capaz de 

promover um desenvolvimento sustentável com proibição de retrocesso ambiental e 

social.  

 

2 DIREITO DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL FRENTE A REALIDADE DE DEFICIT E 

DESIGUALDADES SOCIAIS  

 

A partir dos anos 70 a questão ambiental passou a ocupar um lugar de 

destaque no debate político perante a comunidade internacional, conduzindo-se 

para o amadurecimento da ideia de desenvolvimento sustentável, pela necessidade 

de preservação do ambiente. Esse contexto conduziu um quadro normativo pela 

paulatina positivação da tutela ambiental nas Constituições de diversos Estados e 

nas legislações dos diferentes âmbitos, nacionais, regionais e locais.  

Esses desafios avançaram nas últimas décadas, especialmente quanto ao 

direito de acesso à água potável, que se reveste de uma condição de dignidade e 

elemento vital a vida, compondo a agenda de 2030 dos objetivos do milênio, quanto 

a sua universalização.8  

O direito de acesso à água potável teve como marco internacional de 

reconhecimento como direito humano fundamental, a Resolução no A/RES/64/292, 

através da Assembleia Geral da ONU, em 2010, que norteou as diretrizes para esse 

reconhecimento, representando uma nova estruturação de direcionamento para os 

Estados na busca pela universalização desse direito.9  

Universalizar os serviços de água e esgotamento sanitário conecta-se com a 

melhoria na qualidade de vida da população, de saúde, implicando em verificar as 

necessárias políticas públicas para tutela efetiva e para construção de uma 

sociedade equitativa, justa e democrática na gestão dos recursos hídricos, 

pautando-se pelo princípio da sustentabilidade. 

                                                      
8 Organização das Nações Unidas. “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”. Op. cit. 
9 Organização das Nações Unidas. O Direito Humano à Água e Saneamento. Resolução A/RES/64/292, 
de 28 de julho de 2010.  
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O Brasil aprovou em 2020 o novo marco legal do saneamento básico, 

atribuindo à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)10 a competência 

para editar normas de referência para a regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico, pela Lei 14.026, de 15 de julho de 2020.11  

Pelo novo marco legal, os contratos deverão constar compromissos com 

metas de universalização a serem cumpridas até o final de 2033, com cobertura de 

99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de 

esgoto em todo o País.12 

O contexto do novo marco também apresenta conflitos que exigem do direito 

e da política novos contornos, como forma de superar a imposição de novas regras 

para a privatização de estatais do setor e a extinção do modelo atual de contrato 

entre municípios e empresas estatais de água e esgotamento sanitário. 

Nesse cenário de conflitos destaca-se ainda que a Lei 14.026, de 15 de julho 

de 2020 transforma os contratos em vigor em concessões com a empresa privada 

que assumir a serviço e torna obrigatória a abertura de licitação que envolva 

empresas públicas e privadas.13 

Assim diante de incertezas, desigualdades e falta de universalização do direito 

de acesso à água potável, emerge a necessidade de mecanismos para 

implementação de um direito administrativo social14 , pautado no dever/poder da 

administração pública, em concretizar de forma universal, igualitária e espontânea, 

direitos fundamentais sociais.  

O Brasil tem passado por reformas neoliberais relativas ao regime jurídico e 

ao tratamento da água, destacando-se que ainda não possui o reconhecimento 

expresso em seu texto constitucional, do direito humano fundamental social de 

acesso à água potável e o saneamento, vinculando esse direito a interpretação 

através de cláusula aberta aos direitos fundamentais. 

                                                      
10 Agência Nacional de Águas. Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Brasília, DF: 
ANA, 2020.  
11 Brasil. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Op. cit. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Costa Ricardo Schier, Adriana, “Administração Pública em prol da realização do direito fundamental 
ao desenvolvimento: o Direito Administrativo Social”, en Revista de la Faculdad de Derecho de México, 
v. 70, n. 277-2, 2020, Cuidad de México, DF, Universidad Nacional Autónoma de México, pág. 733-764. 
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Ciente de que os números que distanciam o Brasil de atingir as metas e 

objetivos do milênio inseridos na Agenda de 2030 da Organização das Nações 

Unidas, a Lei nº 14.026, de 2020, foi apresentada com a justificativa de otimização 

do setor de saneamento no país, em decorrência do alto índice de brasileiros sem o 

acesso aos serviços de saneamento básico.15 

O cenário do saneamento básico no Brasil, que compreende os serviços de 

abastecimento de água; coleta e tratamento de esgotos; limpeza urbana, coleta e 

destinação do lixo; e drenagem e manejo da água das chuvas, apresenta um deficit 

social e de infraestrutura, conforme os últimos dados publicados pelo Sistema 

Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), em que 16,3% da população 

brasileira, ou seja, mais de 39 milhões de pessoas, não tem acesso à água dos 

serviços públicos de abastecimento e apenas 54,1% da população recebe o serviço 

de coleta de esgoto e desse total somente 49,1% do esgoto coletado recebe 

tratamento.16 

Além desses dados, corroboram, ainda, para dificultar o acesso aos serviços 

públicos de água e de esgotamento sanitário as condições econômicas de parcelas 

consideráveis da população brasileira, eis que esses serviços são obtidos por meio 

de pagamento de tarifas. Em abril de 2021, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia 

das Desigualdades (MADE), da Universidade de São Paulo (USP), publicou estudo de 

Luiza Nassif-Pires, Luísa Cardoso e Ana Luíza Matos de Oliveira 17  no qual são 

divulgados dados estarrecedores, resultantes de pesquisas realizadas pelo IBGE, a 

partir da Pesquisa Nacional Anual de Domicílios de 2019 (PNAD), contínua e dados 

da Pesquisa Domiciliar COVID, realizada ao longo de 2020 (PNAD-COVID/19). Os 

dados apontam que durante a pandemia ocorreu um aumento das taxas de pobreza 

e extrema pobreza, atenuados com o auxílio emergencial de valor fixado no início e, 

posteriormente, de valor insuficiente para mitigar os efeitos da crise econômica. Os 

dados são os seguintes: Em 2019, antes da pandemia, 6,6% da população brasileira 

                                                      
15 Brasil. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Op. cit. 
16 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Painel de informações sobre saneamento. 
Brasília, DF: SNIS, 2019.  
17 Nassif-Pires, Luiza, Cardoso, Luísa y Matos de Oliveira, Ana. “Gênero e raça em evidência durante a 
pandemia no Brasil: o impacto do auxílio emergencial na pobreza e na extrema pobreza” en Nota de 
Política Econômica del Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), n. 10, 
2021, Cuidad São Paulo, SP, Universidade de São Paulo, pág. 1-8. 
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vivia na extrema pobreza, ou seja, mais de 13 milhões de pessoas e 24,8% vivia na 

pobreza, ou seja, mais de 51 milhões de pessoas. Em outubro de 2020, após o 

pagamento do auxílio emergencial de maior valor, foi observado que 5,1% (mais de 

10 milhões de pessoas) da população vivia na extrema pobreza e 24,6% (mais de 52 

milhões de pessoas) vivia na pobreza. Para 2021, considerando o pagamento do 

auxílio emergencial de menor valor, a simulação aponta que 9,1% (mais de 19 milhões 

de pessoas) vive na extrema pobreza e 28,9% da população brasileira (mais de 61 

milhões de pessoas) vive na pobreza. 

Esses indicadores sinalizam o grau de dificuldade para o Estado brasileiro 

cumprir com o objetivo da universalização do acesso à água, previsto tanto nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fixado pela ONU para 2030, como no 

novo marco legal do saneamento básico, instituído pela Lei 14.026, de 15 de julho de 

2020, que fixa o ano de 2033 para universalizar os serviços de saneamento básico.18  

Portanto, essa realidade de desigualdades e deficit apresenta a necessidade 

de aprofundar, nas próximas seções, a função de direito a prestações do direito 

fundamental de acesso à água potável e o significado de uma possível tutela 

administrativa efetiva para vencer o desafio da universalização dos serviços públicos 

de saneamento básico. 

 

3 A FUNÇÃO DE DIREITO A PRESTAÇÕES DO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA 

 

O direito humano fundamental social de acesso à água potável está 

intimamente relacionado aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade.19 Nesse sentido, afirma-se, com base da Teoria dos Direitos 

Fundamentais, que a fundamentalidade do direito de acesso à água potável como 

direito fundamental decorre de diversos princípios, notadamente, dos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade.  

Decorrem, também, desses princípios a observância da função de direito a 

prestações dos direitos humanos fundamentais sociais. É a função de direito a 

                                                      
18 Brasil. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Op. cit. 
19 Brasil. Constituição da República Federativa. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
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prestações que faz com que seja possível exigir do Estado determinada atuação para 

garantir as condições fáticas necessárias ou os meios materiais imprescindíveis 

para o efetivo exercício de direitos fundamentais. Diferente da função de direito de 

defesa que impõe ao Estado abstenção e respeito, a função de direito a prestações 

requer uma postura ativa do Estado, no sentido de obrigação de colocar à disposição 

dos indivíduos prestações de natureza jurídica e material. 

Dentre as diversas classificações dos direitos a prestações existentes na 

doutrina, adota-se a formulação elaborada por Ingo Sarlet20 de direitos a prestações 

em sentido amplo e direitos a prestações em sentido estrito. Os direitos a prestações 

em sentido amplo, subdivididos em direitos à proteção e direitos à participação na 

organização e procedimento, abrangem todas as posições fundamentais 

prestacionais não fáticas, portanto, enquadram-se nesse grupo os direitos às 

prestações normativas. Os direitos fundamentais a prestações em sentido estrito 

são aqueles que se identificam com os direitos fundamentais sociais propriamente 

ditos e consagram normas de prestações materiais ou fáticas. 

Os direitos à proteção, incluindo-se a produção normativa de proteção aos 

demais direitos, devem ser entendidos como direitos de exigir do Estado que este 

proteja determinados bens pessoais contra ingerências ou intervenções de outros 

órgãos do próprio Estado, de outros estados ou de terceiros. Os bens pessoais a 

serem protegidos não se restringem à vida e à integridade física, abrangem tudo o 

que se encontra sob o âmbito de proteção dos direitos fundamentais, inclusive a 

proteção em relação aos riscos de lesão a direitos e bens constitucionalmente 

tutelados, tudo a evidenciar a conexão dos deveres de proteção com os deveres de 

precaução e prevenção.21 

Ademais, o direito fundamental de acesso à água potável, como direito a 

prestações lato sensu, pode ser observado na função de direito de participação na 

organização e procedimento, no momento que o legislador e a administração pública 

emitem atos legislativos e administrativos destinados a criar órgãos e estabelecer 

procedimentos relacionados aos serviços de abastecimento de água potável. Os 

                                                      
20 Wolfgang Sarlet, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2010. p. 189-207. 
21 Ibid. p. 191. 
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exemplos de ato legislativo e, respectivamente, de ato administrativo, que 

estabelecem uma série de órgãos e procedimentos para viabilizar os serviços de 

fornecimento de água potável são a Lei do Saneamento Básico22 e o Decreto que 

regulamenta a Lei do Saneamento, Decreto nº 7.217/201023. 

Não resta dúvida de que os direitos fundamentais são, quase sempre, 

dependentes da organização e do procedimento; por outro lado, essa dependência 

inverte-se, quando os direitos fundamentais são utilizados como parâmetro para a 

formatação das estruturas organizatória e dos procedimentos. Nesse sentido: 

 

Tal é a relevância desta interpenetração entre direitos fundamentais, 

organização e procedimento, que Peter Häberle, procedendo a uma releitura da 

teoria dos quatro status de Jellinek, agregou ao status activus aquilo que 

denominou de status activus processualis, o qual justamente se refere à 

dimensão procedimental dos direitos fundamentais.24 

 

Os direitos a prestações em sentido estrito se consubstanciam no direito do 

indivíduo de obter do Estado as prestações concretas de saúde, educação e outros 

serviços públicos essenciais. É claro que não se pode descartar a possiblidade de 

serem satisfeitas as diversas “pretensões prestacionais” através do mercado, 

tratando-se de pessoas com capacidade financeira.  

No Brasil o serviço público de fornecimento de água potável, serviço público 

essencial, é prestado mediante pagamento de tarifa, valor referente à 

contraprestação pelo serviço, pago por todos os usuários, independentemente das 

condições econômicas.  

A função de direito a prestações em sentido estrito poderia ser considerada 

concretamente efetivada, caso o Estado desenvolvesse programas governamentais 

de isenção de pagamento das tarifas para aquelas pessoas que não tenham 

capacidade financeira para arcar com o desembolso dessa contraprestação.  

                                                      
22 Brasil. Lei n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, en Diário Oficial da União, 11 jan. 2007, Cuidad de Brasília, DF, Palácio do Planalto. 
23 Brasil. Decreto n. 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº 11.445, en Diário Oficial da 
União, 22 jun. 2010, Cuidad de Brasília, DF, Palácio do Planalto. 
24 Wolfgang Sarlet, Ingo. Op. cit. p. 194. 
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São poucos os programas governamentais que garantem o direito de acesso 

à água potável na condição de direitos a prestações em sentido estrito. As políticas 

públicas com esse objetivo podem ser formuladas por todos os entes federativos: 

União, Distrito Federal, Estados e Munícipios. A competência para organizar e prestar 

os serviços públicos de abastecimento, de acordo com o art. 30, inciso V da 

Constituição brasileira25, é dos municípios. No entanto, outra norma constitucional, 

art. 23, inciso IX, define que é competência comum dos entes federativos promover 

programas de melhorias na área de saneamento básico, notadamente, de 

abastecimento de água potável.26 

Portanto, o direito humano fundamental de acesso à água potável, quando 

exercido por meio dos serviços públicos de abastecimento, assume a condição de 

direito a prestações em sentido amplo, por ocasião da obrigação que o Estado tem 

de elaborar as regras e normas a serem observadas quanto aos serviços de 

abastecimento. Pode, também, ser caracterizado como um direito fundamental a 

prestações em sentido estrito, em situações em que o titular do direito não tenha 

condições de pagar as tarifas relativas ao serviço de abastecimento, por absoluta 

insuficiência de recursos financeiros. Nessa situação, cabe a administração pública 

implementar políticas públicas objetivando a efetividade do direito fundamental de 

acesso à água, por meio de isenção de tarifas ou outras políticas públicas que 

garantam o acesso à água aos titulares hipossuficientes. 

 

4 DESAFIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À ÁGUA E A TUTELA 

ADMINISTRATIVA EFETIVA 

 

A água potável constitui-se como um elemento imprescindível para a vida, que 

deve prevalecer como um direito humano fundamental social para garantia da 

dignidade das pessoas, para além da dinâmica do mercado capitalista, em garantia 

de um mínimo existencial. Assim emerge a necessidade de um novo olhar ao direito 

de acesso à água potável no Brasil, que indique uma mudança de paradigma, de um 

olhar para ecologia profunda em que a água se conecta com a vida em  um  contexto 

                                                      
25 Brasil. Constituição da República Federativa. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Op. cit. 
26 Ibid. 
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social e cultural. 

E nesse contexto, para além do reconhecimento do direito de acesso à água 

potável como um direito humano fundamental social, pelo ordenamento brasileiro, 

através de cláusula aberta constitucional, emerge a necessidade de construção de 

um novo marco de efetividade desse direito, que ampare e torne essa tutela efetiva, 

expressamente no texto constitucional, norteando-se pelos princípios 

constitucionais de dignidade da pessoa humana e da igualdade.  

Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade 

constituem-se em pilares de uma sociedade justa e democrática, que reclamam uma 

nova ordem da prestação dos serviços públicos, de forma adequada e proporcional, 

como instrumentos de realização dos direitos sociais, capazes de promover 

garantias fundamentais.27 

Assim, o interesse público, vinculado aos direitos humanos fundamentais 

sociais, constitui-se a base para implementação de uma agenda de políticas 

públicas sob o amparo de uma efetiva tutela da administração pública. Nesse 

sentido, Daniel Hachem28 observa o descompasso entre o direito administrativo e as 

transformações constitucionais em matéria de direitos fundamentais, na busca em 

compreender o fundamento jurídico sobre o qual se assenta a administração pública 

brasileira, tendo por base a imposição do atual sistema constitucional vigente. 

Ressalta-se que o Estado é o detentor do dever/poder de promover os direitos 

humanos fundamentais sociais, de modo espontâneo, integral e igualitário, conforme 

preceitua o art. 5o, § 1o da Constituição Federal29 , no que se refere à aplicação 

imediata das normas que os veiculam. Assim, é relevante a aprovação do Projeto de 

Emenda à Constituição (PEC) que tramita no Congresso Nacional, para incluir no 

texto constitucional o expresso reconhecimento do direito de acesso à água potável 

como direito humano fundamental social.  

                                                      
27 Costa Ricardo Schier, Adriana y Ricardo Schier, Paulo. “Serviço Público: condição humana no estado 
social e democrático de direito”, en Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL], v. 17, n. 3, 2016, Cuidad de 
Joaçaba, p. 975-992. 
28 Wunder Hachem, Daniel. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por uma 
implementação espontânea, integral e igualitária. Tese (Doutorado em Direito), 2014, Cuidad Curitiba, 
Universidade Federal do Paraná, pág. 625. 
29 Brasil. Constituição da República Federativa. Op. cit. 
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Seis Propostas de Emendas à Constituição já foram apresentadas para 

inserção no texto constitucional do direito de acesso à água potável como direito 

humano fundamental social, sendo que a última ação legislativa foi procedida em 11 

de setembro de 2019, na PEC 258/2016 apensada à PEC 430/2018 30 , com 

encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em 

ato de designação de Relatoria ao Deputado Alceu Moreira (MDB-RS).  

A inserção no texto constitucional do direito de acesso à água potável, 

vincula-se com o tema do desenvolvimento e dos direitos humanos fundamentais 

econômicos e sociais, devendo integrar a agenda do Direito Administrativo social, 

pautando-se na necessidade de transformações de estruturas socioeconômicas da 

realidade brasileira, na promoção de uma atuação estatal que não se limite, mas 

efetivamente, assegure um mínimo necessário para o exercício de liberdades e de 

direitos fundamentais.31 

Assim a construção de uma dogmática constitucionalizada, emerge o 

comprometimento com democracia, o pluralismo e com a emancipação, na busca de 

um referencial teórico que promova o estado de bem-estar, estabelecendo 

programas de governo, dentro de uma agenda política vinculada ao Estado 

Democrático de Direito e aos princípios ligados à consecução dos direitos humanos 

fundamentais, de acesso aos direitos sociais.32 

A estruturação de um novo marco jurídico do direito de acesso à água potável 

nas bases de um Direito Administrativo Social, para a promoção universalizada 

desse direito em um Dever-Poder, e concretização do Estado Social, reclama pela 

efetivação do direito ao serviço público adequado, oferecidos com continuidade, com 

gratuidade, com cláusula de vedação de retrocesso. 

Juarez Freitas33 destaca a perspectiva de bem-estar pautada na compreensão 

da sustentabilidade como valor e como princípio constitucional, capaz de promover 

                                                      
30 Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. PEC 430, de 2018. Altera o art. 5º da Constituição 
Federal para acrescentar dispositivo que considera a água um direito humano essencial à vida e 
insuscetível de privatização. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2020. 
31 Wunder Hachem, Daniel. “A maximização dos direitos fundamentais econômicos e sociais pela via 
administrativa e a promoção do desenvolvimento” en Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, 
v. 13 n. 13, 2013, Cuidad de Curitiba, Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil, pág. 340-399. 
32 Costa Ricardo Schier, Adriana y Ricardo Schier, Paulo. Op. cit. p. 987. 
33 Freitas, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Forum, 2012. p. 116. 
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condições de dignidade dos seres vivos, para além do antropocentrismo exacerbado. 

Direitos sociais não como meras “normas-programas”, mas como preceitos que 

vinculam os destinatários à sua devida e integral observância.34 

Enquanto não alterado o texto constitucional para acrescentar o direito de 

acesso à água como um direito fundamental social e preceitos que garantam uma 

tutela administrativa efetiva é necessário continuar utilizando a cláusula de abertura 

constitucional35, do art. 5º, § 2º, para reconhecer esse direito como fundamental e 

fixar por meio de normas infraconstitucionais as políticas públicas passíveis de 

viabilizar os compromissos do Estado brasileiro com a universalização do acesso à 

água.  

Em síntese, a busca da universalização do acesso aos serviços públicos de 

saneamento básico, notadamente o acesso à água potável, à luz da igualdade 

material, apresenta a necessidade de uma Tutela Administrativa Efetiva, impondo-se 

à Administração Pública o dever de promover os direitos sociais de maneira 

espontânea, integral e igualitária, observando-se a função de direito a prestações do 

direito humano fundamental social de acesso à água potável. Ainda, é necessário 

vencer o desafio da universalização dos serviços públicos de saneamento básico 

para tornar efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana, considerando que o 

Estado Democrático de Direito deve estar conectado com os fins da Constituição 

para redução de desigualdades, comprometido com a democracia, com o pluralismo 

e com a emancipação, para além de um mínimo existencial. 

 

CONCLUSÃO 

 

A falta de universalização do direito de acesso à água potável representa 

grande impacto para o desenvolvimento econômico e, principalmente, para o 

desenvolvimento social do País, acarretando o agravamento dos níveis de 

desigualdades sociais. Esses fatores impactam também diretamente as condições 

de saúde pública, de acesso a um serviço fundamental para o desenvolvimento 

humano, para a educação, para qualidade de vida e de dignidade da pessoa humana. 

                                                      
34 Costa Ricardo Schier, Adriana y Ricardo Schier, Paulo. Op. cit. p. 981. 
35 Brasil. Constituição da República Federativa. Op. cit. 
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Nesse contexto, a universalização do acesso à água potável e aos serviços de 

esgotamento sanitário, são fatores fundamentais para o Brasil atingir os objetivos 

do desenvolvimento sustentável da agenda de 2030 da ONU. Convertendo-se na 

necessidade da implementação de uma tutela administrativa efetiva, no 

cumprimento do Dever/Poder do Estado na consecução de direitos fundamentais 

sociais para fazer valer a função de direito a prestações do direito fundamental de 

acesso à água potável.  

Assim, a estrutura de universalização do acesso à água potável e 

esgotamento sanitário, requer ações e instrumentos eficazes dentro da política 

pública responsável pela promoção desse direito, tendo a administração pública o 

dever/poder de prestação de forma igualitária, espontânea e integral, com vedação 

de retrocesso e de garantia de um mínimo existencial, que não se configure apenas 

em um patamar mínimo, mas seja um novo paradigma de instrumentalização de uma 

política pública essencial à saúde e a vida de todos os ecossistemas.  
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CONSTITUTIONAL OPENING AND EXPANSION OF FUNDAMENTAL RIGHTS: 

REASONS TO GIVE THE NATURE OF A CONSTITUTIONAL RULE TO THE AMERICAN 

CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 
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RESUMO 
 
O presente artigo visa apresentar uma abordagem diferenciada em relação ao 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao atribuir status de norma supralegal 
para a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Utiliza-se como método de 
abordagem do estudo uma proposta hipotético-dedutiva, e como técnica de 
pesquisa a coleta de dados bibliográficos em artigos, revistas, livros e periódicos 
específicos que tratam acerca do assunto. Inicialmente se demonstra a força 
normativa dos tratados internacionais de direitos humanos. Em um segundo 
momento a necessidade de controle de convencionalidade no ordenamento jurídico 
interno dos Estados signatários da Convenção Americana. Por fim que existe a 
possibilidade de plasticidade e flexibilidade para abertura constitucional sem ruptura 
de sua estrutura normativa, e que de acordo com a cláusula aberta prevista no art. 
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5º, § 2º da Carta Política é possível atribuir natureza de norma constitucional a 
Convenção Americana sobre direitos humanos. 
Palavras-chave: Abertura Constitucional; Expansão de Direitos Fundamentais; 
Natureza de Norma Constitucional; Convenção Americana. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to present a differentiated approach in relation to the position of the 
Supreme Court when assigning the status of a supralegal norm to the American 
Convention on Human Rights. A hypothetical-deductive proposal is used as a method 
of approach to the study, and as a research technique the collection of bibliographic 
data in articles, magazines, books and specific periodicals dealing with the subject. 
Initially, the normative force of international human rights treaties is demonstrated. 
Secondly, the need to control conventionality in the domestic legal system of the 
States signatory to the American Convention. Finally, there is the possibility of 
plasticity and flexibility for constitutional opening without breaking its normative 
structure, and that according to the open clause provided for in art. 5, § 2 of the 
Political Charter, it is possible to attribute the nature of a constitutional rule to the 
American Convention on Human Rights. 
Keywords: Constitutional opening; Fundamental Rights extension: Constitutional rule 
Nature; American Convention. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Após as atrocidades cometidas no decorrer da Segunda Guerra Mundial, e a 

partir da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, o 

Direito Constitucional ocidental passou por uma forte e crescente reestruturação 

introduzindo uma nova concepção sobre os direitos humanos no bojo dos textos 

constitucionais, positivando-os em um catálogo de direitos fundamentais tendo 

como um dos pilares de sustentação, o valor axiológico da dignidade humana. 

A nível internacional foram criadas Organizações Internacionais como a ONU 

voltadas a proteção de direitos humanos, passando a ter um discurso universalista 

sobre direitos humanos que visa reunir vários Estados em ações conjuntas em 

fóruns internacionais. 

Na América teve surgimento o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

cujo principal documento é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Por 

meio do Decreto n.º 678/1992 o Brasil recepcionou o Pacto de San José da Costa 

Rica e com o Decreto n.º 3321/99 promulgou integrando ao ordenamento jurídico 

brasileiro o Protocolo Adicional – Pacto de San Salvador. 
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O Brasil, como signatário do tratado, tem o dever de dar proteção efetiva aos 

direitos humanos. O que implica no reconhecimento de que o “Decreto n.º 678/1992 

é o principal instrumento de proteção de direitos humanos no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos”. E que cabe à “Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH), sediada na Costa Rica, interpretar a Convenção Americana e 

resolver os litígios dentro de sua esfera de competência”. 

De antemão, em que pese exista a cláusula aberta prevista no art. 5, § 2º da 

Constituição Federal, que possibilita a expansão de direitos fundamentais que se 

encontrem fora do catálogo positivado no texto constitucional, ou em tratados 

internacionais de direitos humanos. O STF se posicionou no sentido de que a 

Convenção Americana tem status de norma supralegal, ou seja, abaixo da 

Constituição e acima das normas infraconstitucionais. 

De acordo com a interpretação jurisprudencial da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos existe a necessidade de que todos os órgãos do Poder Público dos 

Estados, além de exercitarem o controle de constitucionalidade, também devem 

promover o controle de convencionalidade para compatibilizar as normas e decisões 

com a Convenção Americana. 

Considerando as complexidades da hipermodernidade, a evolução e 

mudanças sociais, as dificuldades na proteção de direitos humanos devido às novas 

tecnologias e os limites dos Estados-nação para coibir estas violações. 

