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APRESENTAÇÃO 

O presente livro é fruto da parceria internacional, de mais de 18 anos de duração, entre a 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) - Brasil e a Universitá degli Studi di Perugia (UNIPG) - 

Itália. A rica parceria internacional entre as duas instituições reflete-se na realização de uma 

pluralidade de ações como o doutorado em dupla titulação, a inserção de professores visitantes e 

a realização de seminários, no Brasil e na Itália.  

A proposta dos seminários é de fomentar a reflexão, o compartilhamento de valores, a 

troca de informações e de ideias entre professores e alunos dos programas de pós-graduacão 

stricto sensu em Direito de ambas as instituições. 

Os eventos apresentam-se então como uma das ações de comprometimento com a 

formação de pesquisadores capazes de entender, investigar e responder às novas questões 

trazidas pela globalização, e também de responder ao desafio de internacionalização universitária. 

 Recorda-se que a UNIVALI e a UNIPG possuem “um dos melhores sistemas de 

internacionalização entre as universidades brasileiras e italianas, no que se refere à área do 

Direito”. 

Fortalecendo ainda mais o vínculo com ambas as instituições, desde o ano de 2015, a 

UNIVALI e a UNIPG firmaram acordo aditivo, visando mútua colaboração na divulgação, 

compartilhamento e produção do conhecimento jurídico por meio de publicações conjuntas.  

Uma das primeiras ações, no seio do citado acordo, foi a de publicar os trabalhos de 

professores e alunos, de ambas as instituições, fruto de seminário conjunto. Para tanto, publicou-

se em 2015 o livro “Elementos de Constitucionalismo e Transnacionalidade: estudos realizados no 

âmbito do convênio entre a UNIVALI/Brasil e a Universidade de Perugia/Itália”, com artigos que 

refletem a rica e a intensa troca intelectual entre as instituições. 

Em continuidade aos trabalhos de cooperação e internacionalização entre as instituições, 

ocorreu ainda no ano de 2015, seminário de pesquisa voltado para o tema Direito constitucional 

comparado e Neoconstitucionalismo, que gerou a coletânea de trabalhos aqui apresentada. Os 

eventos e suas consequentes coletâneas de trabalhos são abertos aos alunos e aos professores de 

outros programas de Mestrado e Doutorado, ampliando o potencial de trocas e de crescimento. 

A presente coletânea apresenta trabalhos de professores e alunos não apenas da UNIVALI, 
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mas também da IMED, UNISC, PUC/PR, UFRGS e da Universidade de Caldas (Colômbia) nos temas 

de direitos humanos e dignidade da pessoa humana, democracia e Estado democrático, 

sustentabilidade e meio ambiente, extradição e migração. 

Os trabalhos presentes nessa coletânea visam sustentar e ampliar os mais diversos temas e 

debates, à luz do direito constitucional comparado e do neoconstitucionalismo, denotando 

unicidade e coerência interna por meio de seus dois eixos de pesquisa. 

UNIVALI e UNIPG integram-se e por meio de seus seminários e publicações e propiciam um 

lugar de encontro e de divulgação de pesquisas, não apenas de seus professores e alunos, mas 

também de professores e alunos de outras universidades, reforçando os aspectos de cooperação, 

internacionalização e transnacionalidade que se fazem necessários às universidades do mundo em 

tempos de globalização. Nesse sentido, reforça-se que este livro é uma coletânea, fruto de 

vivência intelectual transnacional e que representa um canal de divulgação, à comunidade 

científica, de pesquisas no âmbito de convênio entre as duas instituições, permitindo a 

globalização de conhecimento. 

 

Luciene Dal Ri 

Rafael Padilha dos Santos 

Josemar Sidinei Soares 

ORGANIZADORES 
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NAS CONSTITUIÇÕES E TRATADOS 

INTERNACIONAIS: UMA ANÁLISE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO INDIVÍDUO 

PERANTE A PRÓPRIA CONDIÇÃO EXISTENCIAL 

 

Denis Lerrer Rosenfield1 

Josemar Sidinei Soares2 

 

INTRODUÇÃO 

A dignidade da pessoa humana representa hoje valor central em diversos ordenamentos 

jurídicos ao redor do mundo, ganhando destaque tanto nas constituições nacionais como nos 

tratados internacionais. Não são poucos que afirmam que a dignidade do homem é o principal 

valor, é o sustentáculo dos Estados Democráticos de Direito. 