Na atualidade há posicionamentos doutrinários no sentido de uma maior 

abertura constitucional, plasticidade e flexibilização, bem como a cooperação entre 

Constituições e tratados internacionais evidencia que há caminhos para atribuição 

status de norma constitucional a Convenção Americana de Direitos Humanos, com 

o propósito de melhor tutelar estes direitos, tanto no âmbito externo quanto interno 

dos ordenamentos jurídicos. 

 

2. A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS E SEU PROTOCOLO 

ADICIONAL: HIERARQUIA E FORÇA NORMATIVA DOS TRATADOS DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

A  proteção  dos  direitos  humanos  começou  a  ser  delineada  no  âmbito  do  
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Direito  Internacional por meio de um sistema normativo. Elaborado acima de tudo 

com o propósito de limitar o poder do Estado e assegurar a proteção de direito 

fundamentais frente os abusos e arbitrariedades perpetrados em franca violação 

desses direitos. Nesse contexto, note-se que a esperança para a reconstrução dos 

direitos humanos renasceu após a Segunda Guerra Mundial diante das barbáries e 

atrocidades cometidas tanto pelo nazismo como pelo fascismo, que em nome da lei 

e de uma concepção positivista do ordenamento jurídico, marcado pela indiferença 

a valores éticos e com um viés meramente formal, que ao fim e ao cabo ceifou 

milhões de vidas humanas3. 

Por esses motivos segundo Flávia PIOVESAN no Direito Constitucional 

ocidental o processo de elaboração dos textos constitucionais passou a estar aberto 

a “princípios de elevada carga axiológica, com destaque ao valor da dignidade 

humana”. Tornando-se este um “verdadeiro superprincípio” e um referencial ético 

importante a ser seguido pelos Estados, orientando o “constitucionalismo 

contemporâneo, na esfera legal, regional e global, dotando-lhes especial 

racionalidade, unidade e sentido”4. 

Por sua vez, Luís Roberto BARROSO sustenta que a “dignidade humana deve 

ser considerada um princípio jurídico e não um direito fundamental autônomo”5. De 

modo que a “dignidade humana, consagrada expressamente ou não no texto 

constitucional, tem se tornado instrumento argumentativo poderoso para Tribunais 

Constitucionais e Cortes Supremas de diferentes continentes”, tendo em mente que 

sua onipresença também se encontra no Direito Internacional, vindo a ser inserida 

no preâmbulo ou no texto normativo de grande parte das declarações e tratados 

internacionais6. 

Não  sem  razão  é  que  a  internacionalização  dos  direitos  humanos após  a 

                                                      
3 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: desafios e perspectivas contemporâneas. Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 75, n. 1, p. 668. 
4 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: desafios e perspectivas contemporâneas. Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 75, n. 1, p. 668. 
5  BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 
112. 
6  BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da humana no direito constitucional contemporâneo: a 
construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 
29-30. 
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Segunda Guerra foi marcada pela transformação do direito positivo ampliando a 

“tutela jurídica para todos os seres humanos do planeta, sejam mulheres, crianças, 

pobres, indistintamente das raças e demais características pessoais que possa 

justificar uma exclusão sistemática”7. 

Note-se que com o pós-guerra houve uma readequação dos Estados na 

sociedade internacional, que em foros conjuntos foram buscar respostas para estes 

problemas de ordem mundial, o que viabilizou a inclusão de novos princípios básicos 

norteadores das relações internacionais. Desse modo, é que a sociedade 

internacional se assentou em novos paradigmas jurídicos com o estabelecimento de 

“parâmetros sociais, jurídicos, econômicos e principiológicos”. Instrumentos estes 

que serviram como “vetores ideológicos e normativos para a regulação da sociedade 

e manancial para a produção e desenhos de regras”8. 

Segundo Wagner MENEZES, foi com a sistematização de três fatores 

principais, realizada pelos países aliados é que houve a construção de um novo 

cenário internacional, em especial com a criação da ONU e Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Sendo eles “a) A criação da Organização das Nações Unidas e a 

gravitação em torno dela de vários organismos internacionais; b) a proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos como corolário ideológico da 

comunidade internacional; e a c) internacionalização da ordem econômica”. Com 

isso, a nível mundial houve o deslocamento dos debates e discussões que antes 

eram realizados em âmbito local para foros globais, em diálogos amplos entre as 

diversas nações. Sobretudo por influência do papel importante que as Organizações 

Internacionais passaram a exercer como sujeitos de Direito Internacional, o que 

auxiliou de modo intenso para afirmar a utilização de “tratados e mecanismos 

políticos como instrumentos importantes de coordenação de   ações  como  as  “soft 

                                                      
7 VIERIA, Gustavo Oliveira; MORAIS, José Luis Bolzan de. A Internacionalização do Direito a partir dos 
direitos humanos: reflexões iniciais para o futuro do constitucionalismo. Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), v.4, n. 2, p. 175-184, 2012. Disponível 
em: http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2012.42.07. Acesso em: 10 
maio 2020. 
8 MENEZES, Wagner. O direito internacional contemporâneo e a teoria da transnormatividade. Revista 
do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza, v.12, n. 1, p. 134-144, mar. 2007. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/1084/1667. Acesso em: 08 mar. 2020. 
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Law”, como as regras propositivas e novas fontes do Direito Internacional”9. 

A partir de 26 de junho de 1945, com a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e com a Carta de São Francisco, o discurso universalista ganha 

relevância histórica, e os direitos em prol do ser humano passam a ser 

compreendidos como universais. Pouco tempo depois, em 10 de dezembro de 1948, 

a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Por meio da qual, foi possível identificar um rol de direitos e garantias com extensão 

para toda a humanidade e que passou a servir de base para todos os demais acordos 

e tratados internacionais que viessem a ser celebrados10. 

Foi com a Declaração de 1948 que o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos começou a se desenvolver frente à adoção de inúmeros instrumentos 

internacionais de proteção. Refletindo no compartilhamento pelos Estados de uma 

consciência ética ao invocarem o tema dos direitos humanos. O que possibilitou a 

busca de “parâmetros protetivos mínimos – do mínimo ético irredutível”11. 

Assim, vale lembrar que “a consagração da personalidade jurídica 

internacional da pessoa humana representa uma verdadeira revolução jurídica, que 

vem enfim para dar um conteúdo ético às normas tanto do direito público interno 

como do direito internacional”. Para Antônio Augusto Cançado TRINDANDE a 

doutrina jusinternacionalista do século XX desenvolveu-se com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana, trazendo reflexões do passado, em especial do 

pensamento  jurídico  e  filosófico –  como   a  concepção  Kantiana  sofre  a “pessoa  

                                                      
9 MENEZES, Wagner. O direito internacional contemporâneo e a teoria da transnormatividade. Revista 
do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza, v.12, n. 1, p. 138, mar. 2007. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/1084/1667. Acesso em: 08 mar. 2020. 
10  GUSSOLI, Felipe Klein. Direitos Humanos, diálogos jurisdicionais e o direito administrativo 
brasileiro. In: Direito Constitucional Multinível: Diálogos a partir do direito internacional dos direitos 
humanos. FACHIN, Melina Girardi (org,). Curitiba: Prismas, 2017, p. 97-98. 
11 A esse respeito Flavia PIOVESAN destaca: “Neste cenário, a Declaração de 1948 inova a gramática 
dos direitos humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, sob 
a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando 
o ser humano um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade. 
Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos 
direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também 
o são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente e inter-
relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, 
econômicos e culturais”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: desafios e perspectivas 
contemporâneas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 75, n. 1, p. 669. 
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humana como um fim em si mesmo”12. 

E é por isso que dentro da noção contemporânea de direitos humanos, existem 

três características da mais alta relevância; a interdependência e indivisibilidade: 

considerando-se que os “direitos civis e políticos são condicionados pela efetiva 

realização dos direitos econômicos e vice-versa”. E a universalidade é o “traço que 

permitiu a criação de sistemas internacionais e regionais de proteção dos direitos 

humanos – entre eles o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH)”13. 

Mas as particularidades de cada povo e o reconhecimento da diversidade 

cultural, que inaugurou uma era de concepção universalista, se concretizou de modo 

efetivo, a partir da ratificação do compromisso assumido em 1948 - a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, reafirmada na conferência mundial de Viena de 

1993. Em termos regionais, fora o sistema europeu, no continente americano como 

alhures já afirmado houve a criação de um sistema específico de proteção14. 

Cumpre frisar então, sem menosprezar a relevância de outros acordos e 

tratados internacionais, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 

                                                      
12  O que o autor acentua no seguinte excerto ainda: “Com efeito, não há como dissociar o 
reconhecimento da personalidade jurídica internacional do individuo da própria dignidade da pessoa 
humana. Em uma dimensão mais ampla, a pessoa humana se configura como o ente que encerra seu 
fim supremo dentro de si mesmo, e que o cumpre ao longo do caminho de sua vida, sob sua própria 
responsabilidade. Com efeito, é a pessoa humana, essencialmente dotada de dignidade, a que articula, 
expressa e introduz o “dever ser” dos valores no mundo da realidade em que vive, e só ela é capaz 
disso, como portadora de tais valores éticos. A personalidade jurídica, por sua vez, se manifesta como 
categoria jurídica no mundo do Direito, como expressão unitária da aptidão da pessoa humana para 
ser titular de direitos e deveres no plano do comportamento e das relações humanas 
regulamentadas”. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A pessoa humana como sujeito do Direito 
Internacional: a experiência da corte interamericana de Direitos Humanos. Conferência Magna 
proferida pelo Autor no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no dia 10 de 
abril de 2006, in memoriam e em homenagem ao Professor Celso Duvivier de Albuquerque Mello. p. 
495-532. 
13  GUSSOLI, Felipe Klein. Os direitos econômicos, sociais e culturais na jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos: diálogos jurisdicionais com a ordem jurídica brasileira em favor 
do desenvolvimento nacional. In: SANTIAGO, Ana Cláudia; LORENZETTO, Bruno Menezes; GABARDO, 
Emerson (coord.) Direitos Fundamentais na Nova Ordem Mundial: livro do I Congresso Internacional 
– Direitos Fundamentais na Nova Ordem Mundial. Curitiba: Íthala, 2018, p. 270. 
14 Tal sistema seria formado da seguinte forma: “O Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
(SIDH) é formado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Nesse sistema de proteção do ser humano, os instrumentos de proteção mais 
importantes são: (i) a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948; (ii) a Carta 
da Organização dos Estados Americanos de 1948; (iii) a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos de 1969 (Pacto de São José da Costa Rica); e (iv) o Protocolo Adicional à Convenção 
Americana em Matéria de Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1988 (Protocolo de San 
Salvador). GUSSOLI, Felipe Klein. Direitos Humanos, diálogos jurisdicionais e o direito administrativo 
brasileiro. In: Direito Constitucional Multinível: Diálogos a partir do direito internacional dos direitos 
humanos. FACHIN, Melina Girardi (org,). Curitiba: Prismas, 2017, p. 98-99. 
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Pacto de San José da Costa Rica, sem dúvidas é o tratado de direitos humanos, 

incorporado pelo Brasil de maior importância15. 

Destaca-se assim que além de ser signatário de outros tratados de direitos 

humanos, o Brasil recepcionou e assinou no âmbito do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, por meio do Decreto n.º 678 de 6 de novembro de 1992, o Pacto 

de San José da Costa Rica – a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E por 

intermédio do Decreto n.º 3.321 de 30 de novembro de 1999, promulgou integrando 

ao ordenamento jurídico brasileiro, o Protocolo Adicional de San Salvador16. 

Houve um forte incentivo à ratificação de vários tratados de direitos humanos 

com a promulgação da Constituição de 1988, com ênfase no primado do princípio da 

dignidade da pessoa humana previsto de maneira expressa no art. 1º, III, CF e com 

base nos princípios de cunho internacional da República, em especial na prevalência 

dos direitos humanos, consoante art. 4º, II da CF17. 

Conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, encontra-se 

previsto na ordem normativa do artigo 1.º, que os Estados americanos signatários, 

dentre eles o Brasil, “comprometeram-se a respeitar os direitos e liberdades 

reconhecidos na convenção e garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 

esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, seja de ração, cor, sexo, 

idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 

social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição Social”. E nos 

termos do artigo 2.º, que “se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no 

artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra 

natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas 

normas constitucionais e com as disposições desta convenção, as medidas 

legislativas  ou  de  outra  natureza,  que  forem necessárias, para tornar efetivos tais 

                                                      
15  GUSSOLI, Felipe Klein. Controle judicial amplo da função administrativa e seus limites sob a 
perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Revista da AJURIS. Porto Alegre, v. 46, 
n.146, jun. 2019, p. 187. 
16  GUSSOLI, Felipe Klein. Tratados de direitos humanos e direito administrativo: impactos da 
convencionalidade. In: MOTTA, Fabrício; GABARDO, Emerson (coords.). Limites do controle da 
administração pública no Estado de Direito. Curitiba: Íthala, 2019, p. 117. 
17  GUSSOLI, Felipe Klein. Controle judicial amplo da função administrativa e seus limites sob a 
perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Revista da AJURIS. Porto Alegre, v. 46, 
n.146, jun. 2019, p. 187. 
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direitos e liberdades”18. 

Fica evidente então a força normativa da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Que impõe ao Brasil, como signatário do tratado, o dever de dar proteção 

efetiva aos direitos humanos. O que implica no reconhecimento de que o “Decreto 

n.º 678/1992 é o principal instrumento de proteção de direitos humanos no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos”.  E que “cabe à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (Corte IDH), sediada na Costa Rica, interpretar a Convenção 

Americana e resolver os litígios dentro de sua esfera de competência”. Mas, além 

disso, no Decreto Executivo 4.463/2002, em seu art. 1º, o Brasil reconheceu 

“expressamente a competência interpretativa e contenciosa da corte”19 . E como 

destaca Felipe GUSSOLI não há dúvidas do reconhecimento no Brasil, da força 

normativa da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos e demais 

tratados20. 

Mas há quem entenda que os “tratados internacionais, em geral, são 

incorporados ao direito interno em nível de igualdade com a legislação ordinária. 

Inexistindo entre tratado e lei relação de hierarquia, sujeitam-se eles à regra geral de 

que a norma posterior prevalece sobre a anterior”. Contudo essa eventual derrogação 

de um tratado pela lei não exclui a responsabilidade internacional do Estado, que 

deve se valer do meio legítimo de extinção de um tratado internacional, qual seja, por 

meio da denúncia21. 

                                                      
18  COSTA RICA. Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969. 
Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso 
em: 10 ago. 2020. 
19  GUSSOLI, Felipe Klein. Controle judicial amplo da função administrativa e seus limites sob a 
perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Revista da AJURIS. Porto Alegre, v. 46, 
n.146, jun. 2019, p. 188. 
20  “Desse modo, não há dúvidas que o Brasil: (i) reconhece a força normativa de tratados 
internacionais de direitos humanos incorporados; (ii) reconhece hierarquia privilegiada a esses 
tratados, que, por sua vez, devem orientar a hermenêutica de todo o ordenamento jurídico para uma 
legítima interpretação convencionalmente adequada das normas; (iii) incorporou como um dos 
principais tratados a Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e (iv) reconhece formalmente a 
competência consultiva e contenciosa da Corte IDH, de sorte que deve respeito às suas decisões e à 
sua jurisprudência”. GUSSOLI, Felipe Klein. Controle judicial amplo da função administrativa e seus 
limites sob a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Revista da AJURIS. Porto 
Alegre, v. 46, n.146, jun. 2019, p. 188. 
21 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e tratados internacionais: alguns aspectos da relação entre 
direito internacional e direito interno. In: DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, Antônio 
Augusto Cançado; PEREIRA, Antonio Celso Alves (Coord.). Novas perspectivas do direito internacional 
contemporâneo: estudos em homenagem ao prof. Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 185-208 
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De outra parte existe uma tendência contemporânea de um tratamento 

privilegiado aos direitos humanos no âmbito do Direito Constitucional. E este seria o 

caso do art. 5º, §. 2º da Constituição Federal de 1988 “que reconhece, em patamar 

constitucional, os tratados internacionais de direitos humanos em que o Brasil for 

parte”22. 

Para Ingo Wolfgang SARLET, uma visão doutrinária neste sentido, estaria 

atrelada a ideia de que “[...] em homenagem ao princípio hermenêutico da máxima 

efetividade das normas constitucionais, ao art. 5º, § 2º, de nossa Lei Fundamental 

deve ser outorgada a interpretação que lhe venha conferir a maior realização, ou seja, 

que estenda aos direitos fundamentais constantes de tratados internacionais força 

jurídica equivalente aos direitos do catálogo”23. 

Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal “posiciona-se no sentido de que a 

hierarquia desses diplomas normativos é supralegal”, posicionamento consolidado 

na súmula vinculante n.º 25 que proíbe a prisão civil e que teve origem no Recuso 

Extraordinário n.º 466.343/SP. 

Mas a bem da verdade, atos e leis em matéria de direito administrativo 

somente se tornariam válidos no contexto do “ordenamento brasileiro quando 

passam pelo teste de dupla compatibilidade vertical com a Constituição e com as 

normas de Direito Internacional de Direitos Humanos”24. 

Todavia, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos celebrados antes da 

Constituição de 1988, permanecem em um patamar hierárquico abaixo da 

Constituição e acima das leis infraconstitucionais. Somente aqueles tratados que 

venham a passar pelo rito previsto no art. 5º, § 3º da CF/88, alcançariam o patamar 

hierárquico de Emendas Constitucionais. 

                                                      
22 VIERIA, Gustavo Oliveira; MORAIS, José Luis Bolzan de. A Internacionalização do Direito a partir dos 
direitos humanos: reflexões iniciais para o futuro do constitucionalismo. Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), v.4, n. 2, p. 179, 2012. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2012.42.07. Acesso em: 10 maio 
2020. 
23  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012, p. 95. 
24  GUSSOLI, Felipe Klein. Controle judicial amplo da função administrativa e seus limites sob a 
perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Revista da AJURIS. Porto Alegre, v. 46, 
n.146, jun. 2019, p. 187.  
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No entanto, não há mais como negar que o tratamento privilegiado dado aos 

direitos humanos a nível internacional reflete e influência diretamente no âmbito dos 

ordenamentos jurídicos internos dos Estados, seja em nível constitucional, seja em 

nível supralegal ou supraconstitucional. 

Neste último caso, por exemplo, Felipe GUSSOLI defende a hierarquia 

supraconstitucional a priori dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Isto 

é, de uma “supraconstitucionalidade relativa porque a solução hierarquizante para a 

solução de conflitos não é absoluta”. Pois segundo o autor “ela cede ao critério pro 

persona e às interpretações jurisprudenciais internacionais e nacionais vinculantes 

aos Poderes de Estado”25. 

Somado a isso, no direito contemporâneo é evidente a existência de um 

movimento de internacionalização, de um direito “pós-nacional” (na melhor 

expressão de Habermas) 26 , onde os direitos humanos provocam a necessidade 

paradigmática de uma revisão conceitual das “relações existentes entre direito 

interno e direito internacional, impondo uma reflexão renovada quanto a 

mecanismos e estratégias na e para a  aplicação do direito convencional dos direitos 

humanos pelos órgãos internos dos países [...]”27. 

Não sendo possível, portanto, admitir a violação dos Tratados Internacionais 

sobre Direitos Humanos com base nos discursos de soberania nacional ou 

legitimidade democrática para o processo de construção normativo. A propósito, 

cite-se a seguinte explanação: “foi o constituinte que, afinado com as tendências 

globalizantes e supranacionais do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

relativizou em matéria de direitos humanos a soberania estatal e optou por 

patamares protetivos mínimos da pessoa humana e do meio ambiente”28. 

                                                      
25  GUSSOLI, Felipe Klein. Hierarquia supraconstitucional relativa dos tratados internacionais de 
direitos humanos. Revista de Investigação Constitucional. Curitiba, vol. 6, n. 3, set/dez., 2019, p. 733. 
26 HABERMAS, Jürgen. A Constituição Pós-Nacional: ensaios políticos. Rio de Janeiro: Littera Mundi, 
2000, p. 220. 
27 VIERIA, Gustavo Oliveira; MORAIS, José Luis Bolzan de. A Internacionalização do Direito a partir dos 
direitos humanos: reflexões iniciais para o futuro do constitucionalismo. Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), v.4, n. 2, p. 181, 2012. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2012.42.07. Acesso em: 10 mai 
2020. 
28  GUSSOLI, Felipe Klein. Hierarquia supraconstitucional relativa dos tratados internacionais de 
direitos humanos. Revista de Investigação Constitucional. Curitiba, vol. 6, n. 3, set/dez., 2019, p. 741. 
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De um lado, há muito sofre críticas essa ideia de um Estado de Direito que se 

pauta somente na sua ordem jurídica interna. Nesse sentido, para António Manuel 

HESPANHA “a globalização econômica e comunicacional desvaloriza também o 

Estado e seu direito, ao proporem formas de organização política e de regulação que 

atravessaram as fronteiras dos Estados [...]”, levando-se em conta a “pluralidade 

étnica, cultural e jurídica”, vive-se em um momento que desafia a própria concepção 

de soberania nacional em si29. 

Por sua vez, a despeito da legitimidade democrática normativa, não há de se 

questionar a legitimidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, tendo 

em vista que a recepção dos textos normativos em proteção e defesa de direitos 

humanos não representa perda alguma a nível normativo constitucional, mas ao 

contrário, muito se ganha em termos qualitativos com a “inclusão de novas garantias 

e direitos que passam a integrar o elenco de direitos fundamentais”30. 

Considerando-se que os direitos humanos servem de valor guia para o 

processo de emancipação da humanidade e em respeito aos axiomas desse ideário. 

O Brasil enquanto Estado Parte, por ter assinado, ratificado e ser signatário da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos bem como do Pacto de San Salvador 

(Protocolo Adicional), reconheceu para si a necessidade de construção de uma nova 

estrutura normativa em seu modelo de Estado. 

Com isso passa a contemplar além da Constituição Federal e leis 

infraconstitucionais, também os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, 

exigindo-se para tanto, que o direito interno se harmonize com os tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos e com as decisões e a interpretação 

jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Daí decorre o dever e a obrigação por parte do Estado Brasileiro de que toda 

atuação do Poder Público; seja administrativa, legislativa ou judicial deve, ou, ao 

menos deveria ser pautada, para além dos termos da Constituição, também em 

                                                      
29 HESPANHA, António Manuel. O Caleidoscópio do Direito: O Direito e a Justiça nos dias e no mundo 
de hoje. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 29. 
30 VIERIA, Gustavo Oliveira; MORAIS, José Luis Bolzan de. A Internacionalização do Direito a partir dos 
direitos humanos: reflexões iniciais para o futuro do constitucionalismo. Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), v.4, n. 2, p. 182, 2012. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2012.42.07. Acesso em: 10 maio 
2020. 
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observância e compatibilidade com a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. E isso exige, portanto, a aplicação de um efetivo “controle de 

convencionalidade” em todo âmbito de atuação do ordenamento jurídico interno. 

 

2.1. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Na atualidade os tratados internacionais constituem-se como uma das 

principais fontes de obrigações internacionais. São acordos celebrados a nível 

internacional pelos Estados de modo que na esfera jurídica tornam-se obrigatórios e 

vinculantes em respeito à cláusula pacta sunt servanda. Representam em geral uma 

expressão de consenso, pois sua formação tem início com negociações entre os 

países até se chegar à conclusão e assinatura do respectivo tratado. Contudo, é 

somente com o ato de “ratificação” que o tratado passa a ter obrigatoriedade tanto 

no âmbito internacional quanto interno. Sendo necessário ainda o depósito do 

instrumento de ratificação junto ao respectivo órgão que assume a custódia do 

documento. No caso do Brasil, quando da ratificação da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, o instrumento foi ratificado e depois depositado junto a 

Organização dos Estados Americanos (OEA)31. 

Segundo Flávia PIOVESAN a Carta Constitucional de 1988 inovou ao “incluir 

no catálogo de direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos 

tratados internacionais em que o Brasil for parte”. E desse modo, na concepção da 

autora, os direitos humanos previstos em tratados internacionais passam a ter força 

de norma constitucional. 

Mas em que pese à assertividade e magnitude das conclusões em que chega 

Flávia Piovesan, quanto à compreensão de que, no mínimo, os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos deveriam possuir uma hierarquia de status 

constitucional. O Supremo Tribunal Federal se enveredou por outros caminhos, vindo 

a consolidar seu posicionamento no sentido de que normas de tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados antes da Constituição Federal de 

                                                      
31 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 107-110. 
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1988 têm nível hierárquico supralegal. Entendimento já anteriormente explanado, 

traduzido na Súmula Vinculante n. 25, que proíbe a prisão civil por dívidas, oriunda 

do Recurso Extraordinário n. 466.343-SP. 

Quanto essa questão, para Valerio MAZZUOLI o critério da supralegalidade 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal também se demonstra insuficiente, por 

compreender que os Tratados Internacionais de Direitos Humanos “ostentam o 

status de norma constitucional, independente de seu eventual quorum qualificado de 

aprovação”, pois para o autor trata-se de um caso de aplicação do “princípio da 

supremacia do Direito Internacional e da prevalência de suas normas em relação a 

toda normatividade interna, seja ela anterior ou posterior a Constituição”32. 

Apesar disso, mesmo adotando-se a tese majoritária da Suprema Corte 

quanto à hierarquia supralegal dos tratados de direitos humanos. Em especial, no 

que diz respeito à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que se inclui no 

rol do § 2º, do art. 5º da CF/88, ainda que não tenha passado pelo rito do quorum 

qualificado previsto no art. 5º, § 3º da Carta Constitucional, mesmo sim, existe a 

necessidade de análise da compatibilidade substancial dos atos normativos 

exarados pelo Poder Público, não só em relação à Constituição, mas também com os 

tratados internacionais de direitos humanos33. 

Nesse sentido, percebe-se que somente a “compatibilidade da lei com o texto 

constitucional não mais lhe garante validade no plano do direito interno”. Para atingir 

tal desiderato é preciso ainda que a lei seja compatível não só com a Constituição, 

mas com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo governo 

nacional34. 

Antes mesmo da existência de qualquer controvérsia quanto à hierarquia e 

força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos no âmbito interno 

do direito brasileiro, Miguel REALE já assinalava a importância dos “valores jurídicos 

transnacionais, universalmente reconhecidos [...]”, não havendo assim, qualquer 

                                                      
32 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade no direito brasileiro. 
Revista Direito e Justiça – Reflexões Sociojurídicas. Ano IX, n. 12, mar. 2009, p. 246-247. 
33 GUSSOLI, Felipe Klein. Controle de Convencionalidade de ofício pela Administração Pública no 
exercício de sua função típica. Revista Jurídica (FURB). v. 24, n. 53, jan./abr. 2020, p. 5. 
34 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade no direito brasileiro. 
Revista Direito e Justiça – Reflexões Sociojurídicas. Ano IX, n. 12, mar. 2009, p. 238. 
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discordância dos tratados com a Carta Constitucional, muito pelo contrário, 

asseverou a necessidade de diálogo entre as fontes, ao observar “que todas as fontes 

operam no quadro de validade traçado pela Constituição de cada país, e já agora nos 

limites permitidos por certos valores jurídicos transnacionais, universalmente 

reconhecidos como invariantes jurídico-axiológicos, como a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem”35. 

Do exposto observa-se que na atualidade existe uma “relação dialógica entre 

o direito interno e o direito internacional, a qual empreende uma troca equivalente 

entre a Constituição e os Tratados de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, em 

busca da tutela efetiva dos direitos humanos”36. 

Para Flávia PIOVESAN quando os Estados ratificam os tratados internacionais 

voltados à proteção dos direitos humanos, assumem obrigações no plano 

internacional e “passam a se submeter à autoridade das instituições internacionais, 

no que se refere à tutela e fiscalização desses direitos em seu território”37.  

 De modo que a mera invocação do respeito à soberania nacional e 

supremacia constitucional, para oferecer restrições à recepção da força normativa e 

vinculante dos tratados internacionais de direitos humanos, já não se coaduna com 

a realidade do direito internacional no que diz respeito à matéria. E nem mesmo com 

o próprio direito constitucional, posto que o sistema normativo constitucional do 

Estado que legitima e que confere força normativa aos tratados de direitos humanos 

dos quais o Brasil é signatário. 

Em especial, a cláusula aberta insculpida no art. 5º, § 2 da CF que possibilita 

a inclusão no ordenamento jurídico nacional, de direitos humanos e fundamentais 

implícitos não previstos no catálogo da Lei Fundamental. 

Se se afirma que a soberania nacional pertence ao povo e não aos 

governantes, não é possível reconhecer a defesa ao princípio da supremacia 

constitucional, mesmo que isso implique na violação de direitos humanos com base 

                                                      
35 REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 13. 
36  GOMES, Eduardo Biacchi; ZANCHI, Deborah Maria. O controle de convencionalidade como 
instrumento de proteção aos direitos sociais: desdobramentos da convenção n.º 158 da OIT. Revista 
da AJURIS. Porto Alegre, v. 45, n. 144, jun. 2018, p. 211. 
37 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed.  São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 67. 
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nesse discurso em prol da soberania nacional. Ao revés, o que de fato acontece, é 

que a violação de direitos humanos no âmbito interno do Estado Brasileiro implica 

necessariamente na violação da própria soberania popular e da Constituição 

Federal38. 

Tendo por base então, tanto o art. 1º da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que remete os Estados signatários a sua obrigação e comprometimento 

em respeitar e garantir os direitos humanos de toda pessoa que “esteja sujeita à sua 

jurisdição”. Bem como no art. 2º, que dispõe sobre o dever de adotar disposições no 

direito interno, de acordo com as normas constitucionais e com as disposições da 

própria Convenção, tanto medidas legislativas quanto de “outra natureza” que forem 

necessárias, para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 

E somado a isso, levando-se em conta que no contexto interno do 

ordenamento jurídico brasileiro, o art. 1º, III da CF trás como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, o respeito à dignidade humana, dispositivo que deve ser 

interpretado de maneira lógico-sistemática em conjunto com o art. 4º, II da Lei 

Fundamental; ao estabelecer que as relações internacionais da República Federativa 

do Brasil regem-se pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Percebe-se 

que o constituinte originário quis prestigiar os direitos humanos como valor 

axiológico supremo a ser observado na interpretação e aplicação das normas 

constitucionais, infraconstitucionais e em respeito aos tratados internacionais dos 

quais o Brasil for parte. 

Logo, pela leitura que se faz do art. 4º, IX da CF que estabelece  o  respeito  ao 

                                                      
38 Nesse compasso: “Por fim, há duas razões que sustentam o controle da convencionalidade. Por um 
lado, os tratados são constitucionais, ou seja, fazem parte da ordem interna por reconhecimento 
constitucional, mas, por outro lado, as constituições e outras normas são trazidas para o nível 
internacional, com um diálogo entre a constitucionalização do direito internacional e a 
internacionalização do direito. constitucional. Ambas as razões são amparadas pela ideia de 
soberania, os acordos internacionais têm força por autoridade do sistema normativo interno, portanto 
não se pode falar em afetar a soberania nacional. Finalmente, a soberania não está nos governos, mas 
nos cidadãos e se houver uma violação dos direitos humanos, então haverá uma afronta ao cidadão 
soberano, só depois de terem falhado as suas instituições nacionais contra a agressão à sua 
dignidade humana é que haverá a possibilidade de ação da organização internacional. Afinal, a 
prosperidade de uma sociedade se mede no respeito aos direitos humanos e seu único objetivo 
legítimo deve ser a realização dos direitos fundamentais, este será o verdadeiro progresso do espírito 
em uma comunidade.” (tradução livre). CUBIDES, Pedro Alfonso Sánchez; JIMÉNEZ, Diego Mauricio 
Higuera; BERNAL, Carolina Torres. Controle de convencionalidade: aplicação de medidas 
internacionais no direito interno como norma para a proteção dos direitos das vítimas. Opinião 
Jurídica. Medellin, vol. 18, n. 37, jul./dez., 2019, p. 231-250. 
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diálogo contínuo e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 

tendo em vista a declaração expressa no Decreto n.º 4.463 de 8 de novembro de 

2002, em seu art. 1º, no qual o Brasil reconheceu como obrigatória, “de pleno direito 

e por tempo indeterminado” a competência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos “em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, em conformidade com o art. 62 da Convenção. 

Percebe-se que “foi atribuído hierarquia privilegiada aos tratados de direitos 

humanos para que sirvam de parâmetros na interpretação e aplicação de todo 

ordenamento jurídico brasileiro”39. 

A partir disso é possível compreender que o reconhecimento da competência 

consultiva e contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos implica 

necessariamente no respeito e observação da sua interpretação, jurisprudência e 

decisões em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos. Tendo em mente 

que o consentimento do Estado Brasileiro é pressuposto fundamental que possibilita 

o exercício jurisdicional da Corte40. 

Além disso, note-se ainda que o constituinte originário, do ponto de vista 

jurídico, positivou no art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o 

reconhecimento constitucional da “justiciabilidade internacional dos direitos 

humanos”, ao dispor que “O Brasil propugnará pela formação de um tribunal 

internacional dos direitos humanos”. Deixando claro que além de promover a 

abertura material quanto à incorporação e “aceitação do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos”, também teve a intenção de reconhecer expressamente a 

competência obrigatória da Corte Interamericana. Em razão disso, o primeiro papel 

                                                      
39  GUSSOLI, Felipe Klein. Controle judicial amplo da função administrativa e seus limites sob a 
perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Revista da AJURIS. Porto Alegre, v. 46, 
n.146, jun. 2019, p. 188. 
40 Nesse sentido: “O exercício da jurisdição contenciosa da Corte está condicionado a uma questão 
preliminar fundamental: o consentimento do Estado. Aderir à cláusula facultativa de reconhecimento 
da competência contenciosa da Corte significa que o Estado está, a partir de então, vinculado à 
Convenção em sua integridade. O consentimento confere ao Estado capacidade processual: o Estado 
participa do processo na qualidade de parte, comprometendo-se com a proteção integral dos direitos 
humanos estabelecida no sistema interamericano. A aceitação da competência da Corte é por prazo 
indefinido, com caráter geral”. RAMIRES, Rosana Laura de Castro Farias; GOMES, Evandro Pereira 
Guimarães Ferreira. Diálogo entre Cortes no controle difuso de convencionalidade: e o papel do 
Judiciário Brasileiro no cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Revista Interdisciplinar de Direito. Faculdade de Valença, n. 12, n. 2, p. 300-325, 2015. Disponível em: 
http://revistas.faa.edu.br/index.php/FDV/article/view/92/69. Acesso em: 4 jul. 2020. 
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que deve ser atribuído ao Poder Judiciário brasileiro é o dever de prestigiar a 

realização de um diálogo vertical e horizontal com a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Quanto ao diálogo horizontal trata-se de desenvolver a cooperação 

internacional em matéria judicial. Por sua vez, o diálogo vertical ocorre por conta do 

princípio da subsidiariedade onde os Estados Partes “têm a responsabilidade 

primária de proteger os direitos humanos por meio dos seus sistemas e práticas 

jurídicas nacionais, cabendo à Corte um agir complementário em correção à omissão 

ou insuficiência protetiva estatal”41. 

De acordo com Hernán GARCIA o controle de convencionalidade é um 

princípio que cada vez mais se encontra em vigência a nível interamericano, 

incorporado às jurisdições latino-americanas como fonte principal para a correta 

interpretação do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Sendo que o instituto 

nasceu no interior do Sistema Interamericano, especificamente na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos – doravante chamada de CIDH, como uma 

ferramenta jurídica dinâmica, adequada e fundamental, que visa o cumprimento e a 

devida implementação das sentenças internacionais42. 

Em um primeiro momento, a evolução do controle de convencionalidade teve 

inicio a partir de decisões proferidas em casos contenciosos, com a consequente 

implementação do respeito devido pelos Estados-parte às normas da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, a partir da sentença proferida no caso A Última 

Tentação de Cristo vs. Chile, em que a Corte compreendeu existir violação da 

liberdade de expressão e considerou que o art. 19, n. 12 da Constituição Chilena era 

contrário ao Pacto de San José da Costa Rica e, portanto, inconvencional. Exigindo 

assim a reforma do texto constitucional43. 

                                                      
41 RAMIRES, Rosana Laura de Castro Farias; GOMES, Evandro Pereira Guimarães Ferreira. Diálogo 
entre Cortes no controle difuso de convencionalidade: e o papel do Judiciário Brasileiro no 
cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista Interdisciplinar de 
Direito. Faculdade de Valença, n. 12, n. 2, p. 317. Disponível em: 
http://revistas.faa.edu.br/index.php/FDV/article/view/92/69. Acesso em: 4 jul. 2020. 
42 GARCIA, Hernán Alejandro Olano. Teoría del control de convencionalidad. Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales. Universidad de Talca. Chile. Ano 14, n. 1, 2016, p. 61-94. p. 61 -63. 
Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v14n1/art03.pdf. Acesso em: 02 set. 2020.  
43 GONÇALVES, Vinicius de Almeida.  A Figura do Bloco de Convencionalidade nas decisões proferidas 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista Eletrônica do Curto de Direito da UFSM. v. 8, 
n. 2, p. 398-424, 2013.  
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Mas a expressão controle de convencionalidade surge apenas em 2003, junto 

à decisão do caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, nas razões do voto isolado do 

juiz mexicano Sergio García RAMÍREZ44. 

Posteriormente em 2006, em uma segunda fase, realmente ocorre a 

consolidação do conceito de controle de convencionalidade, junto a jurisprudência 

da CIDH que se pronuncia no caso Almonacid Arellano et al vs. Chile45, no sentido de 

que tanto os juízes quanto os tribunais internos estão sujeitos ao império da lei e que 

por isso são obrigados a aplicar as disposições vigentes em seu ordenamento 

jurídico. Contudo, quando o Estado ratifica um tratado internacional como a 

Convenção Americana sobre direitos humanos, os juízes, por fazerem parte do 

aparato estatal, também se encontram submetidos a ela. De modo que se obrigam a 

zelar pelo cumprimento das disposições previstas na Convenção invalidando a 

possível aplicação de leis que sejam contrárias ao objeto e finalidade do tratado 

internacional46. 

Saliente-se que a partir deste caso, valendo-se dos artigos 1.1 e 2 da 

Convenção Americana, no âmbito do Direito Internacional positivado, a CIDH passou 

a apresentar fundamentos jurídicos teóricos muito próximos das ideias de “Hans 

Kelsen, quanto à antinormatividade das normas domésticas em relação às 

internacionais em comparação com a antinormatividade das normas 

infraconstitucionais em relação à Constituição”47. 

                                                      
44  COSTA RICA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Myrna Chang vs. Guatemala. 
Sentença de 25 de novembro de 2003. Nos seguintes termos: “Para os fins da Convenção Americana 
e do exercício da jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, o Estado é plenamente responsável, 
como um todo. Nesta ordem, a responsabilidade é global, diz respeito ao Estado como um todo e não 
pode estar sujeita à divisão de competências indicada pelo direito interno. Não é possível isolar o 
Estado internacionalmente, obrigar perante o Tribunal apenas alguns dos seus órgãos, entregar a 
representação do Estado no julgamento - sem que essa representação tenha repercussões no Estado 
como um todo - e retirar outros deste regime convencional de responsabilidade, deixando suas ações 
fora do "controle de convencionalidade" que traz consigo a jurisdição do Tribunal Internacional”. 
(tradução livre) 
45 COSTA RICA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Relator 
Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade. Publicado em: 26 de setembro de 2006. § 124. 
46  SAGÜES, Néstor Pedro. Obligaciones Internacionales y control de convencionalidad. Revista 
Estduios Constitucionales. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Universidad talca. Chile, ano 
8, n. 1, 2010, p. 117-136. 
47  TORELLY, Marcelo. Controle de Convencionalidade: constitucionalismo regional dos direitos 
humanos? Revista Direito & Práxis. Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, 2017, p. 321-353. 
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Consubstanciado nessa premissa, a Corte passa a entender que quaisquer 

eventuais falhas ou omissão do Poder Legislativo em compatibilizar as leis 

domésticas ao tratado “não exclui a responsabilidade internacional do Estado e nem 

a obrigação do Poder Judiciário em adotar, diretamente, as medidas necessárias 

para que dado direito ou liberdade seja fruído de forma definitiva”. Mas ainda em 

2006, no caso “Trabalhadores Demitidos do Congresso” – Aguado y otros vs. Perú, a 

CIDH se manifesta de maneira expressa que os tribunais internos dos Estados têm a 

obrigação de exercerem ex officio o controle de convencionalidade. O que 

consequentemente abriu margens para discussões em torno da possibilidade de 

modos diversificados para exercer esse controle48. 

Na continuidade da evolução jurisprudencial da Corte quanto ao instituto, em 

um quarto momento em 2007, no caso Boyce e outros vs. Barbados49 houve um 

avanço quanto a esse mecanismo de revisão judicial. A CIDH inovou no sentido de 

que as suas interpretações em relação à Convenção Americana, também fossem 

cotejadas de forma mais aberta com as normas constitucionais. Ensejando o 

desenvolvimento da doutrina para que as próprias Cortes Constitucionais, que a 

princípio têm por desiderato realizar o controle de constitucionalidade, passassem a 

funcionar como “contraparte vinculada à Corte Interamericana” promovendo além do 

da análise de constitucionalidade também o juízo de convencionalidade. Passando 

a existir por parte da CIDH uma clara distinção entre estes dois tipos de controle de 

atos e leis no âmbito do ordenamento jurídico interno dos Estados50. 

Por fim, na quinta fase, Marcelo TORELLY se refere à argumentação da Corte 

Interamericana extraída de dois casos em específico; sendo o primeiro Julia Gomes 

Lund e outros vs. Brasil, donde surge um novo estágio no desenvolvimento da tese. 

Segundo o qual passa a existir o controle de convencionalidade concentrado que 

deve ser exercido diretamente pela própria CIDH, visto que o entendimento é de que 

inexiste controle difuso ou concentrado de convencionalidade no âmbito  interno  dos 

                                                      
48  TORELLY, Marcelo. Controle de Convencionalidade: constitucionalismo regional dos direitos 
humanos? Revista Direito & Práxis. Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, 2017, p. 333-335. 
49  COSTA RICA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Boyce e outros vs. Barbados. 
Publicado em: 20 nov. 2007. 
50  TORELLY, Marcelo. Controle de Convencionalidade: constitucionalismo regional dos direitos 
humanos? Revista Direito & Práxis. Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, 2017, p. 342. 
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Estados51. 

Já no segundo caso; Gelman vs. Uruguai a CIDH argumenta que em razão das 

obrigações internacionais contraídas pelos Estados, além dos limites impostos ao 

Poder Público, a vontade soberana da maioria também se encontra limitada pelo 

controle de convencionalidade52. 

Inobstante, esse fenômeno abriu margem para uma série de questionamentos, 

que segundo SÁNCHES e HIGUERA adentra no conceito tradicional de legalidade, na 

ideia de soberania nacional, bem como afetaria a concepção de coisa julgada e na 

reavaliação da supremacia constitucional. O fundamento destas críticas refere-se 

em primeiro lugar a uma potencial crise do valor da lei produzida internamente pelos 

Estados, pois os tratados estariam a desvalorizar a produção normativa emanada do 

Poder Legislativo. A segunda crítica diz respeito à ideia de soberania nacional, pois 

a CIDH estaria a influenciar na tomada de decisões soberanas de um determinado 

Estado, porque ainda que o direito internacional tenha sido constituído por atos 

emanados dos próprios Estados-parte, o controle de convencionalidade estaria a 

comprometer a soberania destes Estados. Quanto à terceira crítica essa reside no 

argumento de que para a efetividade dos institutos da coisa julgada e segurança 

jurídica, estes não necessitariam seja averiguado se houve ou não violação a direitos 

humanos. Por fim, levanta-se o questionamento quanto a uma eventual substituição 

da supremacia da constitucionalidade por uma supremacia da convencionalidade, o 

que seria inaceitável novamente por uma suposta violação a soberania estatal53. 

Mas a contrario sensu, como adverte Valerio MAZZUOLI para que a produção 

normativa no âmbito do direito interno se torne vigente, válida e produza efeitos, faz-

se necessário que passe por uma “dupla compatibilidade vertical material”, isto é, a 

                                                      
51  TORELLY, Marcelo. Controle de Convencionalidade: constitucionalismo regional dos direitos 
humanos? Revista Direito & Práxis. Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, 2017, p. 345-346. 
52 COSTA RICA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguai. Publicado em: 
24 fev. 2011. § 239. Entendimento exarado no parágrafo 239 da decisão: “A legitimação democrática 
de certos fatos ou atos em uma sociedade é limitada pelas normas e obrigações internacionais de 
proteção dos direitos humanos reconhecidas em tratados como a Convenção Americana. [...] a 
proteção dos direitos humanos constitui um limite intransponível à regra da maioria, ou seja, à esfera 
do que é "suscetível de ser decidido" pela maioria nas instâncias democráticas, nas quais também 
deve prevalecer um "controle de convencionalidade”. (tradução livre) 
53 CUBIDES, Pedro Alfonso Sánchez; JIMÉNEZ, Diego Mauricio Higuera; BERNAL, Carolina Torres. 
Controle de convencionalidade: aplicação de medidas internacionais no direito interno como norma 
para a proteção dos direitos das vítimas. Opinião Jurídica. Medellin, vol. 18, n. 37, jul./dez., p. 241, 
2019. 
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priori deve ser compatível com a Constituição, quer seja em relação a direitos 

expressos quer sejam direitos implícitos ou decorrentes, aqueles que se encontram 

na lógica da abertura do sistema jurídico brasileiro, estampado no art.5º, § 2º, CF. De 

modo que, a legislação doméstica também precisa ser compatível com os tratados 

de direitos humanos, sob pena de ser considerada inválida. Além disso, partindo-se 

da importância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana como 

pilar de sustentação de boa parte da ordem constitucional, juntamente com a 

primazia da norma mais favorável ao ser humano. Torna-se perfeitamente 

compreensível que o princípio internacional pro homine, composto por esses dois 

princípios jurídicos: “dignidade da pessoa humana e prevalência dos direitos 

humanos” seja considerado um bem jurídico supremo e essencial inerente a todos 

os seres humanos. Note-se que quando o constituinte originário de maneira 

expressa estabeleceu que as relações internacionais do país se regem pelo princípio 

da prevalência dos direitos humanos, conforme art. 4º, II da Carta Constitucional, 

trouxe com isso um critério hermenêutico a ser utilizado no momento da apreciação 

de qualquer conflito entre normas e antinomias que possam advir. Consagrando com 

isso que deve prevalecer a norma mais favorável ao ser humano, em respeito ao 

princípio internacional pro homine54. 

Resta evidente, portanto, que o texto constitucional consubstanciado nesses 

princípios deixa aberta a possibilidade pare que se realize o controle de 

convencionalidade visando acima de tudo, além da compatibilização do 

ordenamento jurídico interno com a Constituição Federal, também com as normas 

previstas no Pacto de San José da Costa Rica. 

Com outro enfoque, Karlos CASTILLA JUÁREZ discorda da utilização deste 

conceito jurídico “controle de convencionalidade”. Aduz que se trata de mero 

argumento de autoridade emanado pela CIDH ao difundir tal figura jurídica 

publicamente para que se garanta o cumprimento dos tratados. Para o autor seria 

um “falso control de convencionalidad”, pois na verdade tratar-se-ia de uma garantia 

dos tratados e não de uma novidade substantiva, mas tão somente de uma 

especificação das distintas obrigações internacionais assumidas pelos Estados-

                                                      
54 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade no direito brasileiro. 
Revista Direito e Justiça – Reflexões Sociojurídicas. Ano IX, n. 12, mar. 2009, p. 257-260. 
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partes ao ratificarem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Dessa forma, 

na compreensão de Karlos CASTILLA JUÁREZ o suposto controle de 

convencionalidade não é outra coisa “sino, simplesmente, de una forma de aplicar el 

derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la jurisprudencia del 

tribunal interamericano” 55. 

Mas na verdade, o que está a se esclarecer é bem mais do que isso. Uma vez 

que a abrangência do tema abarca a “interseção do Direito Constitucional, do Direito 

Administrativo e do Direito Internacional dos Direitos Humanos nas escolhas do 

Poder Público”. 

Como explana José Afonso da SILVA a “ordem dos direitos fundamentais é 

pluralista e aberta. A sua unidade é construída dialeticamente, em referência ao 

princípio da dignidade humana”, e que, “atua como princípio regulatório e não como 

princípio unicitário de uma ordem hierárquica fechada”56. 

Com outro enfoque, Robert ALEXY argumenta que devido o caráter 

principiológico das normas de direitos fundamentais isso implica de modo 

necessário no sopesamento quando houver colisão.57 

Partindo-se desses pressupostos percebe-se que há uma relação de 

prioridade do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF) quando existentes 

razões jurídico-constitucionais para tanto. 

Desta feita é que em uma leitura interpretativa lógico-sistemática das normas 

constitucionais que dizem respeito aos direitos fundamentais, oferece destaque o 

art. 5º, § 2º da Carta Constitucional ao prever “cláusula aberta” - reveladora da força 

expansiva dos direitos fundamentais - ao estabelecer que “os direitos expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

                                                      
55  JUÁREZ, Karlos A. Castilla. Control de convencionalid interamericano: una mera aplicación del 
derecho internacional. Revista Derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, n. 33, 
jul./dez., 2014, p. 149-172. 
56 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 5 
ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 104. 
57 E quanto a dignidade humana acrescenta: “se em dadas condições a dignidade prevalecer em maior 
ou menor grau sobre outros princípios, esse fato não traduz fundamento para uma natureza absoluta 
desse princípio. Mas tão somente significa que em determinadas condições, há razões jurídico-
constitucionais que na prática tornam-se inafastáveis e que conduzem a uma relação de precedência 
em favor da dignidade humana. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 113-118. 
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ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte”. 

Donde se conclui, por evidente, que a inclusão da Convenção Americana de 

Direitos Humanos não se contrapõe de modo algum as normas e princípios de 

direitos fundamentais previstos na Lei Fundamental, mas ao contrário, reforçam a 

necessidade de concretização material e a força normativa objetiva destes direitos 

previstos na Carta Política. De modo que, ao menos em tese, consubstancia um 

entendimento no sentido de a hierarquia da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, ao contrário do posicionamento do STF, deveria se encontrar no mínimo, 

em uma hierarquia de norma constitucional. 

Marcos Augusto MALISKA revela que diante das complexidades do século XXI, 

a ordem constitucional precisa estar aberta e disposta à cooperação e à integração. 

Pois a “legitimidade democrática da constituição depende da sua inserção na ordem 

internacional”. E esse “renovado movimento constitucional” se caracteriza em razão 

de uma estrutura aberta ao que vem de fora - que não é da própria ordem 

constitucional interna, mas que com ela interage, e que, corresponde a uma “relação 

de cooperação da Constituição com outras Constituições ou documentos 

internacionais...”58. 

Assim, o autor chama atenção para uma reflexão, quanto a esta abertura da 

ordem constitucional para fora visando à proteção de direitos humanos, pois isso 

torna questionável “se ainda possui validade a distinção metodológica entre direitos 

humanos e direitos fundamentais”. Visto que a “noção de um Direito Comum de 

Cooperação essencialmente formado por direitos fundamentais enquanto elemento 

comum que une os Diversos Estados, traz elementos que afastam essa distinção 

metodológica”59. 

                                                      
58  MALISKA, Marcos Augusto. Fundamentos da Constituição: abertura, cooperação, integração. 
Curitiba: Juruá, 2013, p. 11. 
59 Nessa linha de raciocínio: “Se os direitos humanos integram a ordem constitucional, eles não estão 
sujeitos a um regime jurídico diferenciado que possa ensejar a distinção metodológica referida. Sob 
o ponto de vista normativo tanto os direitos humanos como os direitos fundamentais seriam os 
direitos básicos integrantes da ordem constitucional. Esse ponto de vista não pretende desconsiderar 
outros argumentos pertinentes no tocante ao problema da distinção na perspectiva de uma ordem 
jurídica determinada, bem como das eventuais divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre o 
status dos tratados de direitos humanos.” MALISKA, Marcos Augusto. Fundamentos da Constituição: 
abertura, cooperação, integração. Curitiba: Juruá, 2013, p. 23. 
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Note-se, pois, que na atual era digital é facilmente perceber que as tecnologias 

de informação ganharam capacidade de violar direitos humanos, onde a teoria do 

direito e dogmática constitucional tradicional já não dão conta de suprir estas 

violações. E o “Estado tornou-se um palco fragilizado para a sua proteção”, não por 

falha do modelo estatal, mas sim por “tratar-se de um limite instransponível que 

demonstra a insuficiência desse formato de organização política para, sozinho, 

proteger os Direitos Humanos na era do big data”60. 

Não se está a pensar em consequências deletérias para a normatividade da 

Constituição, e nem mesmo destituir a solidez constitucional. Mas sim, que a partir 

da abertura constitucional para fora, e da abertura sistêmica dos direitos 

fundamentais com a consequente expansão desses direitos, conforme o art. 5º, § 2, 

CF/88, que em tempos hipermodernos se reconheça a plasticidade e flexibilidade da 

interpretação constitucional, para não engessar a efetividade de direitos humanos e 

fundamentais. 

Acompanhando o mundo da vida e as mudanças sociais, é possível em um 

“renovado movimento constitucional”, de abertura, cooperação e integração com 

outras Constituições e convenção internacionais, passar-se a pensar na atribuição 

de força normativa constitucional a Convenção Americana sobre direitos humanos, 

e, portanto, da própria dignidade humana como um critério de jusfundamentalidade. 