A dignidade do homem possuiu diversos significados no decorrer da história, variando 

conforme o contexto cultural e social do local e da época. A partir disso, o objetivo do presente 

trabalho é analisar diversas constituições e tratados internacionais buscando identificar como a 

dignidade da pessoa humana é prevista nos principais documentos jurídicos da atualidade, 

buscando semelhanças e diferenças, principalmente no aspecto acerca de quem recai a 

responsabilidade pela sua concretização. 

 

1. HISTÓRIA E TEORIA DA DIGNIDADE DO HOMEM 

Nesse primeiro momento será apresentado um breve histórico e algumas concepções 

teóricas acerca da dignidade humana para um entendimento geral de tal instituto. 

Aquilo que se entende por dignidade sofreu uma mudança substancial desde que esse valor 

surgiu na sociedade da antiga Roma até que foi incorporado na cultura cristã-ocidental: passou de 

                                                        
1 Pós-Doutor pela Ecole Normale Supérieure de Fontenay-St. Cloud, Doutor em Filosofia pela Université Paris 1 (Pantheón-

Sorbonne). Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

2 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do 
Itajaí. Professor da Universidade do Vale do Itajaí. 
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uma conquista individual para ser inerente à natureza humana3. 

Na sociedade romana pré-império, a dignidade correspondia a méritos em uma forma de 

vida, ligada por uma parte à esfera política e outra a uma linha moral. Em Roma a principal 

condição para adquirir dignidade era a ação política, o pertencimento ao Senado, junto com a 

integridade moral. Pertencer à nobreza romana conferia mais brilho à dignidade4.  

O romano defendia sua dignidade, lutava por ela. Ela não possuía uma ordem rígida, podia 

aumentar, baixar, perder ou ser restituída. A dignidade era uma realização pessoal que, por um 

lado, dava direito a um poder e, por outro, pelo impulso interior para ser moralmente 

irrepreensível, exigia um dever5. 

Para o cristão a dignidade do homem possui um triplo fundamento na sua origem divina, na 

sua qualidade de imagem e semelhança de Deus e em sua finalidade no Criador mesmo. A 

dignidade fica assim definida, para todos os homens por igual, em relação direta com Deus, com 

independência de qualquer outra condição. Essa dignidade dava ao homem certos direitos 

inalienáveis e com ela nascem as tarefas de proteção e respeito6. 

A evolução desse conceito através da história do pensamento ocidental leva à conclusão de 

que a dignidade humana não pode ser fruto de uma conquista, pois seriam muitos os que não a 

alcançariam. A dignidade é intrínseca à natureza humana em razão do que é específico de sua 

natureza: ser espiritual. Essa dignidade é mais do que moral, ética ou psicológica, é constitutiva do 

ser humano e sua natureza é ontológica7. 

É após a Segunda Guerra Mundial que a noção de dignidade da pessoa humana aparece 

com especial força na esfera internacional8, tornando-se, a partir daí, um importante fundamento 

de textos políticos da atualidade.  

De acordo com Pezzella e Bublitz, a importância que a sociedade confere à dignidade da 

                                                        
3 CORREA, Juan de Dios Vial; GUERRO, Ángel Rodríguez. La Dignidad de la Persona Humana: desde la fecundación hasta su muerte. 

Acta Bioethica, Santiago, v. 15, n. 1, p. 55-64, 2009. p. 56. 

4 CORREA, Juan de Dios Vial; GUERRO, Ángel Rodríguez. La Dignidad de la Persona Humana: desde la fecundación hasta su muerte. 
p. 56. 

5 CORREA, Juan de Dios Vial; GUERRO, Ángel Rodríguez. La Dignidad de la Persona Humana: desde la fecundación hasta su muerte. 
p. 56. 

6 CORREA, Juan de Dios Vial; GUERRO, Ángel Rodríguez. La Dignidad de la Persona Humana: desde la fecundación hasta su muerte. 
p. 56. 