Contudo, mantendo-se o devido equilíbrio entre flexibilidade e rigidez constitucional 

respeitando-se a estabilidade da Lei Fundamental61. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em que pese o entendimento firmado pelo STF quanto à hierarquia de norma 

supralegal a despeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Este não é 

o     entendimento     esboçado    por    parte     da    doutrina     constitucionalista   ou 

                                                      
60 NETO, Elias Jacob de Menezes; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. A fragilização do Estado-nação na 
proteção dos direitos humanos violados pelas tecnologias da informação e comunicação. Revista de 
Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, v. 23, n.3, p. 231-257, set/dez, 2018, p. 254. 
61 DIAS, Eduardo Rocha; ROCHA, Ronald Fontenele. A Constituição Líquida: mutação constitucional e 
expansão de direitos fundamentais na hipermodernidade. Revista de Direitos Fundamentais & 
Democracia, Curitiba, v. 24, n. 1, jan/abr, 2019, p. 143-160. 
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administrativista. 

Considerando-se a hipermodernidade, as questões altamente complexas que 

tangenciam as relações em sociedades altamente plurais e diversificadas. 

Hodiernamente faz-se necessário uma renovada movimentação constitucional, que 

possibilite a abertura das Constituições para fora dialogando com outras 

Constituições e com convenções e tratados de direitos humanos a nível 

internacional, a fim de encontrar uma maior Cooperação entre os Estados para o 

direcionamento de um Direito Comum voltado a materialização de direitos 

fundamentais. 

A partir da cláusula aberta expressa no art. 5º, § 2º da Lei Fundamental é 

possível extrair uma nova interpretação, favorecendo para que, em um futuro breve, 

torne-se possível atribuir força normativa de norma constitucional a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, fortalecendo o catálogo interno de direitos 

fundamentais expressos e principalmente implícitos. 

Com isso não se almeja diminuir a soberania nacional ou a supremacia da 

Constituição, mas tão somente a adesão da Constituição as mudanças sociais, 

evoluindo em sua plasticidade e flexibilização a fim de melhor tutelar tanto os 

direitos humanos quanto os direitos fundamentais no âmbito interno do território 

nacional. 
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46. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O DIREITO SINDICAL BRASILEIRO 
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Marcos Augusto Maliska2 

Resumo 
 
No Brasil, há um déficit democrático no que tange à funcionalização da liberdade 
sindical, haja vista a existência de um distanciamento entre a realidade sindical 
cotidiana e a concretização prática dos diplomas sobre liberdade sindical. A fim de 
preencher essa lacuna, o presente trabalho descreveu a categoria “liberdade”, 
inserindo-a na temática sindical, segundo um recorte metodológico na realidade 
brasileira e no âmbito do Direito Internacional do Trabalho. Para tanto, apresentam-
se os elementos estruturantes da liberdade sindical brasileira, reconhecendo a 
necessidade de uma transição possível, respeitada a conjuntura nacional. A 
presente pesquisa manejou arcabouço doutrinário nacional e internacional, com 
destaque para publicações oficiais da Organização Internacional do trabalho, além 
de estudo de caso envolvendo comportamentos antissindicais praticados no país e 
levados à apreciação desse mesmo organismo. A partir desse diagnóstico, 
constatou-se que o estágio organizativo sindical brasileiro ainda é marcado por 
uma assimetria entre o movimento operário e o empresariado e um distanciamento 
em relação ao projeto político de liberdade sindical da Organização Internacional do 
Trabalho; não obstante tal quadro, é possível teorizar a respeito de uma possível 
compatibilização entre esse estágio e o referido projeto. Para tanto, a presente tese 
propôs a adoção, pelos agentes das relações de trabalho nacionais, de uma 
hermenêutica instrumentalizada por meio das convenções e, sobretudo, das 
recomendações internacionais sobre essa temática, como estratégia de 
funcionalização de uma liberdade sindical democratizante das relações de trabalho 
no Brasil.  
Palavras-chave: Constituição. Direitos fundamentais sociais. Liberdade sindical. 
 
 
Abstract 
 
In Brazil, there is a democratic deficit with regard to the functionalization of union 
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freedom, given the existence of a gap between the daily union reality and the 
practical implementation of diplomas on union freedom. In order to fill this gap, the 
present work described the category “freedom”, inserting it in the union theme, 
according to a methodological approach in the Brazilian reality and in the scope of 
International Labor Law. Therefore, the structural elements of Brazilian union 
freedom are presented, recognizing the need for a possible transition, respecting the 
national situation. This research used a national and international doctrinal 
framework, with emphasis on official publications of the International Labor 
Organization, as well as a case study involving anti-union behavior practiced in the 
country and brought to the appreciation of that same body. From this diagnosis, it 
was found that the Brazilian union organizational stage is still marked by an 
asymmetry between the labor movement and the business community and a 
distance from the political project of union freedom of the International Labor 
Organization; notwithstanding this situation, it is possible to theorize about a 
possible compatibility between this stage and the aforementioned project. 
Therefore, this thesis proposed the adoption, by national labor relations agents, of a 
hermeneutics instrumentalized through conventions and, above all, international 
recommendations on this theme, as a strategy for the functionalization of a 
democratizing union freedom of labor relations in Brazil. 
Keywords: Constitution. Fundamental social rights. Freedom of association. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução da economia e o mundo globalizado não afastaram a condição de 

hipossuficiente do empregado em situações e posições de desigualdade de seus 

agentes, afrontando por vezes, a dignidade do trabalhador (ABRANTES, 2014). Com 

a valorização do princípio da dignidade humana houve um reconhecimento dos 

direitos dos trabalhadores como balizadores dos valores sociais e fundamento do 

próprio Estado Democrático de Direito (DIAZ, 2006).  

A Constituição de 1988 separou os Direitos Individuais dos Direitos Sociais, 

reconhecendo os movimentos sindicais e afastando a intervenção Estatal da vida 

sindical traduzindo-se em maior liberdade. Mas, trouxe no Título II - Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais – Capítulo II Dos Direitos Sociais, as garantias mínimas de 

proteção ao trabalhador que especificamente, no Artigo 7º, Inciso XXII, ordenou a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, de higiene 

e de segurança.  

Essa Constituição consagrou as regras de flexibilização em matéria 

trabalhista, operacionalizando-a através de instrumentos coletivos (ALMEIDA, 
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2007). Contudo, também adotou como critério, a possibilidade mediante intervenção 

sindical de redução salarial e alteração da jornada de trabalho prestigiando a 

autonomia coletiva dos convenentes (ALVES, 2014). Com o reconhecimento dos 

instrumentos coletivos resultante da autonomia privada coletiva observam-se 

alguns Acordos Coletivos que normatizam percentual de adicional de periculosidade 

inferior ao estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho (MACEDO, 2011).  

O presente trabalho tem como tema “Direitos fundamentais sociais dos 

trabalhadores e a inconstitucionalidade dos instrumentos coletivos que reduzem o 

adicional de periculosidade”. Considerando que historicamente os sindicatos têm 

em sua origem a proteção de sua coletividade que é composta de empregados, e, 

portanto, entes sujeitos à proteção sindical, o objetivo desta pesquisa é buscar 

fundamentos teóricos para a inconstitucionalidade, ou não, de acordos de caráter 

normativo que reduzem o percentual do adicional de periculosidade (CORSI, 2013).  

O princípio da proteção, enquanto norma imperativa, impõe limites à própria 

autonomia de vontade, distinguindo o renunciável e o disponível do irrenunciável e 

do indisponível, assunto tratado no capítulo quarto (CORONEL, 2010). A 

Irrenunciabilidade justifica a intervenção Estatal e a indisponibilidade como regra do 

Direito do Trabalho. As normas de proteção no Direito do Trabalho são assim, de 

regra, de ordem púbica, imperativas e impostergáveis (MANUS, 2014).  

É relevante a necessidade de uma leitura moderna nas relações de emprego 

e imperativa uma maior flexibilidade nas organizações empresariais (GARCIA, 2014). 

Entretanto, este trabalho não pretende defender o fim do fenômeno chamado 

flexibilização, que pode minimizar conflitos e até proporcionar uma solução para a 

crise econômica mundial como defendem alguns autores, ou como argumentam 

outros, a perda de conquistas dos trabalhadores ao longo da história (GOMES, 2003). 

O embate travado então se cinge na existência, ou não, de um limite passível de 

sujeitar-se à flexibilização. 

 

Hipótese  

 

A liberdade sindical é um direito fundamental que goza de autonomia diante 

da genérica liberdade de associação. O direito à liberdade sindical, como direito 
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fundamental de conteúdo complexo e abrangente, está receptivo a uma permanente 

construção mediante aportes proporcionados pela abertura do catálogo a outros 

tantos direitos materialmente fundamentais, observado, evidentemente, o 

procedimento para tanto previsto na própria Constituição e o que seja considerado 

importante para a comunidade, segundo os sistemas paradigmas que tenham 

valores sociais ao menos semelhantes.  

A caracterização de uma conduta antissindical, nos sistemas jurídicos em 

que a liberdade sindical é um direito (especialmente naqueles em que ela é um 

direito fundamental), demanda, em princípio, apenas a constatação de uma lesão a 

direitos de liberdade sindical e a imputação dessa lesão ao comportamento 

antijurídico de um sujeito qualquer, independentemente da demonstração de culpa.  

A liberdade sindical é um direito fundamental de extensão da proteção em 

favor de todo trabalhador sindicalizado ou que simplesmente desenvolve alguma 

ação sindical, gremial ou coletiva como um “ativista sindical genérico” (MARTINEZ, 

2013). 

Sob tal perspectiva, insta a menção que “a primazia do indivíduo sobre o 

Estado e a Sociedade, construídos estes contratualmente com base na liberdade 

política e nas liberdades individuais” (ANDRADE, 2012, p. 18). Assim a perspectiva 

da liberdade sindical se pauta a partir de uma estrutura constitucional democrática 

que possibilita para além das liberdades individuais, as liberdades coletivas.  

 

2. Caminhos contemporâneos da Liberdade Sindical no Brasil  

 

Esta pesquisa se destina a discutir o limite do discurso normativo da 

Organização Internacional do Trabalho, confrontado com os limites e resistências 

existentes nas práticas nacionais, nomeadamente no modo de organização sindical 

brasileiro. Para tanto, opta-se pelo recorte transitado historicamente no fenômeno 

político-sindical, a partir da década de 1980, em que tem ascensão o fenômeno do 

chamado “novo sindicalismo” e os importantes debates sindicais na constituinte, os 

quais resultaram no texto da atual Constituição da República.  

Para o intento desta pesquisa, também serão analisadas as liberdades de 

expressão, reunião e de associação no plano constitucional, as quais são funcionais 
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e densificam a legitimação da liberdade sindical no Brasil. Por outro lado, as 

liberdades de ofício, de trabalho ou de profissão têm como seu semelhante de 

mesma natureza a liberdade de empreender, ou de livre iniciativa, valor este 

constitutivo das sociedades capitalistas.  

Portanto, estudar a categoria “liberdade” exige uma defrontação com a sua 

ambivalência, ou seja, a liberdade reconhecida pelo Estado, assecuratória das 

liberdades individual e coletiva, de caráter e funcionalidade regulatória, estará 

sempre confrontada e tensionada com a liberdade emancipatória, para além dos 

contornos normativos (MARTINS, 2001, p. 78).  

Cabral, citando Robert  Dahl  (2001), explica que 

 

Sabe-se que a democracia garante aos cidadãos uma liberdade muito mais 

ampla do que qualquer outra alternativa; sabe-se ainda, que é no governo 

democrático que os indivíduos possuem possibilidades reais de exercitarem a 

liberdade de autodeterminação, de viverem sob leis que decorrem de sua própria 

escolha –mesma que mediante representação política (CABRAL, 2017, p. 88). 

 

Noutras palavras, o Direito regula uma liberdade que pode ser política e 

econômica, mas também possui força motriz para impulsionar novas liberdades, 

inclusive contraditórias às liberdades originariamente pensadas e reguladas. 

 

2.1 Trajetória do Sindicalismo Brasileiro Contemporâneo  

 

O sindicalismo brasileiro atual é marcado por uma série de acontecimentos 

no final do século XX que foram decisivos para a estruturação do modelo de 

organização sindical existente e que é cotidianamente objeto de discussão 

(PEREIRA, 2007). Uma parte do movimento sindical, no período final da ditadura 

militar, na década de 1980, foi se colocando numa posição mais combativa dentro 

desse contexto de restrição de direitos fundamentais e liberdades democráticas, de 

modo que agregou uma série de personagens importantes para a transição à 

democracia (PASSOS, 2004).  

Passa-se, portanto, à análise desse ambiente histórico, fazendo-se referência 
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aos momentos mais importantes na ascensão do “novo sindicalismo”, juntamente 

os debates em torno da questão sindical do processo constituinte do final de década 

de 1980. 

 

2.2 Disputa do modelo Sindical na Constituinte (1986-1988)  

 

Depois de mais de vinte anos de ditadura, a reorganização social do Brasil 

atinge seu ponto máximo em 1988, com a Constituição Federal, abrindo espaço para 

a consolidação das lutas por liberdades democráticas. O trabalho e a livre iniciativa 

são tratados como princípios fundamentais da República, que tem como objetivos a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades (PIOVESAN, 2012).  

A atual Constituição da República, todavia, foi resultado de um longo 

processo, situado num ambiente de reconstrução da democracia. Tudo começou 

com a aprovação da Lei da Anistia, a Lei n. 6.683, de 1979, possibilitando a retomada 

da liberdade de expressão das organizações sociais. Em 1982, são realizadas 

eleições diretas para governadores de estado e parlamentares; em 1985, para 

prefeituras de capitais.  

Só faltava a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República. 

Nos anos 1970-1980, a luta pela terra e reforma agrária originou o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra; enquanto que na área urbana, a ação sindical deu origem 

ao Partido dos Trabalhadores.  

No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito, pelo Colégio Eleitoral, 

como o primeiro presidente civil em mais de duas décadas. Vindo, porém, a falecer 

no dia 21 de abril, José Sarney assume a Presidência. No dia 15 de maio de 1985, o 

Congresso Nacional aprova a Emenda Constitucional n. 25, estabelecendo as regras 

para a realização de eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República, 

fixando-se o dia 15 de novembro para sua realização. 

No processo constituinte, vários agentes sociais tiveram participação ativa, 

destacando-se as classes sindicais, da advocacia, intelectuais e parlamentares. 

Segundo Santana, o setor do patronato não recepcionou favoravelmente a ideia de 

vários direitos trabalhistas serem elevados à categoria de direitos constitucionais, 

pois isso “oneraria” muito a folha de pagamento dos empregadores, levando ao 
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desemprego (GARGALO, 2014). 

No plano sindical, nos anos que se seguiram, antes da Constituição de 1988, 

essas duas correntes ideológicas defenderam, junto a diversas bases sindicais do 

país, suas respectivas ideias.  

De fato, conforme aponta Queiroz, o objetivo inicial era a constituição apenas 

de uma central sindical. Todavia, acabou por gerar um movimento dissidente. Esse 

grupo, que tinha como liderança Lula, Jacó Bittar e Olívio Dutra, criou a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), cujo primeiro presidente foi Jair Meneguelli. O outro grupo, 

liderado por Arnaldo Gonçalves, do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e do PCB, 

Hugo Peres, independente e dos eletricitários de São Paulo, José Francisco da Silva, 

da CONTAG, e Joaquinzão, que se recusou a participar da chapa unitária, manteve-

se na CONCLAT, a qual, em 1986, foi transformada na CGT – Confederação Geral dos 

Trabalhadores, tendo Antônio Rogerio Magri como presidente.  

Logo, antes mesmo da Constituição Federal de 1988, o próprio movimento 

dos trabalhadores também estava dividido sobre o modelo de organização sindical 

a ser constituído, uma vez que havia parcela do movimento sindical que defendia 

um modelo de unicidade, com contribuição sindical obrigatória e poder normativo 

da Justiça do Trabalho, mas, também, havia aqueles que valorizavam as condições 

previstas na Convenção Internacional n. 87 da Organização Internacional do 

Trabalho, nesse caso representados pelo novo sindicalismo cutista, com liberdade 

de associação sindical, sem unicidade, contribuição obrigatória e interferência do 

Judiciário por meio do poder normativo. 

 

2.3 Liberdades no Contexto Democrático Brasileiro  

 

No que tange ao constitucionalismo brasileiro, Amadeo, citando Antonio 

Carlos Wolkmer ensina que todas as Constituições brasileiras não tiveram em sua 

centralidade os movimentos populares de luta por cidadania, mas, muito mais, uma 

regulamentação que atendia aos interesses das classes agrárias regionais 

(AMADEO, 2000). Eram, pois, Constituições portadoras de ideias de natureza 

racional e abstrata, sem correspondência com os anseios sociais imediatos. Sobre 

a Constituição Federal de 1988, observa o autor que ela tem um “múltiplo alcance”, 
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com potencialidade para aumentar o poder dos grupos sociais, aumentando a 

democracia, ou manter o poder da classe dominante (ARENDT, 2011).  

Contudo, Barcellos, citando Wolkmer observa que a partir da década de 1990 

a articulação dos movimentos sociais foi sofrendo um processo de 

enfraquecimento. Isso se deu em virtude da “onda neoliberal” que surgiu no mercado 

e se alastrou pelo mundo com o fenômeno da globalização, gerando uma 

progressiva eliminação do espaço político dos cidadãos, restrições sociais e 

manipulação do poder econômico pela classe dominante (BARCELLOS, 2002).  

Décio Saes também avalia esse aspecto da história do constitucionalismo 

brasileiro, afirmando que há, na Constituição de 1988, uma democracia limitada, por 

três razões: i) manutenção da valorização do caráter militar presente no período 

ditatorial de 1964-1988; ii) fortalecimento da posição do Poder Executivo frente ao 

Legislativo, em razão da existência da medida provisória como espécie legislativa; e 

iii) falta de governos estritamente partidários, com a sobrevivência de um sistema 

em que a hegemonia da elite tem o poder de tomar as decisões no Estado. 

O Brasil, a despeito de sua tradição patrimonialista e de seus progressos e 

regressos em matéria de liberdades e democracia, conseguiu, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, erigir a categorias constitucionais várias formas de 

liberdade. Segundo Arouca, citando Ingo Sarlet, a liberdade, ao lado da vida, da 

igualdade, da propriedade e da segurança, é parte de um conjunto de direitos 

fundamentais de alta importância na Constituição brasileira (AROUCA, 2014). Há um 

rol de direitos específicos de liberdade, mas, de outro lado, também um direito geral 

de liberdade, cujo fundamento remonta às primeiras declarações de direitos 

(ARRUDA, 2014). 

Assim sendo, nos próximos itens serão analisadas a livre iniciativa e trabalho, 

e três liberdades civis fundamentais, que se apresentam como pressupostos para o 

exercício da liberdade sindical, quais sejam liberdade de expressão, de reunião e de 

associação (CRANSTON, 2011). 

 

2.4 Direito ao Livre Exercício de Atividade Econômica  

 

A Constituição Federal de 1988 assegurou o direito de exercício de uma 
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atividade econômica. Juntamente a esse direito, garantiu, também, o direito de 

propriedade, que é pressuposto necessário, em um regime de economia capitalista, 

para o exercício da livre iniciativa (DUARTE, 2010). Acerca do direito de propriedade, 

José Afonso da Silva entende que o conjunto das normas constitucionais a seu 

respeito já não deveria mais ser considerado como direito individual ou instituição 

de Direito privado (ERMIDA, 1987). Pelo contrário, melhor seria se estivesse previsto 

na ordem econômica, isto é, como um instituto de relações econômicas, porquanto 

a Constituição Federal proclamou que a propriedade tem uma função social e deve 

observar as regras relativas à ordem econômica (EBERT, 2007).  

A esse respeito, António José Avelãs Nunes observa que, na atualidade, já não 

se vive mais em um tempo caracterizado por pequenas empresas, tal como era no 

início da era industrial. Já não há identidade entre o capitalista e quem exerce a 

direção da empresa (BARGAS, 2005). A propriedade empresarial, pois, não é mais 

individual, mas coletiva, pertencente à sociedade comercial, e esse é um dos mais 

importantes elementos que fazem com que seja possível uma grande acumulação 

de capital (BARROSO, 2011).  

A produção, pois, é socializada, mas a propriedade dos meios de produção 

continua sendo privada (MARX, 2012). É nessa base de propriedade privada dos 

meios de produção que a liberdade de exercício de atividade econômica se encontra, 

mas nunca deve se pautar pela busca exclusiva do lucro empresarial, senão para 

atingir a finalidade indicada pela própria Constituição: a justiça social (MAZZUOLI, 

2010).  

O direito à livre iniciativa é basilar às civilizações capitalistas ocidentais. 

Trata-se de uma liberdade que está no cerne da própria Modernidade, numa 

perspectiva do Estado Liberal,35 e, por isso mesmo, não é novidade na ordem 

constitucional brasileira, tanto que a Constituição Imperial, de 1824, já a previa, em 

seu art. 179, inciso XXIV. 

 

2.5 Liberdade do Exercício de Profissão  

 

O direito constitucional ao livre exercício de profissão não deixa de estar 

imerso na lógica que fundamenta a Constituição Federal de 1988, que é a de relações 
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capitalistas de trabalho, ou seja, relações de valorização do trabalho somente para 

aquilo que é funcional ao capitalismo (GALDAMEZ ZELADA, 2011).  

Nesse sentido, Tatiana Friedrich, citando Leonardo Vieira Wandelli expõe que 

o trabalho pode ser uma afirmação de liberdade, uma ação libertadora, aspecto que 

é negado pelas sociedades capitalistas. O trabalho deixa de ter um valor nele mesmo 

e passa a ter importância somente o fim ao qual o trabalho se destina, que é a 

produção (FRIEDRICH, 2003).  

O trabalho, portanto, no sentido de liberdade, não é aquilo que se vê no 

cotidiano das relações de trabalho. O princípio da livre iniciativa, nos termos da 

Constituição Federal de 1988, tem como finalidade estruturar e normatizar a vida 

dos empresários e das empresas, ou seja, é a garantia constitucional do 

funcionamento do sistema capitalista (GARGARELLA, 2014).  

Evidentemente, o capitalismo ordena a produção e, por óbvio, necessita do 

fator mão de obra, visando, assim, à consecução dos seus objetivos (COMPARATO, 

2011). Logo, o texto constitucional deveria assegurar, também, o direito de trabalho 

como forma de complementar a ordenação social e econômica do regime 

capitalista, e assim o fez quando inseriu na Constituição Federal esse direito, no art. 

5º, XIII.  

Afonso da Silva, acerca desse direito fundamental, proclama se tratar de 

direito individual, e não de uma liberdade de conteúdo social, uma vez que não há 

garantia acerca do conteúdo do trabalho, “nem tampouco as condições materiais 

para a investidura num ofício ou para a aquisição de qualquer profissão. Isso, sim, 

seria direito social”.  

Inserido num pensamento crítico, Wandelli comenta que no sistema 

constitucional brasileiro, a partir de 1988, o trabalho assume a posição de “elemento 

existencial da vida digna como expressão de necessidades humanas de atuar sobre 

o mundo, sobre os outros e com estes e sobre si, humanizando o mundo e 

transformando-se”, muito mais do que um mero instrumento dotado de valor 

econômico.  

Numa leitura do plano formal dos direitos, Sarlet leciona que a proteção da 

liberdade de profissão pode ser compreendida numa perspectiva negativa, no 

sentido de um direito de defesa, consistindo na inexistência de impedimento para a 
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escolha e o exercício de profissão para a qual se possuam os requisitos necessários, 

além de não ser possível forçar alguém à escolha e ao exercício de determinada 

profissão, contrariando sua vontade. 

Por outro lado, a liberdade de profissão também assume uma dimensão 

positiva, significando que devem ser acessíveis os requisitos mínimos legais para 

que possa exercer uma profissão livremente escolhida, bem como que sejam 

encontradas condições igualitárias relativamente ao acesso às profissões 

(CALIXTO, 2014). 

Como se vê, trata-se também de norma constitucional de eficácia contida, 

porquanto o trabalhador deve atender a determinadas “qualificações profissionais 

que a lei estabelecer”. Sobre esse aspecto, Cunha Júnior comenta que a liberdade 

de profissão é ampla, mas pode ser restringida por exigências legais de atendimento 

a determinadas qualificações profissionais, a exemplo das profissões de médico e 

advogado. São as profissões regulamentadas, para as quais leis específicas fixam 

condições para seu exercício. A partir de tal constatação, é importante compreender 

que “a liberdade de exercício profissional exige a possibilidade de estabelecimento 

de vínculo contratual e pressupõe, pois, uma disciplina da matéria no ordenamento 

jurídico” (MENDES, 2012, p. 469). 

Ou seja, esse direito fundamental pode, de fato, sofrer restrições mínimas do 

Estado, mas essas restrições só podem ter o objetivo de determinar a capacitação 

mínima do exercente ou evitar que o seu pleno exercício prejudique o conjunto da 

coletividade, vedada qualquer outra limitação (GIANNOTTI, 1991, p. 12).  

Contudo, não é preocupação da norma jurídica saber se realmente há 

condições para o livre exercício da profissão, não se preocupando, pois, com as 

condições materiais que assegurem a efetividade do direito. Isso não equivale a 

dizer que o texto não seja útil (FERREIRA FILHO, 2004). 

 

2.6 Atuação Sindical no Brasil  

 

Os sindicatos brasileiros sempre tiveram relevante papel na defesa dos 

direitos dos trabalhadores, principalmente, como se verá adiante, a partir da sobre 

elevação dos direitos laborais à categoria de direitos fundamentais sociais pela 
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Constituição Federal de 1988. Num cenário de subempregos e de excesso de mão 

de obra desqualificada passível de ser explorada pelo capital, as entidades sindicais 

assumiram, historicamente, papel de suma importância na efetivação de direitos 

fundamentais trabalhistas.  

Para Mauricio Godinho Delgado (2018, p. 1.580) os sindicatos são  

 

[…] entidades associativas permanentes, que representam os trabalhadores 

vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de 

problemas coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus 

interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes alcançar melhores 

condições de labor e vida.  

 

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, contudo, a atuação das 

entidades sindicais no Brasil fica em xeque, principalmente com a alteração das 

regras de recolhimento da sua principal fonte de sustentação financeira que é a 

contribuição sindical (CLT, art. 578 ss.). Apesar de possuírem outras fontes de renda, 

nenhuma delas é capaz de espancar o rombo nas contas causado pela 

facultatividade trazida pela novel legislação. 

 

2.7 Direito Sindical nas Constituições Brasileiras  

 

Da Constituição do Império até a atual Constituição, o direito sindical passou 

por diversas fases: liberdade, restrições e proibição (BEZERRA LEITE, 1997). Cada 

período constitucional do Brasil viu o sindicalismo de forma peculiar, a depender, 

logicamente, dos ideais que comandavam o país quando a promulgação e vigência 

de cada Texto Constitucional.  

A Carta Imperial de 1824, no art. 179, inc. XXIV, assegurou a liberdade de 

trabalho, abolindo, entretanto, no inc.  

 

XXV do mesmo artigo, as corporações de ofício: XXIV. Nenhum genero de 

trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez que 

não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos.  
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XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães e 

Mestres.  

 

A Constituição de 1891 fez referência apenas ao direito de exercício de 

qualquer profissão e de associação e reunião livre e sem armas, não regulando 

diretamente a relação capital-trabalho então existente (BATALHA, 2009). Vejamos:  

 

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país 

a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e 

á propriedade nos termos seguintes:  

 

[…] §8º. A todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; 

não podendo intervir a polícia, senão para manter a ordem pública.  

 

José Cairo Júnior (2014, p. 919) esclarece que a Constituição de 1934 foi “a 

primeira a conter normas específicas sobre Direito Coletivo do Trabalho e inovou no 

sentido de permitir a pluralidade sindical”. Lembra, ainda, o autor que no mesmo 

documento foi criada a Justiça do Trabalho, não chegando, entretanto, a ser 

efetivamente instalada, o que só aconteceu na vigência da Constituição de 1946. 

 

2.8 Direitos Fundamentais Sociais  

 

Ao longo da construção histórica evolutiva do trabalho humano, nota se a 

violação da dignidade da pessoa, especialmente do empregado, com a precarização 

dos direitos sociais (BAYLOS, 2011). Essa trajetória se caracterizou por tortura e 

sofrimento na antiguidade, castigo para os gregos e romanos e sujeição dos servos 

aos senhores feudais em troca de subsistência e proteção (FENOLL, 2010).  

 

As diversas acepções relativas à noção  de  direitos fundamentais  não  

restringem sua dimensão de abrangência. Muito pelo contrário, o que se verifica 

é que os direitos fundamentais   tornaram-se   as   diretrizes   inspiradoras   dos   

ordenamentos   jurídicos contemporâneos, nos quais se reconhecem a 

supremacia da pessoa humana, como destinatário de todo o poder constituído 



 
932 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

(MATTOS JÚNIOR,  2009, p. 10). 

 

Sob tal perspectiva, importa refletir sobre tais diretrizes que devem inspirar o 

exercício de direitos e liberdades e jamais coibi-las. Ademais, há que imperar a 

supremacia da pessoa humana, assim como o direito ao exercício de suas 

liberdades e entre elas, as liberdades para o exercício de atividade sindical, o que ao 

longo da história, restou sucumbido pelos interesses externos ao ambiente laboral. 

Até porque, ao longo do transcurso da história do trabalho, esta foi marcada pela 

opressão e exploração humana.  

Também, a condução de hipossuficiente se fez presente nas corporações de 

ofício com o Absolutismo e seus mestres, companheiros e aprendizes, na Revolução 

Francesa e na Industrial (CANÇADO TRINDADE, 2000). A primeira revolução, com 

sua ideologia, afastou o Absolutismo das corporações de ofício. Nesse viés, a Idade 

Moderna agregou grande interesse pelo trabalho, inclusive mecânico (CESÁRIO 

JÚNIOR, 2011).  

Com a máquina a vapor, em 1738, e a Revolução Industrial, intensificou-se a 

abundante e barata produção, precarizando o trabalho, os riscos à saúde e à 

integridade física do trabalhador (DELGADO, 2014). Objetivou-se o lucro que 

provocou a exploração dos trabalhadores e seu estado de miséria, pois era tempo 

de desproteção da atividade laboral e o homem era mero instrumento de produção 

como cita Nascimento. 

Cristiane Budel Waldraff, faz referência à mecanização de setores produtivos 

na Europa no século XVIII trazendo inúmeros problemas sociais ao invés de tornar 

o trabalho menos penoso e mais humano.  

Machado Júnior descreve as importantes consequências decorrentes da 

máquina a vapor como a redução do número de pessoas na execução dos trabalhos 

e a enormidade de crianças e de mulheres nas fábricas que sem nenhuma 

aprendizagem e como qualquer mercadoria se respeitam unicamente as leis da 

oferta e da procura. 

Nessa senda é importante a compreensão de que “a dignidade humana como 

atualmente compreendida, se assenta sobre o pressuposto de que cada ser humano 

possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no universo” 
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(Barroso, 2013, p. 14).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base em todos os argumentos colacionados, é possível afirmar que os 

direitos fundamentais, pelo menos de acordo com o entendimento prevalente na 

ordem jurídico-constitucional brasileira, geram efeitos diretos prima facie no âmbito 

das relações privadas, o que, além de pressupor uma metódica diferenciada, também 

implica o reconhecimento de uma relação de complementariedade entre a 

vinculação dos órgãos estatais e a vinculação ao modo pelo qual se opera esta 

eficácia.  

Neste contexto, importar relembrar aqui as sempre atuais ligações de Vasco 

Pereira da Silva, no sentido de que independentemente do modo pela qual se dá, em 

concreto, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entre as 

normas constitucionais e o direito Privado o que se verifica não é um abismo, mas 

uma relação pautada por um contínuo fluir, o que apenas reforça a tese da 

necessidade de uma metódica diferenciada, amplamente adotada no Brasil, em que 

pesem algumas variações de autor para autor e na seara jurisprudencial. 

 A despeito disso e mesmo assumindo como constitucionalmente adequada a 

posição aqui sustentada, é de fato possível constatar que, notadamente em virtude 

da insuficiente consideração das estruturas argumentativas e dos métodos e 

princípios de interpretação mais adequados ao direito constitucional positivo, 

especialmente no que diz com o correto manejo dos critérios da proporcionalidade e 

das diretrizes que presidem a solução das colisões entre direitos fundamentais de 

um modo geral, seguidamente ocorrem certos abusos também na seara da assim 

designada constitucionalização do Direito Privado, com particular ênfase na 

aplicação dos direitos fundamentais as relações privadas.  

Não é sem razão, portanto, que mesmo adeptos insuspeitos de uma eficácia 

dos direitos fundamentais também na esfera das relações têm pugnado por uma 

postura mais cautelosa, destacando, por exemplo, que um dos efeitos colaterais 

indesejáveis decorrentes de uma hipertrofia da Constitucionalização da ordem 
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jurídica acaba por ser uma por vezes excessiva e problemática judicialização das 

relações sociais. 

 Cientes disso, não há como deixar de enfatizar, por outro lado, que o pleito em 

prol de uma eficácia direta prima facie dos direitos fundamentais nas relações 

privadas não se justifica apenas por razões de ordem dogmática, mas também em 

função da necessidade evidente de limitação do poder social e como resposta as 

persistentes desigualdades sociais, culturais e econômicas, ainda mais acentuadas 

em sociedades periféricas como a do Brasil.  

Certamente o modelo de constitucionalização do Direito Privado também deve 

ser compatível com os desafios concretos de um determinado ambiente social, 

econômico, político-institucional e mesmo cultural.  

Acima de tudo, resulta importante destacar que entre os possíveis extremos 

de uma “civilização do direito constitucional e uma constitucionalização do direto 

civil”, seja possível trilhar um caminho intermediário, pautando pela 

proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se aqui os efeitos nefastos de uma 

leitura fundamentalista da Constituição, mas especialmente dos princípios e direitos 

fundamentais. 
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47. A (IN)EFETIVIDADE DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS E INCONVENCIONAIS SOB A ÓTICA DA SUPREMACIA 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110468-47  
 

Marcus Vinícius Nogueira Rebouças1  

 

Resumo 
 
Este estudo pretende apresentar a (in)efetividade do controle de convencionalidade 
como mecanismos de harmonização entre ordenamentos jurídicos interno e externo, 
notadamente, em face de convenções e de tratados internacionais de direitos 
humanos incorporados pelo Brasil, seja com status de emenda constitucional, seja 
com natureza supralegal, especialmente, a CADH. O descumprimento de normativas 
internacionais já levou o Brasil a ser responsabilizado e normas constitucionais 
terem sua inconvencionalidade declarada a nível internacional. Assim, as razões da 
(in)efetividade desse mecanismo no Brasil ocasiona tensora entre os ordenamentos 
jurídicos interno e externo e o princípio da supremacia constitucional é utilizado 
como vetor de argumento de sua inaplicabilidade. 
Palavras-chave: Controle de convencionalidade; Supremacia constitucional;  
Inefetividade.  
 
 
Abstract 
 
This study intends to present the (in) effectiveness of the control of conventionality 
as mechanisms of harmonization between internal and external legal systems, 
notably, in view of international human rights conventions and treaties incorporated 
by Brazil, either with constitutional amendment status or with supralegal nature, 
especially CADH. Failure to comply with international regulations has already led 
Brazil to be held accountable and constitutional norms to have their 
unconventionality declared internationally. Thus, the reasons for the (in) 
effectiveness of this mechanism in Brazil and the principle of constitutional 
supremacy as an argument vector for its inapplicability. 
Keywords: Conventionality control. Constitutional supremacy. Ineffectiveness. 
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Introdução 

 

O presente trabalho irá abordar o controle de convencionalidade como 

instrumento de proteção aos tratados (acordos formais) e às convenções (acordos 

multilaterais com normas gerais) internacionais de direitos humanos na ordem 

jurídica brasileira e sua relação com a supremacia da Constituição Federal de 1988. 

Nesse panorama, o controle de convencionalidade surge como uma tentativa 

de dupla verificação de validade das normas, haja vista que a ausência de 

harmonização entre a ordem jurídica interna e os tratados internacionais de direitos 

humanos causa insegurança jurídica na aplicação dos direitos que, a rigor, devem 

ser aplicados sem distinção. No Brasil, uma das primeiras aparições da temática 

objeto de discussão se deu com a tese de Doutorado de Mazzuoli2  e, hoje, tem 

ganhado contornos mais definidos por outros juristas, a exemplo de Trindade3. 

Todavia, o Brasil, em decorrência de sua soberania, nem sempre observa os 

comandos internacionais, por exemplo, da CADH, o que já o levou a ser 

responsabilizado pela CorteIDH, em clara desarmonização entre a norma interna e 

externa, decorrente do conflito entre essas normas.  

Ademais, deve-se considerar que as normas de direitos humanos são 

positivadas com status de supralegalidade ou como emendas à constituição, por 

isso, hierarquicamente superiores as legislações infraconstitucionais. Nesse caso, 

havendo conflito, deve haver uma harmonização entre os ordenamentos jurídicos 

interno e externo, em decorrência do princípio pro homine. 

Destarte, considera-se demonstrada a importância da temática objeto de 

estudo, visto que, no cenário globalizado atual, a interseccionalidade jurídica é uma 

realidade e precisa ser debatida no meio acadêmico, a fim de fomentar a produção 

de pesquisas voltadas à tutela de direitos humanos por meios de normativas 

                                                      
2 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Rumo às novas relações entre o direito internacional dos direitos 
humanos e o direito interno: da exclusão à coexistência, da intransigência ao diálogo das fontes. 
Orientador: Cláudia Lima Marques. 2008. 265 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/132783/000680945.pdf?sequen ce. Acesso em: 
28 ago. 2020. 
3 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. 
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internacionais, e o controle de convencionalidade como instrumento de 

apaziguamento de possíveis tensões entre os planos doméstico e externo, bem 

como a responsabilização dos Estados que infrinjam as disposições internacionais 

de tratados e de convenções de que seja parte.  

O crescimento das relações internacionais e a necessidade de proteção de 

direitos humanos fez com que vários países do mundo se aliassem, sendo um deles 

o Brasil. Essas "alianças" internacionais se perfectibilizam, como regra, por meio dos 

tratados que, na estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, podem adquirir status 

de norma constitucional ou supralegal. 

Porém, às vezes, é necessário que se realize o controle de convencionalidade, 

ocorrendo pela via difusa, na atuação de juízos e Tribunais, bem como, por estes 

últimos, de maneira concentrada, quando da análise e do julgamento dos casos 

concretos. O objetivo desse mecanismo é equilibrar as possíveis "tensões" entre as 

normas interna e externa. 

Nesse contexto, a problemática-cerne deste trabalho repousa quando esses 

choques entre as previsões nacional e internacional põem em discussão a segurança 

jurídica. Quando se vislumbra um choque paradigmático nesse sentido, tem-se, de 

um lado, a supremacia do ordenamento interno, do outro, a prevalência dos diretos 

humanos como princípio norteador das relações internacionais de que o Brasil é 

parte, como ocorre com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Em 

determinados casos, a incongruência entre as previsões interna e externa ocasiona 

a responsabilização internacional do Brasil perante a CorteIDH. 

Além disso, tem-se a possibilidade de existir normas, concomitantemente, 

constitucionais e inconvencionais, de modo a causar atritos entre a soberania 

nacional e a jurisdição internacional, a exemplo da Corte Americana de Direitos 

Humanos. Em face a essas questões, ratifica-se a relevância do controle de 

convencionalidade efetivo, nacional ou internacionalmente. 
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1 Controle de Convencionalidade como mecanismo de proteção aos tratados 

internacionais de direitos humanos 

 

Segundo Russowsky4, o controle de convencionalidade é exercido por meio da 

harmonização das leis de um país, tendo-se como parâmetro os tratados 

internacionais sobre direitos humanos, permitindo-se uma dupla verificação da 

compatibilidade. Assim, a aplicação do controle em destaque decorre do status 

normativo especial que o tratado ocupa no ordenamento jurídico5. 

Além disso, o controle de convencionalidade possui alguns fundamentos de 

validade, a exemplo do princípio da boa-fé, do pacta sunt servanda e da prevalência 

dos direitos humanos6. Essas características, por seu turno, norteiam a aplicação 

adequada do referido mecanismo de harmonização entre os planos interno e externo, 

já que o controle não pode, simplesmente, ser posto como parâmetro de adequação 

de normas internas sem observâncias que garantam a eficácia do sistema e, 

principalmente, da preservação dos direitos humanos. 

O controle de convencionalidade guarda similitude com a 

transconstitucionalismo apontado por Neves 7 , à medida que tenta entrelaçar a 

constituição vigente com os ordenamentos jurídicos exógenos sem que, para tanto, 

estabeleça-se hierarquia. É, assim, a personificação do Estado Democrático de 

Direito contemporâneo dialógico e intergerencial. 

Alinhado a isso, consoante Carducci 8 , tem-se a teoria tridimensional das 

integrações supranacionais, ao estabelecer os contornos entre hierarquia, 

                                                      
4  RUSSOWSKY, Iris Saraiva. O controle de convencionalidade das leis: uma análise na esfera 
internacional e interna. Revista do CAAP, Belo Horizonte, v. 18, n. 2, p. 61-98, 2012. Disponível em: 
https://revistadocaap.direito.ufmg.br/index.php/revista/article/view/305. Acesso em: 08 ago. 2020. 
5 CAVALLO, Gonzalo Aguilar. El control de convencionalidad: análisis em derecho comparado. Revista 
Direito DV, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 721-754, 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/rdgv/v9n2/a15v9n2.pdf. Acesso em: 08 ago. 2020. 
6  SAGUÉS, Néstor Pedro. Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Estudios 
constitucionales, Santiago, v. 8, n. 1, p. 117-136, 2010. Disponível em: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
52002010000100005&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 11 set. 2020. 
7 NEVES, Marcelo. (Não) solucionando problemas constitucionais: transconstitucionalismo além de 
colisões. Lua Nova, São Paulo, v. 93, p. 202-232, 2014. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ln/n93/08.pdf. Acesso em: 11 set. 2020. 
8 CARDUCCI, Michele. Teoria tridimensional das integrações supranacionais: uma análise comparativa 
dos sistemas e modelos de integração da Europa e América Latina. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
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verticalização e controle de convencionalidade no plano supranacional. Numa 

perspectiva crítica ao tratamento diferenciado ao respectivo controle, Juárez 9 

entende que o controle de convencionalidade nada mais é do que a aplicação do 

tratado. 

No Direito Comparado, o controle de convencionalidade surgiu em 1975, fruto 

das interpretações do Tribunal Constitucional Francês 10 . No Brasil, uma das 

primeiras aparições do controle de convencionalidade se deu em 2008, com a defesa 

de doutoramento de Valerio Mazzuoli. A menção ao referido controle se deu pela 

CorteIDH, em 2006, com o caso Almacid Aureliano e outros vs. Chile. 

Mazzuoli11 sustenta que os tratados internacionais que versem sobre direitos 

humanos internalizados à ordenação jurídica brasileira com quórum especial são 

considerados emendas à Constituição e, portanto, possuem natureza jurídica de 

norma constitucional, dada a redação do art. 5°, §3°, da CF/88 e a às controvérsias 

do alcance que o art. 5°, §2° já atribuía às normativas internacionais. 

Logo, se a lei pátria for contrária ao tratado, é possível que se decrete sua 

inaplicabilidade, como se deu com edição da Súmula Vinculante nº 25 (BRASIL, 

2008), que passou a inadmitir a prisão civil do depositário infiel, em um juízo de 

supralegalidade. Já no caso de normas internas compatíveis com o tratado, estas 

são consideradas convencionais. 

Com base nessa proposição, Mazzuoli 12  ensina que, se as normas 

constitucionais podem ser objeto de controle constitucionalidade. Não há 

argumentos, juridicamente, lógicos e legítimos a obstar o controle convencional em 

face de tratados com status de norma constitucional. Mesmo diante do apregoado, 

seria, realmente, o controle de convencionalidade um mecanismo eficiente no Brasil? 

                                                      
9  JUÁREZ, Karlos A. Castilla. ¿Control interno o difuso de convencionalidad? Una mejor idea: la 
garantía de tratados. Anuário Mexicano de Derecho Internacional, México D.F., v. XIII, p. 51-97, 2013. 
10 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Rumo às novas relações entre o direito internacional dos direitos 
humanos e o direito interno: da exclusão à coexistência, da intransigência ao diálogo das fontes. 
Orientador: Cláudia Lima Marques. 2008. 265 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/132783/000680945.pdf?sequen ce. Acesso em: 
28 ago. 2020. 
11 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle de convencionalidade das leis. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013. 
12 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle de convencionalidade das leis. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013. 
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No que se refere a suas modalidades, o controle de convencionalidade pode 

ser nacional, como compreende Mazzuoli13, e internacional, conforme Ramos14, e se 

dá nas vias difusa e concentrada, semelhante ao controle de constitucionalidade. 

Todavia, a regra é que, a princípio, o controle ocorra internamente, de modo a se 

proteger as normas previstas na Constituição Federal de 1988. 

Nessa perspectiva, o controle de convencionalidade, na lição de Guerra15, pode 

ser realizado pela própria Corte Americana de Direitos Humanos e pelos juízos e 

tribunais do Estado integrante. A CorteIDH definiu que a forma como os países 

devem exercer o controle, internamente, depende das especificidades e disposições 

de cada Estado16. Além disso, segundo Piovesan17, o parâmetro de controle que o 

tratado pode passar depende da forma como foi incorporado pelo Estado, ou seja, se 

formal e /ou materialmente constitucionais. 

A via difusa permite que qualquer juízo ou Tribunal, sob casos concretos 

singulares, possa declarar, incidentalmente, a (in)convencionalidade de tratados, 

unicamente, materialmente constitucionais, ou seja, aqueles não incorporados pelo 

ordenamento jurídico segundo o rito do art. 5°, §3° da CRFB/8818. Essa forma de 

controle foi visualizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Trabajadores   Cesados  de  Petroperú  y outros   Vs.  Perú19.  Na  modalidade  difusa, 

                                                      
13 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Rumo às novas relações entre o direito internacional dos direitos 
humanos e o direito interno: da exclusão à coexistência, da intransigência ao diálogo das fontes. 
Orientador: Cláudia Lima Marques. 2008. 265 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/132783/000680945.pdf?sequen ce. Acesso em: 
28 ago. 2020. 
14 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
15 GUERRA, Sidney. O Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos e o controle de 
convencionalidade. 2. ed. São Paulo: Forense, 2014. 
16 RAMÍREZ, Sergio Garcia. El control judicial interno de convencionalidad. In: BOGDANDY, Armin Von; 
PIOVESAN, Flavia; ANTONIAZZI, Mariela Morales (Coord.). Estudos avançados de direitos humanos. 
Direitos Humanos: Democracia e integração jurídica: emergência de um novo Direito Público. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013. p. 557-589. 
17  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
18 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer; MOLLER, Carlos María Pelayo. Las Obligaciones Generales de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Deber de respeto, garantia y adecuación de derecho 
interno. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017. 
Biblioteca On-line da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/33211.pdf. Acesso em: 01 set. 2020. 
19 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Trabajadores Cesados del Congresso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Excepciones Preliminares, 
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também, há a possibilidade do controle de supralegalidade. 

Já a via concentrada é de competência dos Tribunais de Justiça e, 

precipualmente, do Supremo Tribunal Federal, por intermédio de ações próprias, 

hipótese em que o objeto da ADI seria a declaração da inconvencionalidade e não da 

inconstitucionalidade da lei e com efeito perante todos. 

Nesta modalidade, reforçada pela EC 45/0420, somente os tratados de direitos 

humanos com status de emenda constitucional podem servir de parâmetro. Quanto 

ao momento de suscitação do controle, Martins e Moreira21 sustentam que deve ser 

em preliminar. Mazzuoli22, por sua vez, entende que pode se dar de ofício. 

Além dessas classificações, Sagués 23  preconiza que o controle de 

convencionalidade é gênero e que tem por espécies as modalidades construtiva e 

destrutiva. A primeira corresponde ao processo hermenêutico de compatibilização 

entre as ordens interna e externa. A segunda é compreendida como o procedimento 

de invalidação das normas internas que estejam em descompasso com a 

normatividade internacional. 

 

2 Inefetividade do controle de convencionalidade no Brasil: inaplicabilidade nacional, 

responsabilização internacional e críticas à atuação da CorteIDH 

 

Toda essa exigência em relação aos tratados e às convenções internacionais 

de direitos humanos repousa na preocupação histórica e mundial na proteção de 

                                                      

Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C n°158. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf Acesso em: 18 ago. 2020. 
20 BRASIL. Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 
36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 
e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2004. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm Acesso em: 10 ago. 
2020. 
21  MARTINS, Leonardo; Moreira, Thiago Oliveira. Direito internacional dos direitos humanos. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012. 
22 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle de convencionalidade das leis. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013. 
23  SAGUÉS, Nestor Pedro. El “Control de Convencionalidad” en el sistema interamericano, y sus 
antecipos em el ámbito de los derechos económicos-sociales. Concordancias y diferencias con el 
Sistema Europeu. 2012. Disponível em: 
www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/derhumancontrolconvencionalidad/Nestor%20Sagues.pdf. 
Acesso em: 04 ago. 2020. 
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direitos que fossem universais e pluridimensionais. Em face a isso, repisa-se a 

relevância do controle de convencionalidade como parâmetro de garantia à 

inviolabilidade de direitos que, segundo Piovesan 24 , nasceram universais na 

concepção natural, posteriormente, positivaram-se como particulares e, por fim, 

consolidaram-se como direitos positivos universalizados. 

Assim, é necessária uma hermenêutica sistemática entre o teor do tratado de 

direitos humanos com as disposições normativas internas relativas àqueles direitos, 

de forma que haja uma coesão entre eles e uma conduta colaborativa entre os 

Estados25. 

Assim, não basta a mera formalização dos tratados e das convenções e a 

incorporação ao ordenamento interno, é preciso que haja, efetivamente, a harmonia 

entre as ordens interna e externa para que os direitos reivindicados nesses 

instrumentos sejam respeitados em compasso à órbita constitucional, sob pena de 

responsabilização do Estado infringente. 

No Brasil, verifica-se, de acordo com Ferreira (2017), uma escassa utilização 

ou menção ao controle de convencionalidade nas decisões judiciais do STF. A 

exemplo disso, tem-se a ADPF 496, de 19 de junho de 202026. Após discussões 

acerca da compatibilidade do desacato com a ordem constitucional e internacional, 

a Suprema Corte decidiu que o desacato foi recepcionado pela Constituição Federal 

de 1988, de forma que não há violação à ordem constitucional e à CADH. Ocorre que 

o art. 13 da referida Convenção considera o crime de desacato uma afronta ao 

primado da liberdade de expressão, razão pela qual a legislação que tipifica o referido 

crime do art. 331, do Código Penal seria inconvencional, em nítido descompasso com 

                                                      
24 PIOVESAN, Flavia. Direitos sociais, econômicos e culturais e direitos civis e políticos. Sur, São Paulo, 
v. 1, n. 1, p. 20-47, 2004. Disponível: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
64452004000100003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 11 set.  2020. 
25 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional de direitos humanos. Porto 
Alegre: Sergio Antonis Fabris, 1997. 
26  BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental n. 496. Direito constitucional e penal. Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. Crime de desacato. Art. 331 do CP. Conformidade com a convenção americana de 
direitos humanos. Recepção pela constituição de 1988. Relator: Min. Roberto Barroso, 22 jun. 2020. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=446054. Acesso 
em: 28 ago. 2020. 
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a CADH27. 

Outro exemplo é a ADPF n. 153/DF (BRASIL, 2010), em que a interpretação da 

CorteIDH foi no sentido de considerar a Lei de Anistia, Lei n. 6.683/1979 28 

inconvencional, por entender pela imprescritibilidade dos crimes cometidos por 

ditadores durante o período ditatorial29. 

Por outro lado, há leis domésticas que reforçam a aplicação dos tratados, 

inclusive, com prevalência à legislação interna, como se dá com o art. 98 do Código 

Tributário Nacional30. Em consonância com o artigo mencionado, os tratados e as 

convenções internacionais de que o Brasil é parte têm a capacidade de revogar e 

modificar a legislação interna, devendo, ainda, serem observados pelas disposições 

tributárias que sobrevenham após a adesão à normativa externa. 

A inaplicabilidade do controle de convencionalidade já fez o Brasil ser 

responsabilizado, a exemplo do caso Ximenes Lopes vs. Brasil31. Neste do caso, o 

Estado brasileiro foi condenado a indenizar a família de Damião Ximenes Lopes, 

torturado em uma Casa de Repouso no interior do Ceará. Em 2007, a União cumpriu 

a obrigação, indenizou os familiares da vítima e a Justiça Cearense condenou, nos 

ditames do art. 136, §2°, do CP32, os responsáveis pela morte da vítima. Porém, as 

políticas adotadas pelo Brasil não se mostraram tão eficientes33. 