7 CORREA, Juan de Dios Vial; GUERRO, Ángel Rodríguez. La Dignidad de la Persona Humana: desde la fecundación hasta su muerte. 
p. 56. 

8 ANDORNO, Roberto. Bioética y dignidad de la persona. 2. ed. Madrid: tecnos, 2012. p. 74. 
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pessoa humana nas relações pessoais, privadas e, de maneira mais ampla, com o macrossistema 

da cultura social e jurídica, enfrentando sua repercussão concreta e efetiva, está imbricada com a 

potencialidade que se atribui à capacitação de quem compõe a sociedade9. 

Dessa forma, quanto mais protegida a dignidade da pessoa humana, mais desenvolvida 

culturalmente a sociedade e mais próxima de uma realização efetiva das possibilidades de seus 

formadores. Uma sociedade que não perquire, não discute, não confere possibilidades para uma 

ampliada discussão jurídica da importância da pessoa em sua plenitude deixa de cumprir seu 

principal papel: o desenvolvimento integral da pessoa10. 

Uma conceituação clara do que efetivamente é a dignidade da pessoa humana inclusive 

para efeitos de definição do seu âmbito de proteção como norma fundamental, se revela no 

mínimo difícil de ser obtida. Tal dificuldade reside na circunstância que se cuida de um conceito de 

contornos vagos e imprecisos caracterizado por sua ambiguidade e porosidade, assim como por 

sua natureza necessariamente polissêmica11. 

Ainda assim, como destaca Sarlet, a dignidade é algo real, algo vivenciado concretamente 

por cada ser humano. Além disso, a doutrina e a jurisprudência cuidaram, ao longo do tempo, de 

estabelecer alguns contornos basilares do conceito e concretizar o seu conteúdo12. 

Conforme Sarlet, a dignidade seria irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que 

qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado. Assim, a dignidade deve ser 

reconhecida, respeitada e protegida, não podendo ser criada, concedia ou retirada (embora possa 

ser violada), já que existe, ou é reconhecida como tal, em cada ser humano como algo que lhe é 

inerente13. 

Continua o autor que a dignidade independe das circunstâncias concretas, já que é inerente 

a toda e qualquer pessoa humana, visto que em princípio todos, mesmo o maior dos criminosos, 

são iguais em dignidade, no sentido de serem reconhecidos como pessoas, ainda que não se 

                                                        
9 PEZZELLA, Maria Cristina Cereser; BUBLITZ, Michelle Dias. Pessoa como sujeito de direitos na sociedade da informação: um olhar 

sob a perspectiva do trabalho e do empreendedorismo. Sequência, Florianópolis, n. 68, p. 239-260, jun. 2014. p. 249. 

10 PEZZELLA, Maria Cristina Cereser; BUBLITZ, Michelle Dias. Pessoa como sujeito de direitos na sociedade da informação: um olhar 
sob a perspectiva do trabalho e do empreendedorismo. p. 249. 

11 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 9, p. 361-388, jan./jun. 2007. 362-363. 

12 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
possível. p. 364. 

13 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
possível. p. 366. 
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portem de maneira igualmente digna nas suas relações com os outros14. 

Porém, a dignidade da pessoa humana não deve ser considerada apenas como algo 

inerente à natureza humana, mas também possui um sentido cultural, sendo fruto do trabalho de 

diversas gerações da humanidade em seu todo, razão pela qual as dimensões natural e cultural da 

dignidade da pessoa se complementam e interagem mutuamente15. 

Nesse sentido, ganha fundamental importância a constatação de que a dignidade da pessoa 

humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e da comunidade em geral, de 

todos e de cada um, condição dúplice que também aponta para uma paralela e conexa dimensão 

defensiva e prestacional da dignidade16. 

Como tarefa imposta ao Estado, a dignidade da pessoa reclama que ele guie as suas ações 

tanto no sentido de preservar a dignidade existente quanto objetivando a promoção da dignidade, 

especialmente criando condições que possibilitem o pleno exercício da dignidade, sendo, 

portanto, dependente da ordem comunitária17. 

Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde 

as condições mínimas de uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação 

do poder, onde a liberdade, a autonomia, a igualdade em direitos e dignidade e os direitos 

fundamentais não forem reconhecidas e minimamente assegurados, não haverá espaço para a 

dignidade da pessoa humana e a pessoa, por sua vez, poderá não passar de mero objeto de 

arbítrios e injustiças18. 

Pezzella e Bublitz afirmam que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana só 

pode ser edificado a partir do momento que se reconhece que todas as pessoas são sujeitos de 

direito. Até pouco tempo os filhos deveriam repetir a profissão dos pais, as mulheres estavam 

excluídas de uma gama de ofícios, sem falar das pessoas com deficiência. Os estrangeiros ainda 

hoje são excluídos constitucionalmente de vários ofícios e cargos eletivos19. 

                                                        
14 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 

possível. p. 367. 

15 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais: na Constituição Federal de 1988. 9. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 47. 

16 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais: na Constituição Federal de 1988. p. 48. 

17 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais: na Constituição Federal de 1988. p. 48. 

18 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais: na Constituição Federal de 1988. p. 57. 

19 PEZZELLA, Maria Cristina Cereser; BUBLITZ, Michelle Dias. Pessoa como sujeito de direitos na sociedade da informação: um olhar 
sob a perspectiva do trabalho e do empreendedorismo. p. 240-241. 
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A partir do momento histórico que se confere dignidade a todos, independente de gênero, 

se amplia o conceito de igualdade, assim como se reconhece a dignidade da pessoa humana em 

um leque ampliado da população20. 

O filósofo renascentista Pico Della Mirandola centra a dignidade do homem no fato de que 

Deus criou o homem, diferentemente dos animais, sem uma fisionomia própria, nem com 

nenhuma dotação, para qualquer forma, qualquer dádiva que com premeditação ele escolha, ele 

possa ter e possuir com base no seu próprio julgamento e decisão21. 

A natureza de todas as outras criaturas é definido e restrito pelas leis divinas. O homem, 

por outro lado, não é impedido por tais restrições. Ele pode, por seu próprio livre arbítrio, traçar 

os lineamentos de sua própria natureza. O homem foi feito uma criatura nem do céu nem da 

terra, nem moral ou imortal, de forma que possa, como livre e orgulhoso modelador de sua 

própria forma, formatar-se como preferir. Está no poder do homem descer para as formas de vida 

mais baixas e brutais e, estar apto, por sua própria decisão, de retornar para as ordens superiores 

na qual a vida é divina22. 

Santos destaca que para Mirandola o homem é colocado no centro do mundo para poder 

contemplar as mais diferentes angulaturas do próprio mundo, e é capaz de realizar plenamente 

suas próprias virtualidades. Este homem no centro do mundo é o homem digno, é aquele que 

precisou a própria consciência para realizar escolhas otimais e de acordo à natureza humana, 

construindo para si mesmo e para o mundo a dignidade23. 

Uma das principais bases de diversas concepções atuais da dignidade da pessoa humana é 

o princípio kantiano de que nunca se deve praticar uma ação senão em acordo com uma máxima 

que se saiba poder ser uma lei universal. A necessidade de ação segundo esse princípio chama-se 

de obrigação prática, ou seja, dever. O dever não pertence ao chefe no reino dos fins, mas sim a 

cada membro e a todos em igual medida24. 

A necessidade prática de agir segundo esse princípio, isto é, o dever, não assenta em 

                                                        
20 PEZZELLA, Maria Cristina Cereser; BUBLITZ, Michelle Dias. Pessoa como sujeito de direitos na sociedade da informação: um olhar 

sob a perspectiva do trabalho e do empreendedorismo. p. 241. 

21 MIRANDOLA, Giovanni Pico Della. Oration on the Dignity of Man. Chicago: Henry Regnery, 1956. p. 7. 

22 MIRANDOLA, Giovanni Pico Della. Oration on the Dignity of Man. p. 7-8. 

23 SANTOS, Rafael Padilha dos. O princípio da dignidade da pessoa humana como reguladora da economia no espaço 
transnacional: uma proposta de economia humanista. 568 f. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Centro de Ciências Sociais e 
Jurídicas, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2015. p. 130. 