                                                      
27 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio 
de Janeiro, 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 27 ago. 2020. 
28 BRASIL. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Concede anistia e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.htm. 
Acesso em: 27 ago. 2020. 
29 ROTHENBURG, Walter Claudius. Constitutionality and conventionality of the Brazilian Amnesty Law. 
Rev. Direito GV, São Paulo v.1, n. 2, July/Dec. 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322013000200013. Acesso em: 
08 set. 2020. 
30 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial da União, 
Brasília, 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso 
em: 28 ago. 2020. 
31  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil. 
Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C n°149. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf. Acesso em: 15 ago. 2020. 
32 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio 
de Janeiro, 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 27 ago. 2020. 
33 ROSATO, Cássia Maria; CORREIA, Ludmila Cerqueira. Caso Damião Ximenes Lopes: mudanças e 
desafios após a primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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Interessante pontuar, de acordo com D’Ávila e Damasceno34, que a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos possui um órgão de solução consensual de 

conflitos entre o Estado infrator e as vítimas, o PSA, pautado na autonomia da 

vontade. Nessa conjuntura, nota-se que existe um esforço internacional no combate 

a violações de direitos humanos de maneira mais responsável e menos desagradável 

para o Estado denunciado e para as vítimas. 

O Relatório nº 95/03 informa que fora apresentada uma petição por Watch e 

Centro pela Justiça e o Direito Internacional (organizações não governamentais) 

junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro por 

sérias violações a direitos ligados à vida, a liberdade e, principalmente, pela situação 

de trabalho escravo no estado do Pará vivenciada por José Pereira, em meados de 

1989, quando tinha 17 anos de idade35. 

Ainda conforme o Relatório, em 18 de setembro, o Brasil e as organizações 

peticionárias solucionaram o conflito perante a Comissão, de forma que o Estado 

brasileiro se comprometeu a reparar os danos sofridos, fiscalizar possíveis 

condições de trabalho escravo e a adotar medidas legislativas que possibilitem punir 

com seriedade situações semelhantes. No que tange à mudança legal, a Lei nº 

10.80336 , que alterou o art. 149 do Código Penal, foi substancial na tentativa de 

amenizar condições escravocratas de trabalho no Brasil37. 

Nesse cotejo, é preciso balancear a força dos tratados no panorama jurídico 

interno, sob pena de que aquilo que está expresso na Constituição e nas leis não for 

                                                      

Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 8, n. 15, p. 93-113, 2011. Disponível em: 
http://www.surjournal.org/conteudos/pdf/11/01.pdf. Acesso em: 08 ago. 2020. 
34 LOPES, Ana Maria D’Ávila; DAMASCENO, Mara Lívia. Procedimento de solução amistosa perante a 
Comissão Interamericano de Direitos Humanos. Pensar, Fortaleza, v. 25, n.2, p. 1-18, abr./jun.2020. 
Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/download/10162/pdf. Acesso em: 05 set. 
2020. 
35 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe n. 95/03, 24 de octubre de 2003. 
Petición 11.289. Solución Amistosa. José Pereira Brasil. Washington D.C.: CIDH, 2003. Disponível 
em: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Brasil.12289.htm. Acesso em: 06 set. 2020. 
36 BRASIL. Lei nº 10803, de 12 de dezembro de 2003. Altera o art. 149 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal, para estabelecer penas ao crime nele tipificado e indicar as 
hipóteses em que se configura condição análoga à de escravo. Diário Oficial da União, Brasília, 2003. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm. Acesso em: 06 set. 
2020. 
37 LOPES, Ana Maria D’Ávila; DAMASCENO, Mara Lívia. Procedimento de solução amistosa perante a 
Comissão Interamericano de Direitos Humanos. Pensar, Fortaleza, v. 25, n.2, p. 1-18, abr./jun.2020. 
Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/download/10162/pdf. Acesso em: 05 set. 
2020. 
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reforçado ou reproduzido em sintonia com tratado, ser considerado “texto morto” ou 

incompatível, de forma a gerar insegurança jurídica e “caos normativo”. 

Se ao tratado foi atribuída posição de emenda à constituição, parte-se da 

premissa que todo o processo de internacionalização especial é legítimo perante a 

Constituição Federal de 1988. Porém, em razão de algumas incompatibilidades entre 

os ordenamentos jurídicos interno e externo, o controle de convencionalidade 

encontra dificuldades de amenizar determinados conflitos e/ou não é aplicado, o que, 

consequentemente, dificulta a homogeneidade entre as proposições nacional e 

internacional, uma vez que, segundo Killander38, o atual cenário é transnacionalidade. 

Noutro viés, é passível questionar, por exemplo, a legitimidade da Corte 

Interamericana em proferir certas decisões que possam violar as normas 

constitucionais. É de se fazer crítica quando a CorteIDH “impõe” o controle, a 

despeito de qualquer consideração sobre as normas constitucionais, de forma 

unilateral39. 

Ao se fazer isso, indaga-se que não houve efetivo diálogo, mas um mero 

“monólogo”, em que a CorteIDH decide pela modificação de normas internas. Além 

disso, é imprescindível a observação acerca das decisões emanadas pela CorteIDH, 

no sentido de se apurar se a Corte Internacional decide nos limites do pactuado, já 

que impera o pacto sunt servenda, ou se vai além, de forma a infringir os limites 

acordados. 

Todavia, muito embora os arts. 1.1 e 2 da CADH reforcem a aplicação e 

prevalência das normativas interamericanas sobre as nacionais, os Estados 

integrantes não são foram obrigados a ratificar, tampouco coagidos a dar, no caso 

do Brasil, hierarquia de norma supralegal à CADH.  

Os desafios da proporcionalidade que deve ser mantida entre o tratado e a 

norma têm se apresentado, conforme Trindade40, como uma forma de mudanças 

                                                      
38  KILLANDER, Magnus. Interpretação dos tratados regionais de direitos humanos. Revista 
Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 148-175, 2010. 
39 CONTESSE, Jorge. ¿La última palabra? Control de convencionalidad y possibilidades de diálogo con 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. SELA, 2013. Disponível em: 
http://www.palermo.edu/Archivos_content/derecho/pdf/paper_contesse.pdf. Acesso em: 02 set. 
2020. 
40 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. 
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notáveis das legislações nacionais com o objetivo de harmonizar-se perante os 

tratados. 

Essa discussão, por sua vez, decorre de uma tensão entre soberania nacional 

e a adesão do Brasil às normativas internacionais de direitos humanos, como a 

CADH. Diante disso, se o Brasil é soberano, não poderia, em tese, ser coagido a 

realizar mudanças normativas internas. 

Por outro lado, em decorrência dessa mesma soberania, o país se obrigou a 

cumprir os tratados internacionais, e, portanto, estaria sujeito a obedecer às decisões 

da CorteIDH, já que o Brasil atribuiu legitimidade a esta Corte para proferir decisões. 

Em alguns casos, os Estados, em nome de suas soberanias e na falta de legitimidade 

democrática no plano interno das decisões da CorteIDH, deixam de aplicar as 

decisões da Corte41. Sob outro ângulo, há Estados que ratificam a importância e a 

hierarquia do controle de convencionalidade, como a Corte Suprema do México e da 

Argentina, de modo que as normativas internacionais devem ser respeitadas nesses 

Estados42. 

A problemática-desafio em torno do Brasil é: se, a rigor, o Brasil não aplica em 

sua jurisprudência o controle de convencionalidade, como forma de proteção a sua 

soberania nacional, por qual razão ratifica tratados e convenções, em alguns casos, 

com status constitucional? Neste ponto, o controle de convencionalidade não tem 

surtido o efeito desejado no Brasil, já que não é aplicado como deveria e/ou não é 

suficiente para solucionar as controvérsias interna e externa. Mas, como proceder a 

isso de forma efetiva? 

De que modo o Brasil pode aplicar a técnica da harmonização do controle de 

convencionalidade sem se “preocupar” com a proteção à soberania nacional em 

detrimento da decisão internacional? Por que esse “diálogo” não ocorre na prática? 

Questões   como e ssas  precisam  ser  elucidadas  à  eficaz  proteção   dos   direitos 

                                                      
41 GARCÍA, Hugo Saúl Ramírez; BARROSO, José Antonio Sánchez. La praxis de los derechos humanos 
en México a partir de la reforma constitucional de junio de 2011. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, México, [s.v.], n. 27, p. 213-249, 2012. Disponível: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n27/n27a8.pdf. Acesso em: 08 ago. 2020. 
42  TORELLY, Marcelo. Controle de convencionalidade: constitucionalismo regional dos direitos 
humanos? Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, v. 08, n. 1, p. 321-353, 2017. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2179-89662017000100321&script=sci_abstract&tlng=pt. 
Acesso em: 08 set. 2020. 
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humanos. 

 

3 A (im)posssibilidade de normas constitucionais e inconvencionais, o princípio da 

Supremacia Constitucional e a solução da inefetividade 

 

De fato, pode ser que uma norma seja, integralmente, fiel ao texto da 

constituição e, parcialmente ou nada, à redação do tratado, uma vez que o quadro 

jurídico interno é oscilante. Todavia, indaga-se como isso pôde ocorrer, já que um 

dos princípios basilares do constitucionalismo brasileiro é a unidade do bloco de 

constitucionalidade. Nesse ponto, uma perspectiva interessante a ser analisada é o 

princípio do pro homine, que defende a prevalência da norma mais favorável ao 

indivíduo e aos direitos humanos43. 

Isso, porém, remete à questão de quem deve proceder ao controle de 

convencionalidade e, em última instância, dizer qual norma deverá prevalecer. Parte-

se, então, da premissa da harmonia das normas e das leis como ferramenta de 

completude do ordenamento jurídico pátrio. 

A título exemplificativo, o art. 102, I, b e c da CF/8844, regulamentado pelo 

Regimento Interno do STF, art. 5°, I c/c art. 9°, I, a e k45, trata do julgamento originário 

por foro por prerrogativa de função, de modo que o julgamento se opera em única 

instância, sem direito a recurso. 

Essa previsão seria constitucional ou privilegiaria aqueles sujeitos com 

prerrogativas funcionais? Essa precisão colide com o art. 8.2, h, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (tratado em que o Brasil é parte com status de 

supralegalidade). A colisão repousa na previsão internacional de que o duplo grau de 

jurisdição é um princípio obrigatório. Ocorre que, no Brasil, o princípio do duplo grau 

de jurisdição está implícito na Constituição. 

                                                      
43 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. 
44  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 ago. 2020. 
45 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. Regimento interno. Brasília: STF, Secretaria de Altos 
Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, 2020. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf. Acesso em: 29 
ago. 2020. 
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Apesar disso, não se implica dizer que não seja um direito fundamental e que 

deva ser cumprindo. É cabível, ademais, afirmar que, neste caso, a norma é 

constitucional e inconvencional. Resta, por derradeiro, ao STF, enquanto guardião da 

Constituição, amoldar o art. 102, I, b e c à CADH, similarmente como fez com a prisão 

civil do depositário infiel, em que o art. 5°, LXVII, da CF/88 permitia a prisão do 

depositário, e o art. 7.7 da Convenção (CADH, 1969) denegava. 

Relevante salientar que, quanto ao exercício do controle de convencionalidade, 

em última instância, a CorteIDH é considerada o “intérprete legítimo” da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Então, no caso de conflito, há de se pensar em como 

a CorteIDH interpreta uma determinada norma. Se a norma é constitucional e 

inconvencional, como fica a situação da Constituição enquanto norma de obediência 

obrigatória? Ressalte-se, todavia, que o próprio art. 5, §2°, da CF/88, protege os 

direitos e os princípios dos tratados internacionais de que o Brasil é parte. 

No caso de o tratado ter sido aprovado pelo rito especial do art. 5, §3º, como 

a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Seu 

Protocolo Facultativo (ONU, 2007), ratificada pelo Dec. nº 6.949/0946, o conflito é 

entre normas, eminentemente, constitucionais. Ao revés, se a colisão se der entre 

uma norma constitucional e um tratado de direitos humanos de natureza supralegal, 

a princípio, ter-se-ia como preponderante a norma oriunda da Carta Cidadã, pela sua 

supremacia. 

Ademais, mesmo que o conflito se estabeleça entre uma norma, originalmente, 

constitucional e um tratado incorporado e de caráter supralegal, um dos princípios 

que regem as relações internacionais no Brasil é o princípio da prevalência dos 

direitos humanos, art. 4º, II, da CF/8847, independentemente da posição do tratado no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Exemplifica-se o caso da ADPF nº 320/DF (BRASIL, 2014), proposta pelo PSOL, 

                                                      
46 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm Acesso em: 02. set. 
2020. 
47  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 ago. 2020. 



 
Marcus Vinícius Nogueira Rebouças | 955 

 

 

de cujo objetivo era adequar a Lei de Anistia, Lei nº 6.683/7948, à decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, 

conhecida como “Guerrilha do Araguaia”49. O Supremo, por seu turno, alegou que, em 

decorrência da CADH ter natureza supralegal, não poderia ser objeto de controle 

abstrato de convencionalidade. 

Por derradeiro, considera-se que, embora haja a possibilidade de normas 

constitucionais a inconvencionais, as jurisdições nacional e internacional precisam 

estabelecer uma postura mais cooperativa e menos combativa à solução da 

controvérsia. Assim, quando diante de conflitos dessa natureza e demais celeumas 

que envolvam direitos humanos nos plenos nacional e internacional, a solução é a 

compatibilização, de sorte que se proteja os direitos humanos, o princípio do pro 

homine e se evite o chamado efeito cliquet. 

A tutela dos direitos humanos só é atingida quando houver um diálogo. Não 

há choques com a soberania nacional, pois o Estado atribuiu legitimidade, por 

exemplo, a CADH para decidir questões dessa natureza. Isso não implica dizer que o 

Brasil, enquanto Estado-membro, deva se manter inerte ante modificações em sua 

legislação e jurisprudência internas pela CorteIDH, mas que se busque cooperação 

em favor dos direitos e não, apenas, de sua soberania. Essa interlocução pode se dar 

por acordos de ratificação de compromissos internacionais e a própria solução 

amistosa no âmbito da CorteIDH. A soberania nacional não pode ser argumento de 

descumprimento de preceitos internacionais de que o Brasil é parte. 

 

Considerações Finais  

 

Os tratados e as convenções internacionais de direitos humanos são de 

extrema relevância à garantia e à ratificação dos direitos humanos na órbita 

constitucional. Sua incorporação ao ordenamento jurídico pátrio deve observância 

                                                      
48 BRASIL. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Concede anistia e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.htm. 
Acesso em: 27 ago. 2020. 
49  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do 
Araguaia”) vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Serie C no 219. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf Acesso em: 08 ago. 2020. 
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aos ditames preconizados pela Constituição Federal de 1988. A proteção e o controle 

desses tratados devem se dar, independentemente, da forma como a 

internacionalização ocorreu. Todavia, a incorporação do §3° ao art. 5° da CF/88 pela 

EC 45/0450 , pois personifica um retrocesso na proteção de todos os tratados de 

direitos humanos, independentemente, do procedimento de internacionalização; 

O referido controle pode ser exercido pelas modalidades nacional, 

internacional, difusa e concentrada. Porém, o Brasil, em alguns julgados, demonstra 

não aplicar a referida ferramenta, desrespeitado os tratados de que é parte. Essa 

realidade já fez o país ser responsabilizado pela CorteIDH, o que demonstra um 

cenário de insegurança jurídica e desrespeito aos direitos humanos no país. 

 Apesar disso, é necessário, para que os fins do controle de convencionalidade 

sejam atingidos, que haja um diálogo entre as previsões doméstica e internacional, 

de modo que se preserve a soberania e não haja, apenas, uma alteração arbitrária da 

legislação interna pela jurisprudência internacional; 

Não se pode olvidar que, mesmo diante de todo um procedimento especial 

previsto na Constituição Federal de 1988 à incorporação de um tratado internacional 

de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, algumas previsões internas 

são, flagrantemente, inconvencionais. Algumas antevisões colecionadas justificam 

essa realidade de “choque normativo”, bem como decisões judiciais que, claramente, 

demonstram esse caráter dúbio da norma que seja constitucional e inconvencional. 

Além disso, questões relacionadas à supremacia constitucional são vetores que se 

verificam quando da inaplicabilidade do tratado nas decisões judiciais. Mesmo 

diante dos argumentos de segurança e soberania nacionais, não se pode esquecer 

da defesa dos direitos humanos como direitos do indivíduo, em contemplação ao 

princípio pro homine, o que deve prevalecer ante interrogações de qual 

normatividade deve prevalecer, se a endógena ou exógena. 

Por fim, salienta-se que a premente pesquisa não tem o  escopo  de  examiner 

                                                      
50 BRASIL. Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 
36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 
e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2004. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm Acesso em: 10 ago. 
2020. 
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todos os pontos relativos ao controle de convencionalidade, às normas 

constitucionais e inconvencionais e à soberania constitucional. O objetivo é discutir 

esses fenômenos e suas consequências, de forma a verificar se o controle de 

convencionalidade vem sendo aplicado pelo Brasil, quais as sua modalidades e, 

principalmente se, quando do exercício do controle de convencionalidade, juízos e 

tribunais têm realizado efetivamente o diálogo entre o ordenamento interno e as 

convenções e os tratados.  
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THE MODALITIES OF MEASURES DETERMINED BY INTER-AMERICAN COURT OF 

HUMAN RIGHTS: 20 YEARS OF A TRANSFORMATIVE ROLE 
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Victória Scherer de Oliveira3 

RESUMO 
 
Ao longo dos seus 40 anos de atuação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
responsabilizou Estados, que reconhecem sua jurisdição, por violações de direitos 
humanos ocorridas em diferentes casos. Especialmente a partir dos anos 2000, 
passa o tribunal a utilizar com mais frequência as chamas sentenças estruturantes, 
com determinações de diferentes naturezas visando a não repetição dos fatos e 
modificação de violações sistemáticas ocorridas nacionalmente. Diante desse 
cenário, a fim de conhecer de forma mais aprofundada as determinações ditadas 

                                                      
1 Este artigo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, e é resultante das atividades do projeto de pesquisa 
““Fórmulas” de aferição da “margem de apreciação do legislador” (Beurteiligungsspielraum des 
Gesetzgebers) na conformação de políticas públicas de inclusão social e de proteção de minorias pelo 
Supremo Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”, financiado pelo CNPq 
(Edital Universal – Edital 14/2014 – Processo 454740/2014-0) e pela FAPERGS (Programa 
Pesquisador Gaúcho – Edital 02/2014 – Processo 2351-2551/14-5). A pesquisa é vinculada ao Grupo 
de Pesquisa “Jurisdição Constitucional aberta” (CNPq) e desenvolvida junto ao Centro Integrado de 
Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP (financiado pelo FINEP) e ao Observatório da 
Jurisdição Constitucional Latino-Americana (financiado pelo FINEP), ligados ao PPG em Direito da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Sociais e Políticas Públicas 
da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, na linha Dimensões Instrumentais das Políticas 
Públicas. Bolsista PROSUC/CAPES. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, 
com bolsa PROSUC/CAPES e bolsa CAPES no Processo nº. 88887.156773/2017-00, Edital PGCI nº 
02/2015, Universidade de Santa Cruz do Sul (Brasil) e Universidad de Talca - Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile - CECOCH (Chile). Membro do Grupo de Pesquisa "Jurisdição Constitucional 
aberta: uma proposta de discussão da legitimidade e dos limites da jurisdição constitucional - 
instrumentos teóricos e práticos", vinculado ao CNPq e coordenado pela professora Pós-Dr.ª Mônia 
Clarissa Hennig Leal. Pesquisadora do Projeto Integrador vinculado ao Direito Internacional sem 
Fronteiras, sob coordenação das Professoras doutoras Arnelle Rolim Peixoto e Tarin Cristino Frota 
Mont’Alverne. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2400734786644430. E-mail: 
<mariavalentina.23@hotmail.com>. 
3  Graduanda na Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, com bolsa PIBIC de Iniciação Científica 
pelo CNPq. Integrante do Grupo de pesquisa "Jurisdição Constitucional aberta”, coordenado pela 
professora Pós-Doutora Mônia Clarissa Hennig Leal. Email: <scherer.vivi@hotmail.com>. Currículo 
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8672944D6>. 
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pela Corte IDH, questiona-se: quais foram as determinações estruturantes mais 
utilizadas pela Corte Interamericana nos últimos 20 anos? Utiliza-se, para tanto, o 
método de abordagem dedutivo e de procedimento analítico, sendo discutidas 
teoricamente, em um primeiro momento, as diferentes espécies e modalidades de 
determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos para, então analisar, a 
partir das sentenças condenatórias proferidas pelo órgão entre os anos 2000 e 2020, 
quais foram as determinações mais utilizadas. É possível afirmar, a partir da análise 
realizada, que as medidas ultrapassam a proposta meramente reparatória na 
resolução do caso concreto, valendo-se da análise de cada caso, sem a necessidade 
de fixar um padrão específico na determinação de medidas. 
PALAVRAS-CHAVES: Corte Interamericana de Direitos Humanos; determinações 
estruturantes; Mandato transformador. 
 
ABSTRACT 
 
Over its 40 years of activity, the Inter-American Court of Human Rights blamed States, 
who recognize their jurisdiction, for violations of human rights that occurred in 
different cases. Especially from the years 2000, the courts start to use with more 
frequency the so-called structural injunctions, with determinations of different 
natures aiming the non-repeat of facts and a modification of systematic violations 
occurred nationally. Against this scenery, in order to know more in depth the 
determinations by da Court IAHR, is questioned: witch was the structural 
determinations more used by the Inter-American Court in the last 20 years? It is used, 
for this, the methods of deductive approach and the analytical procedure, being 
discussed theoretically, in a first moment, a different species and modalities of 
determinations of Inter-American Court of Human Rights for, then analysis, from the 
condemnatory sentences uttered by the court between the years 2000 and 2020, 
which was the determinations more used. It is possible to affirm, from the analysis 
carried out, that the measures go beyond the merely reparatory proposal in the 
resolution of the concrete case, making use of the analysis of each case, without the 
need to establish a specific standard in the determination of measures. 
KEYWORDS: Inter-American Court of Human Rights; structural measures; 
transformative role.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 O alcance das sentenças emitidas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos ao longo de sua atuação como tribunal do Sistema Interamericano vem 

impactando os Estados para além da questão econômica, promovendo modificações 

significativas na proteção de direitos humanos à nível nacional. A utilização de 

determinações voltadas para a não-repetição dos fatos e que busquem sanar 

violações de direitos humanos que se dão de forma institucionalizada e sistemática, 

por meio das sentenças estruturantes, tornou-se uma característica conhecida do 
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órgão interamericano – especialmente em comparação com determinações mais 

simples utilizadas em outros sistemas de direitos humanos, como o europeu. 

 O mandato transformador da Corte Interamericana – complementado 

também pela atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – tem sido 

responsável pelo fortalecimento da proteção multinível buscada e também por 

alterações na forma como os Estados precisam efetivar seu compromisso 

internacional com a proteção de direitos humanos, através do cumprimento das 

determinações ditadas nas sentenças interamericanas. Criações de políticas 

públicas, modificações de protocolos de atendimento e capacitações, alterações 

legislativas, medidas de natureza processual e voltadas a preservações da memória 

coletiva são alguns dos exemplos dos mandamentos determinados pela Corte IDH. 

 Cabe questionar, assim, a fim de conhecer melhor a atuação da Corte e as 

medidas que vem sendo impostas: quais foram as determinações estruturantes mais 

utilizadas pela Corte Interamericana nos últimos 20 anos? Buscando traçar um 

panorama das determinações, utiliza-se o método de abordagem dedutivo e o 

método de procedimento analítico, bem como a revisão bibliográfica. No primeiro 

capítulo são apresentadas discussões teóricas sobre a natureza das medidas 

impostas pela Corte de San José e no segundo, então, analisadas as determinações 

presentes nas sentenças proferidas pela Corte entre os anos de 2000 e 2020, a fim 

de responder o problema de pesquisa proposto. Inicia-se, portanto, com os debates 

teóricos sobre o tema. 

 

1 AS ESPÉCIES E MODALIDADES DAS MEDIDAS IMPOSTAS PELA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA 

 

Os direitos fundamentais e humanos reconhecidos e positivados nas 

constituições nacionais, nos Tratados Internacionais e na Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, com a finalidade de garantir a igualdade em sentido amplo, 

necessitam ser efetivados. Porém, a desigualdade ainda permeia o cenário atual, 

havendo lutas pelo reconhecimento de direitos de grupos ainda marginalizados. 

Neste contexto, a atuação das Cortes, tanto no âmbito interno como externo, 

evidencia função importante na proteção destes grupos, o que se pode perceber ao 
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analisar decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos relacionadas a 

determinados grupos em situação de vulnerabilidade. Em busca disso, cabe analisar 

a imposição e as modalidades de medidas determinadas pela Corte IDH no âmbito 

de sua competência.  

 Para fins de maior elucidação, será discorrido acerca das espécies 

mencionadas, quais sejam: restituição, indenização, reabilitação, satisfação e 

garantias de não repetição. No que tange à primeira, há o pressuposto de restituir a 

vítima ao status quo ante da violação, restaurando a situação original da vítima 

antecedente violação de direitos provocada pelo Estado. Na hipótese de 

impossibilidade de garantir o efetivo restituio in integrum, a Corte recorre a outras 

medidas de reparação, como nos casos de morte da vítima ou adota medidas 

complementares a esta, como compensação por danos morais4. 

 Em relação às medidas de reabilitação, direcionadas às vítimas diretas ou 

indiretas que suportam prejuízos psicológicos decorrentes de violações de direitos 

humanos, objetiva-se reestruturar a capacidade física e psíquica das vítimas, 

promovendo tratamentos médicos e psicológicos e minimizar as consequências 

acarretada5. Tal medida busca o restabelecimento da independência física, social, 

mental e profissional da vítima, no sentindo de garantir a reintegração desta na 

sociedade, através da assistência de profissionais, serviços de educação e 

comunitários. 

 A imposição de medidas de reparação inclui, ainda, medidas de satisfação, 

relacionadas à moral, dignidade pessoal e ao reconhecimento público da violação, 

como homenagens às vítimas, gestos públicos de desculpas, publicação de 

sentenças e construção de monumentos, a fim de memorar, reconhecer a violação e 

consolar os familiares, a fim de buscar garantir a não repetição destes atos 

atentatórios aos direitos humanos, como arremata6: “el deber de memoria es, en 

                                                      
4 Siqueira, Adriana Souza. “As medidas reparatórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
em Departamento de Ciências Jurídico-Internacionais (Faculdade de Direito – Universidade de 
Lisboa). 
5 Siqueira, Adriana Souza. “As medidas reparatórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
em Departamento de Ciências Jurídico-Internacionais (Faculdade de Direito – Universidade de 
Lisboa). 
6 Cançado Trindade, Antônio Augusto. “O sistema interamericano de direito humanos no limiar do 
novo século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de proteção”, em Gomes, Luiz 
Flávio; Piovesan, Flávia: O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, p. 4. 
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realidad, un imperativo de justicia y dignidad, es un deber que cada uno tiene consigo 

mismo, y que además recae sobre todo el cuerpo social”. Assim percebe-se que tal 

medida procura promover a reflexão por parte dos Estados e da sociedade como um 

todo, acarretando um amadurecimento civilizatório. 

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos não se auto intitula um tribunal 

penal. Portanto, as medidas de satisfação, ainda que busquem infligir um mal ao 

autor da violação, é vista como uma atitude de reconhecimento dos Estados, 

demonstrando que falhou na garantia de direitos humanos, mas reconhece a 

violação e respeita as vítimas do ato7. Dentre as medidas de satisfação, a mais 

comumente deferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos é a publicação 

da sentença condenatória em jornais e grande circulação, abarcando o seu conteúdo 

integral. 

 Além desta, com a finalidade de memorar e reconhecer a integridade das 

vítimas, a Corte IDH também impõe a construção de monumentos, designação de 

ruas e locais públicos com os nomes das vítimas, como forma de prestar 

homenagens, evitando o esquecimento das violações e dos atos reprováveis. Ainda, 

pode-se citar como medida de satisfação, mormente nos casos de desaparecimento 

forçado, a restituição do corpo para sepultamento digno, a fim de promover, de 

maneira mais simbólica, a proteção à integridade da vítima e a satisfação de 

expectativas por parte dos familiares 8 . Esta medida demonstra ser de maior 

complexidade para os Estados, haja vista que exige esforços para a localização do 

corpo e utilização de pesquisa avançada, num contexto de transcursão de tempo, o 

que implica maior dificuldade na efetiva realização. 

 A respeito das medidas de reparação impostas pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, elenca-se, ainda, as garantias de não-repetição. A referida medida 

causa discussões no âmbito jurídico, em razão dos embates com os Estados para 

garantir o seu cumprimento integral, sendo relacionada, diretamente, com o controle 

                                                      
7 Siqueira, Adriana Souza. “As medidas reparatórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
em Departamento de Ciências Jurídico-Internacionais (Faculdade de Direito – Universidade de 
Lisboa). 
8 Cançado Trindade, Antônio Augusto. “O sistema interamericano de direito humanos no limiar do 
novo século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de proteção”, em Gomes, Luiz 
Flávio; Piovesan, Flávia: O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, 2000. 
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de convencionalidade. A atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

desempenha papel importante nas postulações em prol de direitos humanos e, com 

a imposição de tais medidas são angariados esforços para combater as 

desigualdades, violações e a repetição de atos atentatórios aos referidos direitos9. 

Tal medida busca modificações estruturais internas, no sentido de fazer despertar a 

prevenção de atos atentatórios aos direitos humanos e reestruturar a percepção 

sobre dignidade da pessoa humana, através de reformas legislativas e 

transformações estruturais internas, fomentando a aplicação do controle de 

convencionalidade. 

 Assim, impõe aos Estados obrigações e deveres de condutas positivas, ao 

deliberar alterações legislativas e condutas negativas, ao determinar que deixem de 

cumprir com normas internas que seguem contrárias aos dispositivos da Convenção 

Americana10. Ao analisar o caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Rojas11 discorre 

a respeito do controle de convencionalidade e evidenciou no caso: 1) dever do poder 

judiciário de agir em consonância com a norma internacional a que o Estado se fizer 

signatário, a fim de evitar responsabilidade internacional; 2) evitar que normas 

contrárias à Convenção Americana irradiem efeitos no âmbito interno; 3) a 

consideração das decisões e interpretações da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos por parte dos juízes ao atuarem internamente. 

No mais, ainda em relação às medidas de reparação de garantias de não-

repetição, cita-se aquelas determinadas com o intuito de extinguir a causa ou 

condições que propiciaram a violação. A exemplo, o caso Artavia Murillo versus 

Costa Rica12 evidencia a medida de não repetição imposta, no sentido de obrigar ao 

Estado a reforma legislativa no que tange ao serviço de saúde, além de oferecer a 

                                                      
9 Siqueira, Adriana Souza. “As medidas reparatórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
em Departamento de Ciências Jurídico-Internacionais (Faculdade de Direito – Universidade de 
Lisboa). 
10 Siqueira, Adriana Souza. “As medidas reparatórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
em Departamento de Ciências Jurídico-Internacionais (Faculdade de Direito – Universidade de 
Lisboa). 
11 Rojas, Claudio Nash. “Control de convencionalidad: Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, em Pinilla, Daniel Alejandro (Org). 
Anuario De Derecho Constitucional Latinoamericano Ano XIX, Bogotá: Konrad-Adenauer-Stiftung, p. 
489-509, 2013. 
12 Corte Interamericana de Direitos Humanos. “Caso Artavia Murillo (Fecundação in vitro) versus Costa 
Rica”. Reparações e custas. Sentença de 28 de novembro de 2012. 
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técnica no sistema público de saúde, exigindo da Costa Rica recursos orçamentários 

e alterações no serviço público de saúde. Por fim, a Corte Interamericana ainda 

ordena, como medida de não-repetição, na sua jurisprudência, a promoção de cursos 

de capacitação de servidores públicos e população em geral, especialmente acerca 

da temática de direitos humanos, a fim de fomentar a discussão e o conhecimento 

sobre o assunto e prevenir a incidência de novas violações. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no bojo de suas sentenças, 

consignou aos Estados o dever de investigar, processar e, se for o caso, punir os 

responsáveis por violações de direitos humanos, mormente nos casos de 

desaparecimento forçado. A indenização, presente na maioria dos julgados, abarca 

a ideia de compensação em termos pecuniários pelos danos causados, sendo a 

única modalidade de medida de reparação com previsão expressa na Convenção, 

presente no artigo 63.113. Essa medida contempla indenizar os danos materiais e 

imateriais. Acerca dos últimos, Siqueira teceu que: 

 

As medidas de reparação indenizatórias comumente são utilizadas pela Corte 

Interamericana para compensar às vítimas pelos danos imateriais por ela 

sofridos em virtude das violações de direitos humanos a elas submetidas. 

Segundo sua reiterada jurisprudência, os danos imateriais compreendem tanto 

os sofrimentos e aflições decorrentes do ilícito praticado, como também os 

danos causados a valores de alto grau de significância não-pecuniária para as 

vítimas, incluindo aspectos de sua própria existência humana14. 

 

Ainda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos firmou em sua 

jurisprudência a possibilidade de ressarcimento dos cursos e despesas processuais, 

já que a busca por reparação gera custos econômicos de natureza processual 

durante a tramitação judicial, aferindo valor com base no princípio da equidade15. 

                                                      
13 Organização dos Estados Americanos. “Convenção Americana de Direitos Humanos”. São José, 
Costa Rica: Organização dos Estados Americanos, 1969. 
14 Siqueira, Adriana Souza. “As medidas reparatórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
em Departamento de Ciências Jurídico-Internacionais (Faculdade de Direito – Universidade de 
Lisboa), p. 142. 
15 Siqueira, Adriana Souza. “As medidas reparatórias na Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
em Departamento de Ciências Jurídico-Internacionais (Faculdade de Direito – Universidade de 
Lisboa). 
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Para tal feito, é necessário a solicitação prévia das partes, já que estas terão 

despesas na condução do processo com advogados, viagens, produção de provas, 

etc16. 

Do exposto, contata-se que, da dimensão objetiva das sentenças 

estruturantes proferidas, que visam atingir a coletividade, extrai-se a noção de “dever 

de proteção” dos Estados e a obrigação de reparação através da implementação de 

políticas públicas adequadas e eficientes que visem garantir a educação em direitos 

humanos numa ótica preventiva17. 

Assim, as medidas proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

em destaque, as sentenças estruturantes já mencionadas, objetivam abordar 

problemas estruturais dos Estados-membros e atingir a raiz da questão de violação 

ou discriminação ali presente 18 . Tais medidas poderão ser de cunho legislativo, 

através da criação de mecanismos mais eficientes, implementação de políticas 

públicas adequadas, entre outras19. 

Desse modo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem superando a 

ideia análise meramente reparatória do caso individual, considerado o contexto de 

violações estruturais na resolução de suas sentenças, pois “la resolución del caso 

individual – sin considerar el contexto en que se inserta – no da una respuesta 

efectiva que permita remediar la violación y prevenir repetición” 20 . Assim, a 

ampliação de sua jurisprudência, principalmente no que tange às medidas de 

reparação, que antes concentravam-se na indenização e reparação de danos às 

vítimas, desenvolveu as chamadas sentenças estruturantes, que excedem as  partes 

                                                      
16 Pasqualucci, Jo M. “The Practice and Procedure of the Inter-American Court Of Human Rights”. 2.ed. 
Inglaterra: Cambridge University Press, 2013. 
17  Leal, Mônia Clarissa Hennig. “Derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad: no 
discriminación e interseccionalidad en la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, em Arroyo, César Landa. Derechos Fundamentales. Actas de las III Jornadas Nacionales 
de Derechos Fundamentales. Lima: Palestra Editores, 2018. p. 271-287 
18 Abramovich, Víctor. “De las violaciones masivas a los patrones estructurales: nuevos enfoques y 
clásicas tensiones en el sistema interamericano de derechos humanos”. Revista Internacional de 
Derechos Humanos, v. 6, n. 11, p. 6-39, 2009. 
19  Leal, Mônia Clarissa Hennig; Lima, Sabrina. “A determinação de implementação de políticas 
públicas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos: análise do caso Pueblo Indígena Xucuru y 
sus miembros vs. Brasil”, em Revista Culturas Jurídicas, Rio de Janeiro, v. 6, p. 137-156, 2019. 
20 Rojas, Claudio Nash. “Tutela judicial y protección de grupos: comentario al texto de Néstor Osuna 
‘Las sentenias estructurales. Tres ejemplos de Colombia’”, em Bazán, Victor (Org): Justicia 
Constitucional y derechos fundamentales: La proteción de los derechos sociales. Las sentencias 
estructurales. n. 5. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, p. 125-144, 2015, p. 128. 
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envolvidas, surtindo efeitos para o coletivo21. 

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos desempenha uma importante 

tarefa ao atuar na proteção de grupos em situação de vulnerabilidade, firmando um 

entendimento jurisprudencial acerca da proteção especial, em decorrência de um 

contexto discriminatório ou de uma condição específica de desamparo de um sujeito 

ou de um grupo22. Este tratamento especial fomenta a equiparação às condições 

mínimas de vida digna e eliminar as disparidades advindas de contextos históricos 

de discriminações, exigindo dos Estados o dever de propiciar uma atenção prioritária 

a estes grupos23. 

Do exposto, parte-se para a análise das decisões sentenciadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos nos últimos 20 anos, a fim de se observar a 

proteção em nível internacional dos direitos humanos contida nas reparações de 

natureza estruturante e compreender se há a maior utilização de uma tipologia 

específica de reparações estruturantes no período. 

 

3 AS DETERMINAÇÕES DE NATUREZA ESTRUTURANTE NA JURISPRUDÊNCIA DA 

CORTE IDH: UMA CORTE SIMPLES OU COMPLEXA? 

 

 Discutidas as sentenças estruturantes e suas diferentes modalidades é 

importante analisar como tais determinações, que visam a não repetição dos fatos e 

modificação de padrões sistêmicos de violações massivas de direitos humanos nos 

países latino-americanos, vem sendo utilizadas pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. A atuação da Corte, nesse sentido, consolidada ao longo dos seus 

40 anos de existência – sobretudo nos últimos 20 anos como será apontado – 

                                                      
21  Leal, Mônia Clarissa Hennig; Azevedo, Douglas. A postura preventiva adotada pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos: noções de “dever de proteção” do Estado como fundamento 
para a utilização das “sentenças estruturantes”, em Pamplona, Danielle Anne; Gomes, Eduardo 
Biacchi; Leal, Mônia Clarissa Hennig (Coor.): Direitos humanos sob a perspectiva global: estudos em 
homenagem à Flávia Piovesan. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 
2017. p. 245-264. 
22 Oliveira, Eduardo Teles de. “Vulnerabilidade na ótica da corte interamericana de direitos humanos 
(CIDH): aporte necessário para a humanização do homem na sociedade contemporânea”, em Revista 
da Ejuse, Aracaju, n. 20, p. 363-383, 2014. 
23 Oliveira, Eduardo Teles de. “Vulnerabilidade na ótica da corte interamericana de direitos humanos 
(CIDH): aporte necessário para a humanização do homem na sociedade contemporânea”, em Revista 
da Ejuse, Aracaju, n. 20, p. 363-383, 2014. 
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consagra a proteção multinível de direitos humanos e reforça o estreitamento das 

fronteiras entre os planos nacional e internacional e os direitos constitucional e o 

direito internacional, sendo inaugurada com a globalização uma era de 

interdependência e diálogo entre jurisdições24. 

 A promoção de modificações sociais e culturais por meio das sentenças 

estruturantes é consequência, assim, do impacto transformador que assumem as 

sentenças da Corte de San José. A interrelação entre as ordens nacional e 

internacional, especialmente no que se refere às medidas nacionais de 

implementação das decisões, são de suma importância para o futuro da proteção 

internacional de direitos humanos25 e Fortalecimento do Sistema Interamericano de 

Proteção de Direitos Humanos. Como analisado, não se limitam as reparações a 

medidas meramente pecuniárias.  

 Discorrendo sobre sua atuação no tribunal, destaca Cançado Trindade que a 

Corte desenvolveu sua notável jurisprudência sobre diferentes formas de reparação, 

as quais envolvem medidas de satisfação, reabilitação das vítimas – pilares do 

sistema interamericano – garantias de não-repetição, e, frequentemente, obrigações 

de fazer 26 , jurisprudência que, a partir dos anos 2000 passa a ter um caráter 

estruturante mais evidente. As sentenças estruturantes apresentam-se, portanto, 

como uma necessidade ou mesmo um desdobramento da realidade atual e sua 

negação deixaria, e deixa, diversas violações de direitos humanos sem solução27, 

sendo importante compreender como as medidas determinadas vem  configurando- 

                                                      
24 Borges, Bruno Barbosa; Piovesan, Flávia. “O diálogo inevitável interamericano e a construção do ius 
constitutionale commune”, em Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 24, n. 3, 2019, Curitiba, 
p. 5-26. 
25 Cançado Trindade, Antônio Augusto. El ejercicio de la función judicial internacional: Memorias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 2018. 
26 Cançado Trindade, Antônio Augusto. El ejercicio de la función judicial internacional: Memorias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 2018. Nesse sentido, afirma 
Legale que “A Corte IDH não nasceu dotada de poderes típicos da jurisdição constitucional, mas 
tornou-se um Tribunal Constitucional Transnacional através do trabalho especial da sua 
jurisprudência, sob a jurisdição do Juiz Antonio Augusto Cançado Trindade”. Legale, Siddharta. “A 
Corte Interamericana de Direitos Humanos nos anos 90 e 2000: uma “Corte” Cançado Trindade?”, em 
Hachem, Daniel Wunder; López, Luisa Fernanda García; Gussoli, Felipe Klein (coords.): Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e seus impactos na América Latina. Curitiba: Íthala, 2020. p. 278. 
27 Ferrand, Martín Risso. “Sentencias estructurales. Comentario preliminar al trabajo de Nestor Osuna 
titulado “Las sentencias estructurales. Tres Ejemplos de Colombia””, em Bazán, Victor (coord.): 
Justicia constitucional y derechos fundamentales. La protección de los derechos sociales. Las 
sentencias estructurales. Bogotá: Fundação Konrad Adenauer, 2015. 
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se como respostas aos casos levados ao tribunal e como impactam os Estados. 

 Há que se considerar, para além da utilização de determinações de natureza 

estruturante, que há também um significativo aumento de casos julgados pela Corte 

Interamericana em seus últimos 20 anos em relação aos primeiros: 14 (quatorze) no 

período entre 1979 e 1999 e 257 (duzentas e cinquenta e sete) no período entre os 

anos 2000 e 2020. As sentenças estruturantes, de mesmo modo, passam a ser 

utilizadas com maior frequência a partir do quarto mandato28  exercido na Corte 

Interamericana, sobretudo a partir dos anos 2000, como demonstrado no gráfico 

abaixo: 

 

 

  

 Se propõe na presente pesquisa – além das medidas de natureza processual, 

pecuniária, envolvendo o reconhecimento internacional da responsabilidade estatal 

e de publicação da sentença, não analisadas como determinações estruturantes – a 

classificação de 3 categorias gerais de reparações estruturantes 29 : de natureza 

                                                      
28 A opção pela análise a partir dos mandatos se deu em relação as diferentes composições da Corte 
Interamericana, embora inexistente a pretensão de identificar necessariamente cada mandato com 
um posicionamento mais ou menos estruturante, as quais podem ser consultadas no sítio oficial do 
órgão e permitem uma análise do período de 6 anos 
29 As categorias utilizadas podem ser, ainda, desmembradas em análises mais específicas sobre a 
natureza das determinações, porém, para a presente análise, optou-se por uma classificação mais 
geral, em “grandes” categorias. 
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legislativa 30  (1), relacionadas com medidas gerais e a memória coletiva 31  (2) e 

envolvendo capacitações e políticas públicas (3)32. Não se busca classificar de forma 

fechadas as determinações, mas possibilitar a visualização de tipologias geralmente 

utilizadas nas sentenças e se há a maior utilização de uma ou outra ao longo dos 

anos. 

As determinações de caráter estruturante passam a compor as reparações 

determinadas pela Corte IDH apenas – e de forma isolada no período – no ano de 

1993, no Caso Aloeboetoe e outros versus Suriname, com a determinação de reparo 

e reabertura de uma escola situada em Gujaba, dotada de pessoal docente e 

administrativo para funcionamento permanente, e criação de uma Fundação33 com 

fundos governamentais. No ano de 2001, com o Caso Barrios Altos versus Peru a 

Corte Interamericana se vale pela primeira vez de uma sentença mais complexa, 

combinando medidas de natureza legislativa com medidas relacionadas com a 

memória coletiva e não-repetição dos fatos. 

É apenas dois anos depois, em 27 de novembro de 2003, que a Corte IDH define 

como reparação a inclusão de cursos de capacitação em direitos humanos, voltados 

no caso à polícia e às foças armadas, ao sentenciar o caso Myrna Mack Chang versus 

Guatemala, indo mais além no ano de 2004, na sentença do Caso Tibi versus Equador, 

ao determinar a criação de programa de formação e capacitação para pessoal 

judiciário, policial, penitenciário, médico, psiquiátrico e psicológico sobre normas de 

proteção dos direitos humano e tratamento de presos, aliado à criação de comitê 

interinstitucional para execução dos programas de capacitação.  

                                                      
30 Como medidas de natureza legislativa foram consideradas apenas determinações de criação e/ou 
modificação legislativa diretas. A necessidade de criação legislativa em consequência de uma política 
pública não foi considerada, por exemplo, como medida dessa natureza. 
31 Foram enquadradas nessa tipologia medidas envolvendo a manutenção da memória sobre os fatos, 
com a criação de cartilhas e materiais divulgados, memoriais e placas com os nomes das vítimas, 
bem como medidas relacionadas especificamente ao caso como a concessão de bolsas de estudos 
a familiares – que não demandem, necessariamente, a criação de uma política pública educacional. 
32  Foram consideradas reparações envolvendo a determinação direta ou indireta (por meio de 
nomenclaturas como plano de desenvolvimento, planos de ação, etc. e também que visaram a criação 
de sistemas de proteção diferenciada por meio de ações coordenadas) de políticas públicas, bem 
como sua modificação, e capacitações em direitos humanos. 
33 Dispôs a Corte IDH, que “La Fundación tratará que las indemnizaciones percibidas por los hijos 
menores de las víctimas sean utilizadas para gastos posteriores de estudio o para formar un pequeño 
capital cuando comiencen a trabajar o se casen y que sólo se inviertan en gastos comunes cuando 
razones serias de economía familiar o de salud así lo exigieren”. Corte IDH: Caso Aloeboetoe e otros 
versus Suriname. Reparações e custas. Sentença de 10 de setembro de 1993. Serie C N 15. p. 29. 
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Também em 2004, na sentença do caso Massacre de Plan de Sánchez versus 

Guatemala se encontram reparações envolvendo a indução e/ou modificação de 

políticas públicas de mobilidade e educacionais no país, tendo determinado a Corte 

Interamericana que fossem desenvolvidos, em 13 comunidades indicadas, 

programas relativos à melhora no sistema rodoviário entre as comunidades e o ente 

municipal, bem como o desenvolvimento de capacitações educacionais sobre ensino 

intercultural e bilíngue na educação e de programas de estudo e difusão da cultura 

maia achí. 

A utilização desses grupos de reparações passa a compor a jurisprudência 

interamericana – aliada as determinações de ordem processual e pecuniária – e 

evidenciam o mandato transformador que assume o órgão, visando a modificação 

de situações massivas e institucionalizadas de violação de direitos humanos nos 

Estados. O gráfico abaixo permite a visualização de como as determinações 

legislativas, relacionadas com a memória coletiva e envolvendo capacitações e 

políticas públicas foram compondo as sentenças da Corte de San José nos últimos 

2034 anos: 

 

 

 Como se extrai da análise realizada, há um significativo e contínuo aumento 

das determinações estruturantes no período entre 2003 e 2014, quando ocorre uma 

estabilização nos patamares de utilização dessas entre 2015 e 2020. Como evidencia 

                                                      
34 O período entre os anos 2000 e 2002 possui um número menor de decisões por representar a 
finalização do tempo de 6 anos de mandato na Corte Interamericana iniciado no ano de 1997, existindo 
uma sentença simples no ano de 1997, 3 simples, uma relacionada cm a memória coletiva e uma 
legislativa no ano de 1998 e duas sentenças de natureza simples no ano 1999. 
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o gráfico, as reparações voltadas à memória coletiva e específicas de cada caso, 

relacionadas com a não-repetição dos fatos e busca por resolução do caso, 

acompanharam as medidas relacionadas a capacitações e políticas públicas. A 

utilização de reparações de natureza legislativa é menos frequente, porém, 

acompanha e complementa casos em que se mostra necessária também essa 

adequação. 

Outro fator merece, também, destaque: a maioria das reparações, sobretudo 

no período entre 2009 e 2014 aparece somada nas sentenças, em sentenças 

complexas que possuem mais de uma tipologia de reparações (legislativas + 

memória coletiva e/ou capacitações e políticas públicas, ou mesmo as três 

categorias). No período referido, sentenças com determinações estruturantes 

exclusivamente legislativas, relacionadas com a memória coletiva/específicas e com 

capacitações e políticas públicas somaram 4, 15 e 13 decisões, respectivamente.  

Doutra banda, em sentenças complexas, em que foram agrupadas essas 

determinações, somam-se 20 determinações de natureza legislativa, e 23 

reparações envolvendo cada uma das outras duas categorias. É possível observar, 

assim, que não há um padrão determinado de utilização, pela Corte IDH, de um tipo 

específico de medidas, mas sim a análise, caso a caso, das reparações que se 

mostram necessárias para que haja a modificações de problemas estruturantes e 

violações massivas de direitos humanos nos Estados da região. As sentenças 

complexas, considerando as violações apresentadas ao Sistema Interamericano, são 

as que congregam a maior diversidade de medidas, exigindo que os Estados estejam 

preparados para o cumprimento de diferentes tipos de reparações.  

 

CONCLUSÃO 

 

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos demonstra grande evolução 

jurisprudencial desde sua consolidação, determinando medidas principalmente de 

cunho preventivo e reparatório nas suas decisões. Tais medidas abarcam a 

finalidade de reabilitação das vítimas, satisfação, com o intuito de memorar e 

reconhecer a violação e garantias de não repetição, através de modificações 

estruturais internas e norteadas pelo controle de convencionalidade. 
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 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos conta com a atuação da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, numa perspectiva 

de proteção multinível dos direitos humanos, abarcando os direitos elencados na 

Convenção Americana, além dos Tratados e protocolos que versam sobre direitos 

humanos. Com enfoque na atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a 

pesquisa constatou a evolução jurisprudencial nas decisões proferidas pelo Tribunal, 

que demonstram um caráter coletivo, a fim de garantir a não repetição de violações 

aos direitos humanos. 

 Quanto às determinações de natureza estruturante na jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, depreende-se a incidência do caráter 

preventivo das medidas, que ultrapassa a ideia de mero cunho reparatório da 

resolução do caso concreto, valendo-se da análise de cada caso, sem a necessidade 

de fixar um padrão específico na determinação de medidas, com vistas a garantir, de 

modo eficiente e adequado, a modificação de questões/problemas estruturais e 

salvaguardar a não repetição de atos atentatórios aos direitos humanos. 

 Assim, conclui-se que as determinações mais utilizadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos nos últimos 20 anos envolvem mais de uma 

tipologia de reparações (legislativas + memória coletiva e/ou capacitações e 

políticas públicas, ou mesmo as três categorias juntas) nas decisões compreendidas 

no lapso temporal de 2009 a 2014. Respondendo ao problema de pesquisa proposto, 

é possível afirmar que, nos últimos 20 anos de atuação da Corte IDH há uma maior 

incidência de reparações voltadas à memória coletiva/específicas de cada caso – 

relacionadas com a não-repetição dos fatos e busca por resolução do caso –, e de 

medidas relacionadas a capacitações e criações ou modificações em políticas 

públicas, sem que haja, contudo, a utilização consideravelmente maior de uma 

tipologia. 

É possível observar, assim, que não há um padrão determinado de utilização, 

pela Corte IDH, de um tipo específico de medidas, mas sim a análise, caso a caso, 

das reparações que se mostram necessárias para que haja a modificações de 

problemas estruturantes e violações massivas de direitos humanos nos Estados da 

região. 
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Resumo 
 
O objetivo do presente artigo é analisar se o Controle de Convencionalidade, exercido 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por si só, é um fator de Mutação 
Constitucional, utilizando o método dedutivo, baseado em revisão bibliográfica e 
documental. A Corte Interamericana, no julgamento do caso Almonacid Arellano vs. 
Chile, em 2006, interpretando a Convenção Americana de Direitos Humanos, orientou 
que os Estados signatários devem garantir a eficácia das obrigações assumidas, 
exercendo um controle de convencionalidade da legislação interna, tendo como 
paradigma a interpretação jurisprudencial internacional, a exemplo de sentenças e 
opiniões consultivas, bem como os tratados e os costumes que integram o chamado 
“bloco de convencionalidade”, não se limitando somente aos textos literais dos 
Tratados Internacionais. As Constituições classificadas como rígidas, que possui um 
procedimento legislativo de alteração textual dificultoso e tecnicamente burocrático, 
não são imunes à ação do tempo, podendo ser alteradas e adaptadas, mediante um 
procedimento hermenêutico informal, de acordo com um conjunto mudanças de 
valores sociais subjacentes. O Controle de Convencionalidade, a exemplo das Leis 
de Anistia, pode ser um dos fatores de Mutação Constitucional, em conjunto com 
alterações dos valores de uma determinada sociedade. 
Palavras-chave: Controle de Convencionalidade. Mutação Constitucional. Leis de 
Anistia.  
 
Abstract 
 
The purpose of this article is to analyze whether the Conventionality Control, 
exercised by the Inter-American Court of Human Rights, by itself, is a factor of 
Constitutional Change, using the deductive method, based on bibliographical and 
documentary review. The Inter-American Court, in the judgment of the case 

                                                      
1Mestrando em Direito pela Universidade de Fortaleza-Unifor (2021-2022). Pós-graduado em Direito 
Público pela Universidade Presidente Antônio Carlos-UNIPAC (2006-2008). Bacharel em Direito pela 
Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC (2005). Associado ao Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais – IBCCRIM. Defensor Público do Estado do Ceará. Fortaleza/CE. E-mail: 
drpaulocesarcarmo@gmail.com.  
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Almonacid Arellano v. Chile, in 2006, interpreting the American Convention on Human 
Rights, oriented that the signatory States must guarantee the effectiveness of the 
obligations assumed, exercising a conventionality control of domestic legislation, 
having as a paradigm the international jurisprudential interpretation, such as 
judgments and advisory opinions , as well as the treaties and customs that make up 
the so-called “conventionality block”, not limited to the literal texts of the 
International Treaties. Constitutions classified as rigid, which have a difficult and 
technically bureaucratic legislative procedure for textual alteration, are not immune 
to the action of time, and can be changed and adapted, through an informal 
hermeneutic procedure, in accordance with a set of changes in underlying social 
values. The Control of Conventionality, like the Amnesty Laws, can be one of the 
factors of Constitutional Change, together with changes in the values of a given 
society. 
Keywords: Conventionality Control. Constitutional mutation. Amnesty Laws. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ratificou e incorporou ao ordenamento jurídico pátrio, diversos 

Tratados e Convenções sobre Direitos Humanos nas últimas décadas, dentre os 

quais, a Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH (Pacto de São José da 

Costa Rica), promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992, sendo 

reconhecido pelo Estado brasileiro a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (órgão da CADH) por intermédio do Decreto n. 4.463, de 08 de 

novembro de 2002. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos - CoIDH vem exercendo o 

Controle de Convencionalidade, por intermédio da interpretação de determinadas 

leis, promulgadas por diversos Estados soberanos, tendo como paradigma 

normativo Tratados e Convenções de Direitos Humanos e, consequentemente, 

julgando e condenando Estados a cumprirem obrigações internacionais de direitos 

humanos. 

O direito é essencialmente estático, refletindo na adoção pelos países de 

constituições dotadas de rigidez, permitido reformas mediante rigoroso 

procedimento normativo. Uma sociedade globalizada, marcada pelo dinamismo das 

relações internacionais entre países e povos, geram constantes mudanças no seio 

social, o que implica, muitas vezes, em descompasso entre o ser e o dever-ser, entre 
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a realidade e o texto constitucional rígido, exigindo mecanismos jurídicos capazes 

de fazer uma devida e adequada atualização normativa. 

A Mutação Constitucional, por se tratar de uma reforma constitucional 

informal, menos burocrática e essencialmente interpretativa, é um mecanismo 

jurídico utilizado para que haja uma solução no descompasso entre a realidade e o 

texto constitucional.  

O problema posto é saber se o Controle de Convencionalidade, exercido por 

intermédio das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito do 

Sistema Interamericano, é, por si só, um fator de Mutação Constitucional, capaz de 

levar a reinterpretação de textos constitucionais à luz daquele controle internacional.  

Para além da discussão teórica e prática, faz-se uma abordagem qualitativa, 

baseada em revisão bibliográfica, utilizando o método dedutivo, documentalmente 

cita-se decisões e/ou precedentes do Poder Judiciário brasileiro e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, tendo como referência normativa as Leis de 

Anistia de determinados países, no âmbito geográfico da América do Sul.  

Na primeira parte é necessário dissertar sobre a jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e o seu competente Controle de 

Convencionalidade exercido frente às legislações de Estados soberanos do Sistema 

Interamericano. Na segunda parte discorre sobre a definição jurídica e os 

pressupostos aplicativos da Mutação Constitucional. Por fim, conclui que a decisão 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual foi exercido o Controle de 

Convencionalidade, é fator que permita utilizar o mecanismo da Mutação 

Constitucional, de forma que a legislação interna de Estado seja interpretada de 

forma compatível com a interpretação dada Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.   

 

1 O BRASIL E A JURISDIÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

E O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

 

O Brasil submeteu-se à jurisdição da CoIDH por intermédio da ratificação do 

Decreto-Lei n. 89, de 1998, e, consequentemente, se comprometendo a seguir as 

diretrizes estipuladas por Sentença da CoIDH. 
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A Corte Interamericana, no julgamento do caso Almonacid Arellano vs. Chile, 

em 20062, aplicou a interpretação dada aos artigos 1, 2 e 43 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (CADH), orientando que os Estados signatários da aludida 

Convenção devem dispor de meios internos para garantir a eficácia das obrigações 

assumidas, exercendo uma espécie de controle de convencionalidade das leis 

domésticas em paradigma à convenção. 

Ressalta-se que a jurisprudência internacional não vincula, em tese, todos os 

signatários do Tratado, apenas os envolvidos no julgamento da Corte 

Interamericana, não havendo expressa cominação legal ou convencional em caso da 

não efetivação do paradigma interpretativo internacional jurisprudencial, por 

intermédio do Controle de Convencionalidade interno ou até mesmo, dependendo 

das circunstâncias normativas, do Controle de Constitucionalidade. Porém sustenta-

se3 que essa obrigação provém de um conjunto interpretativo dos artigos acima 

citados da CADH, e ainda dos artigos 29, 63.1 e 68, bem como dos artigos 26 e 27 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. A Corte sedimentou esse 

entendimento, inclusive em face do Brasil, no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil4. 

Para Valério de Oliveira Mazzuoli a interpretação jurisprudencial internacional, 

a exemplo de sentenças e opiniões consultivas, bem como os tratados e os costumes 

integram o chamado “bloco de convencionalidade”, servindo como paradigma e 

referencial normativo para o Poder Judiciário brasileiro no exercício do controle 

convencional, vinculado-o a decisões da CoIDH e a todo um conjunto interpretativo 

da ordem internacional, não se limitando somente aos textos literais dos Tratados 

Internacionais5.  

 

                                                      
2 CORTE IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Nº 154. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=335&lang=es>. Acesso em: 06 out. 
2021.  
3NATIVIDADE, João Pedro Kostin Felipe de; SILVA, Débora Simões da. “A ilegitimidade na imposição 
e no exercício do controle de convencionalidade pela corte interamericana de direitos humanos 
(CIDH)”. Revista de Processo Comparado, v. 5, jan.-jun. 2017, São Paulo, p. 221-243. 
4CORTE IDH: caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.Exceções preliminares, 
mérito, reparações e custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Série C Nº 219. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021. 
5MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 4. ed. São 
Paulo: Ed. RT, 2018, p. 61.  
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O Poder Judiciário, como órgão integrante de Estado, deve aplicar as normas 

internacionais que subscreveu e as interpretações dessas normas 

convencionalmente fixadas pela CoIDH, sendo que, o não cumprimento das 

obrigações normativas ou a recusa de efetivação de decisões podem 

caracterizar  uma nova responsabilidade internacional do Estado6. 

 

Portanto, o controle de convencionalidade interno, deve ser promovido pelo 

próprio Estado signatário de um Tratado Internacional, efetivando os entendimentos 

interpretativos e às decisões da CoIDH. Sendo que a mutação constitucional, pode 

ser um instrumento hermenêutico, para interpretações de textos constitucionais, à 

luz do entendimento interpretativo de direitos humanos realizados pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  

 

2 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEIS DE ANISTIA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, levando em 

consideração os mecanismos de formalidade do procedimento para alterações 

formais, é classificada pela doutrina, como uma Constituição rígida7, tendo em vista 

que exige um procedimento especial e mais dificultoso, em comparação com o rito 

procedimental constitucional de criação ou alteração das leis infraconstitucionais. 

As Constituições não são imunes à ação do tempo, devendo serem alteradas 

e adaptadas de acordo com as mudanças sociais subjacentes, sendo consideradas, 

portanto, verdadeiros organismos vivos (living Constitution) conforme a teoria 

constitucional norte-americana8. 

                                                      
6 ALCALÁ, Humberto Nogueira. “Las medidas de reparción em las sentencias de la Corte 
interamericana de Derechos Humanos y sus efectos em el Estado parte concernido por ellas”, 
ALVITES, Elena; POMPEU, Gina Marcilio; SARLET, Ingo Wolfgang. (Orgs): Direitos fundamentais na 
perspectiva da democracia interamericana 2020/2021. Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 
2021, p.  137-154. Disponível em: https://www.fundarfenix.com.br. Acesso em: 08 out. 2021.  
7MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 93. 
8STRAUSS, David A. The Living Constitution apud SOUSA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, 
Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 1. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 
2013, p. 342. 
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A velocidade das mudanças significativas na sociedade e dos valores sociais, 

muitas das vezes, não é acompanhada por alterações formais no texto 

constitucional, principalmente nas Constituições rígidas.  

A omissão legislativa ou até mesmo a incompreensão de alterações no quadro 

fático social, impede a dinâmica constitucional, mediante um processo de integração 

realizado de acordo com o dinamismo da sociedade.    

Destarte, as constituições mostraram-se, na prática, assim como quaisquer 

leis infraconstitucionais, um organismo vivo, pois podem ser modificadas, diante de 

mudanças sociopolíticas sem qualquer alteração formal, assumindo significados 

novos. 

Na mutação constitucional, há uma modificação informal que deixa intacto o 

texto, produzida por circunstâncias fáticas que não têm de ir acompanhados pela 

intenção, ou consciência, de tal mutação9. 

O marco histórico-jurídico-social referente a mutação constitucional, ocorreu 

no final do século XIX e início do século XX, no seio da cultura alemã. A expressão 

mutação constitucional foi cunhada, em 1895, por Paul Laband, em sua obra 

Mutações na Constituição do Reich Alemão, ao analisar as mudanças empreendidas 

na Constituição do Reich alemão de 1871, constatando a existência  de uma 

discrepa ̂ncia entre o texto constitucional e a realidade política da época10. 

Para Konrad Hesse: 

 

“O Tribunal Constitucional declarou – para nos limitarmos apenas a uma citação 

– que um preceito constitucional pode sofrer mudança de significado quando em 

certo âmbito surjam fatos novos, não previstos, ou quando fatos conhecidos, em 

decorrência de sua inserção no curso geral de um processo evolutivo, mostrem-

se com um novo significado ou em uma nova direção”11.  

 

                                                      
9JELLINEK, Georges. Reforma y mutación de la constitución. Traducción de Christian Förster. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 15-35. 
10DAU-LIN, Hsü. Mutación de la constitucíon. Traducción por Pablo Lucas Verdú e Christin Förster. 
Oñati: IVAP – Instituto Vasco de Administración Pública Herri-Arduralaritzarem Euskal Erakundea, 
1998, p. 31. 
11HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Tradução: ALMEIDA, Carlos dos 
Santos; MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires. São Paulo: Saraiva, 2009., p. 148. 
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Para Anna Cândida da Cunha Ferraz é possível a ocorrência de uma mudança 

constitucional, mediante um procedimento informal, realizando um releitura da 

Constituição e de seus dispositivos:  

 

[…] em síntese, a mutação constitucional altera o sentido, o significado e o 

alcance do texto constitucional sem violar-lhe a letra e o espírito. Essa a 

característica fundamental da noção de mutação constitucional que merece, por 

ora, ser ressaltada. Trata-se, pois, de mudança constitucional que não contraria 

a  Constituição,  ou   seja,  que,  indireta  ou  implicitamente,  é  acolhida  pela  Lei  

Maior.12 

 

Para Luís Roberto Barroso, os mecanismos de mutação constitucional são 

sistematizados em: “interpretação (judicial e administrativa), atuação do legislador e 

costumes13.”. 

Os autores Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, explicam de 

onde deriva a mutação constitucional, os mecanismos de atuação e a cautela 

necessária na aplicação do fenômeno hermenêutico:  

 

A mutação constitucional deve sempre derivar de alguma alteração ocorrida no 

quadro das relações sociais que compõem o pano de fundo da ordem jurídica – 

seja no plano dos fatos, seja naquele dos valores sociais. Contudo, as mutações 

são muitas vezes veiculadas por decisões de órgãos estatais que captam a 

mudança ocorrida, cristalizando-a no universo jurídico-constitucional. Neste 

sentido, é possível falar-se em mutação constitucional por intermédio de 

mudança jurisprudencial, por ato legislativo ou por práticas ou decisões do 

governo. Há, contudo, que se adotar uma certa cautela nesta questão, para não 

converter nenhum dos poderes do Estado em senhor da Constituição, titular de 

algum suposto poder constituinte permanente, que lhe permita reelaborar a Lei 

Maior de acordo com os seus valores ou preferências.14 

                                                      
12FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 2. ed. Osasco: 
EdiFIEO, 2015. 2015, p. 10. 
13BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 154. 
14 SOUSA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e 
métodos de trabalho. 1. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 343. 
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Ressalta-se que a realização da mutação constitucional não é ilimitada, 

semelhante ao entendimento de Friedrich Müller, na obra Métodos de trabalho do 

direito constitucional15, de que a interpretação do texto normativo é limitada pelo 

conteúdo gramatical do texto,  Cattoni, Streck e Mont’Alverne afirmam que mutação 

normativa deve sofrer limites, uma vez que a adoção de poderes ilimitados pode levar 

à tirania, e, admitir uma mutação constitucional, via interpretação judicial ilimitada, é 

admitir, no âmbito do Estado Democrático de Direito, a ideia de algo acima de 

qualquer soberania popular e da própria Constituição. Os parlamentares eleitos 

também têm limitações materiais expressas e implícitas, com maior razão deve tê-

los o Poder Judiciário que, no caso brasileiro, é alçado ao cargo por concurso público 

ou nomeações políticas circunstanciais, sem legitimação democrática16. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos - CoIDH, nas décadas de 80 e 90, 

prolatou decisões17 e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH emitiu 

informe e diretriz18, manifestando pela inconvencionalidade de Leis de Anistia, de 

forma que Estados deveriam cumprir obrigações internacionais de direitos humanos, 

de forma a superar obstáculos referentes a investigar, processar e punir os 

responsáveis por graves violações de direitos humanos. Posteriormente,  Estados 

                                                      
15MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005. 
16STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de; LIMA, Martonio Montálverne Barreto. A 
nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: Mutação constitucional e 
limites da legitimidade da Jurisdição Constitucional. Jus Navigandi, São Paulo, jul. 2007. Disponível 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10252>. Acesso em: 07 out. 2021. 
17 CORTE IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Nº 154. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=335&lang=es>. Acesso em: 06 out. 
2021. 
CORTE IDH: Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. 
Serie C Nº. 221. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021. 
18ARGENTIA: “Caso Simón”, informe n. 28/92 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo 
a Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina declarado a inconstitucionalidade das Leis 
23.492/1986 e 23.521/1987.  
OSMO, Carlo; VITAR Julia. “A judicialização do direito à verdade sobre graves violações a direitos 
humanos no Brasil e na Argentina Carla”. Mari,Marceloi; Rufinoni, Priscila Rossinetti (Org.) Ditadura, 
modernização conservadora e universidade : debates sobre um projeto de país. Goiânia, Editora UFG, 
2015, p. 113-136. 
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cumpriram às obrigações1920 e diretrizes21, reconhecendo a inconstitucionalidade de 

Leis de Anistia, efetivando o entendimento da CoIDH e da CIDH, tendo como 

paradigma o Controle de Convencionalidade.   

As anistias ou normas análogas também foram consideradas ofensivas aos 

direitos humanos no Tribunal Penal Internacional, em um caso envolvendo a     ex-

Iugoslávia, que se tratava de crime de tortura, tendo o referido Tribunal  entendido 

pela incompatibilidade de manter a proscrição das violações graves dos direitos 

humanos e concomitantemente admitir medidas estatais que as autorizassem ou 

perdoassem, ou leis de anistia que absolvessem os agentes delituosos22. 

No Brasil, a nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, concedeu Anistia aos 

responsáveis por graves violações aos direitos humanos, por um determinado 

período e de forma abrangente, nos termos do artigo 1º do referido diploma legal23.   

Perante o Supremo Tribunal Federal, foi proposta, em 21 de outubro de 2008, 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, uma Arguição de 

                                                      
19SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA DO CHILE, Caso de Claudio Abdon Lecaros Carrasco pelo delito de 
sequestro agravado, Rol n. 47.205, Recurso n. 3302/2009, Resolução 16698, Sentença de Apelação, e 
Resolução 16699, Sentença de Substituição, de 18 de maio de 2010. Disponível em 
:<https://www.poderjudicial.cl>. Acesso em: 07 out. 2021.  
20SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA DO URUGUAI. Sentença nº 365: exceção de inconstitucionalidade dos 
artigos 1, 3 e 4 da Lei nº 15.848 (Ley de Caducidad), de 19 de outubro de 2009. Disponível em: 
<https://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2017-
11/Sentencia%20365%20de%202009%20SCJ.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021. 
21 SANTOS, Claiz Maria Pereita Gunça dos. Os impactos do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos na Justiça de Transição Argentina Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 07 out 2021. Disponivel 
em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/55571/os-impactos-do-sistema-
interamericano-de-direitos-humanos-na-justia-de-transio-argentina. Acesso em: 07 out 2021. 
22TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL PARA A EX-IUGOSLÁVIA, Case of Prosecutor v. Furundžija. 
Julgado em 10 de dezembro de 1998. Caso n° IT-95-17/1-T, parágrafo 155. Disponível em : 
<https://www.icc-cpi.int/>. Acesso em: 07 out. 2021.  
23Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 
e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que 
tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de 
fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos 
Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais 
e Complementares. 
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados 
com crimes políticos ou praticados por motivação política. 
§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de 
terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.  
§ 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por Ato Institucional, 
que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder habilitar-se ao montepio militar, 
obedecidas as exigências do art. 3º. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm#:~:text=1%C2%BA20%C3%89%20concedid
a%20anistia%20a,de%20funda%C3%A7%C3%B5es%20vinculadas%20ao%20poder>. Acesso em: 07 
out. 2021. 



 
990 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 15324 , requerendo que fosse 

interpretado o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei n. 6.683/70, Lei da Anistia, 

conforme os preceitos fundamentais da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, de modo a declarar que a anistia concedida pela citada lei aos crimes 

políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos autores da 

repressão (civis e militares) contra os opositores políticos, durante o regime militar. 

Está ainda pendente de julgamento, os Embargos de Declaração, opostos em 13 de 

agosto de 2010, pela Ordem dos Advogados do Brasil.  

A CoIDH, em 24 de novembro de 2010, quase 09 (nove) meses após a decisão 

do STF na ADPF 153, condenou o Brasil no caso Julia Gomes Lund (Gomes Lund e 

outros vs. Brasil 25 ), determinando que fosse feita completa investigação, 

processamento e punição criminal aos agentes da repressão política durante a 

ditadura militar, desconsiderando a anistia concedida para tais agentes.  

Em sentença prolatada em 15 de março de 2018, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, mais uma vez, considerou o Estado brasileiro como responsável 

pela falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura 

e pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog (Herzog e outros vs. Brasil26) bem 

como pela aplicação da Lei n. 6.683/79 (“Lei de Anistia”) neste caso. O Tribunal 

também responsabilizou o Brasil pela violação dos direitos a conhecer a verdade e à 

integridade pessoal dos familiares de Vladimir Herzog. 

Após a decisão do caso Gomes Lund, foi proposta uma nova Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 320, ainda em trâmite, pelo 

Partido do Socialismo e da Liberdade (Psol), requerendo o cumprimento das 

obrigações internacionais subscritas pelo Estado brasileiro e das disposições 

contrárias à anistia para graves violações contra os direitos humanos, de forma a 

reinterpretar à aplicação da Lei 6.683/79. 

                                                      
24SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br>. Acesso em: 01 out. 2021. 
25CORTE IDH: caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.Exceções preliminares, 
mérito, reparações e custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Série C Nº 219. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021. 
26 CORTE IDH: Caso Herzog e outros Vs. Brasil. Exceções preliminares, mérito, reparações e 
custas. Sentença de 15 de março de 2018. Série C Nº 353. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021. 
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Após a vigência da Lei n. 6.683/70, além das referidas condenações sofridas 

pelo Estado brasileiro na CoIDH, houveram sucessivas alterações sociais, jurídicas e 

políticas, que possibilita a modificação no âmbito da hermenêutica normativa, 

quando comparados a época do início de vigência da Lei de Anistia.  

O Brasil ratificou e incorporou ao ordenamento jurídico pátrio, diversos 

Tratados e Convenções sobre Direitos Humanos27, após o início de vigência da Lei 

6.683/79, dentre os quais, cita-se alguns: a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”), promulgada pelo Decreto n. 678, de 

06 de novembro de 1992, sendo reconhecido pelo Estado brasileiro a jurisdição 

obrigatória e vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos (órgão da 

CADH) por intermédio do Decreto n. 4.463, de 08 de novembro de 2002; o Tratado 

que cria o Tribunal Penal Internacional-TPI (“Estatuto de Roma”), promulgado pelo 

Decreto n. 4.388, de 25 de setembro de 2002; a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada pelo 

Decreto n. 6.085, de 19 de abril de 2007; adesão ao Primeiro Protocolo Facultativo ao 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (adotado em Nova York em 16 de 

dezembro de 1966), por intermédio do Decreto Legislativo n. 311, de 17 de junho de 

2009 (ocorrida a ratificação em 25 de setembro de 2009) e a Convenção 

Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado, promulgada pelo Decreto n. 

8.766, de 11 de maio de 2016. 

Atos do Poder Executivo e Legislativo, consistentes, respectivamente, na 

criação Comissão Nacional da Verdade (Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011) e 

na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011), dentre 

outros atos de Estado, somados aos atos da sociedade civil organizada, como a 

criação de Institutos 28  e Organizações não Governamentais 29  em busca de 

informações sobre as vítimas do período ditatorial. 

                                                      
27BRASIL. Presidência da República: <https://www.gov.br/planalto/pt-br> Acesso em: 07 out. 2021. 
28INSTITUTO VLADIMIR HERZOG. Disponível em: <https://vladimirherzog.org>. Acesso em: 03 out. 
2021. 
29MEMÓRIAS DA DITADURA. Disponível em: <https://memoriasdaditadura.org.br>. Acesso em: 03 out. 
2021. 
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Atitudes de Instituições de Garantia30, como a Ordem dos Advogados do Brasil 

(autora das ADPF’s 153 e 320) e do Ministério Público Federal31 (persecuções penais 

referentes aos autores e crimes do período da ditadura), refletem à mudança social, 

quanto ao respeito e a efetividade dos Direitos Humanos, bem como ao cumprimento 

das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

O Poder Judiciário, também revela uma mudança de postura perante o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, entre os anos de 2008 e 2016, passaram a fazer menções e citações nos 

acórdãos de forma sistemática aos precedentes da CoIDH32, revelando uma certa 

abertura e respeito à interpretação e ao controle concentrado de convencionalidade 

exercido pela CoIDH. 

É necessário, no dizer André de Carvalho Ramos, a realização permanente do 

“Diálogo das Cortes”33, gerando, como alude Leonardo Scofano Damasceno Peixoto, 

uma convergência sustentável entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, encontrando “… amparo nas questões que 

envolvem a mudança de paradigmas da cultura jurídica.” (2017, p. 180). 

A soberania estatal, por si só, não pode ser justificativa político-jurídica para 

que o Estado, por intermédio do Poder Judiciário, que impeça a reinterpretação da 

constituição sob a ótica convencional, pois diante da globalização, a ordem jurídica 

interna ou internacional, deve ser ampliada, numa perspectiva multinível34. 

Portanto, o dinamismo social gera a necessidade de alteração textual da 

norma pelo meio informal. Diante do conteúdo e da delimitação da mutação 

normativa constitucional, verifica-se que sucessivos fatos e atos, conjuntamente, 

permitem uma reinterpretação normativa, adequando o texto normativo aos anseios 

                                                      
30BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 549. 
31 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Crimes da ditadura militar. 2017. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-lanca-publicacao-com-detalhamento-de-acoes-
penais-de-crimes-cometidos-durante-a-ditadura>. Acesso em: 03 out. 2021. 
32LEGALE, Siddharta. A Corte Interamericana de Direitos Humanos como Tribunal Constitucional. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 385. 
33RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 492. 
34LEAL, Mônia Clarissa Hennig. “Aproximações teóricas à noção de Soberania enquanto postestas e 
sua limitação por meio da convencionalização do direito e da atuação do Corte Interamericana de 
Direitos Humanos”, ALVITES, Elena; POMPEU, Gina Marcilio; SARLET, Ingo Wolfgang. (Orgs): Direitos 
fundamentais na perspectiva da democracia interamericana 2020/2021. Porto Alegre, RS: Editora 
Fundação Fênix, 2021, p. 153-180. Disponível em: https://www.fundarfenix.com.br. Acesso em: 08 
out. 2021. 
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sociais contemporâneos. Assim como ocorreu, no âmbito normativo interno, em 

determinados países integrados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

refletindo às decisões da CoIDH no exercício do Controle de Convencionalidade, 

tendo como objeto Leis de Anistia. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os Estados signatários da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(CADH), submetem-se à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

devendo, em regra, garantir a eficácia das obrigações normativas internacionais. Em 

regra, a decisão da CoIDH vincula somente os Estados envolvidos no julgamento, não 

havendo, portanto, expressa cominação legal ou convencional, para os signatários 

do Tratado, em caso da não efetivação do paradigma interpretativo internacional 

jurisprudencial, no entanto entende-se por essa obrigação por intermédio de uma 

interpretação sistemática entre a Convenção Americana de Direitos Humanos e a 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, sendo, inclusive, o entendimento 

da CoIDH exarado no caso Gomes Lund y outros vs. Brasil. 

A velocidade das mudanças significativas na sociedade e dos valores sociais, 

é incompatível com o procedimento legislativo de alterações formais de normas, 

especialmente de texto constitucional, principalmente nas Constituições rígidas. 

Alterações no universo das relações sociais podem fomentar a realização de 

alterações informais no texto normativo, possibilitando a Mutação Constitucional, 

por intermédios da sistematização de mecanismos, dentre os quais o da 

interpretação judicial. 

Ações sociais (individual ou coletivamente organizada), consistentes em atos 

de Poderes de Estado, órgãos e instituições públicas ou privadas, bem como a 

incorporação de Tratados de Direitos Humanos ao ordenamento jurídico interno 

Estatal, somados aos controles de convencionalidades realizados pela CoIDH, em 

face de Estados signatários, podem, conjuntamente, caracterizar uma alteração no 

quadro social, político e jurídico possibilitando uma alteração de interpretação 

normativa, conformando uma reinterpretação da Constituição e de Leis de Anistia, 

semelhantemente como ocorreu em países do Sistema Interamericano.  
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Entende-se que o Controle de Convencionalidade, exercido por intermédio das 

decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito do Sistema 

Interamericano, pode ser um dos fatores de Mutação Normativa e Constitucional, 

capaz de levar a reinterpretação de textos constitucionais à luz daquele controle 

internacional, desde que haja harmonia e seja em conjunto com alterações dos 

valores de uma determinada sociedade. 
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