24 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: 70, 2007. p. 76-77. 
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sentimentos, impulsos e inclinações, mas sim somente na relação dos seres racionais entre si, 

relação essa em que a vontade de um ser racional tem de ser considerada sempre e 

simultaneamente como legisladora, porque de outra forma não pode pensar-se como fim em si 

mesmo25. 

A razão relaciona, pois, cada máxima da vontade concebida como legisladora universal com 

todas as outras vontades e com todas as ações para consigo mesmo, isso em virtude da ideia de 

dignidade de um ser racional que não obedece a outra lei senão àquela que ele mesmo 

simultaneamente dá26. 

No reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, 

pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente, mas quando uma coisa está acima de 

todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade27. 

Já em Hegel, a dignidade ganha a característica do reconhecimento: ser pessoa e respeitar 

os outros como pessoa28. Nessa esteira, Charles Taylor afirma a relação entre reconhecimento e 

identidade (no sentido de maneira que a pessoa se define, como é que suas características fazem 

dela um ser humano)29. 

Taylor explica que a identidade é formada em parte pela existência ou inexistência de 

reconhecimento e, muitas vezes, pelo reconhecimento incorreto dos outros, podendo uma pessoa 

ou um grupo de pessoas serem realmente prejudicadas, alvo de uma verdadeira distorção, se 

aqueles que os rodeiam refletirem uma imagem limitativa, de inferioridade ou de desprezo por 

eles mesmos. O não reconhecimento ou o reconhecimento incorreto podem afetar 

negativamente, podem ser uma forma de agressão, reduzindo a pessoa a uma maneira falsa de 

ser, distorcida, que a restringe30. 

Dworkin define o direito à dignidade como o direito que as pessoas têm de não serem 

vítimas da indignidade, de não serem tratadas de um modo que, em sua cultura ou comunidade, 

se entende como demonstração de desrespeito. Toda sociedade civilizada teria padrões e 

                                                        
25 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p. 77. 

26 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p. 77. 

27 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p. 77. 

28 HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 40. 

29 TAYLOR, Charles. A Política de Reconhecimento. In: ______. (Org.). Multiculturalismo: examinando a política de reconhecimento. 
Lisboa: Piaget, 1998. p. 45. 

30 TAYLOR, Charles. A Política de Reconhecimento. p. 45. 
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convenções que definem essas indignidades, que diferem conforme o lugar e a época que se 

manifestam. O direito à dignidade exige que a comunidade lance mão de qualquer recurso 

necessário para assegurá-lo31.  

Dworkin afirma que existem dois princípios que identificam os valores mais abstratos da 

condição humana. O primeiro ele chama de princípio do valor intrínseco e significa que toda vida 

humana tem um tipo especial de valor objetivo. Possui valor como potencialidade, uma vez que a 

vida humana começou é importante como ela evolui. É importante que essa vida tenha êxito e 

que seu potencial se realize, e é ruim que fracasse e que seu potencial não se realize32. 

O segundo princípio Dworkin chamou de princípio da responsabilidade pessoal que significa 

que cada pessoa possui uma responsabilidade especial na consecução da realização da própria 

vida, uma responsabilidade que inclui o emprego do seu juízo para estimar qual classe de vida 

seria para ele uma vida realizada. Não deve aceitar que nenhuma outra pessoa tenha direito a 

ditar-lhe esses valores pessoais nem os impor sem seu consentimento33. 

O indivíduo pode respeitar as valorações codificadas de uma tradição religiosa particular, 

ou as opiniões defendidas por líderes ou textos religiosos, incluindo as valorações de mestres 

morais ou éticos laicos, mas esse respeito deve ser fruto de sua própria decisão34. 

Dworkin destaca ainda que é possível que um indivíduo sinta que sua dignidade está em 

jogo nas atitudes que os outros tomam diante da morte, e que pode querer que os outros ajam 

como lhe parece correto, porém, uma verdadeira apreciação da dignidade argumenta na direção 

oposta, em favor da liberdade individual e não da coerção, em favor de um sistema jurídico e de 

uma atitude que incentive a cada um a tomar decisões individuais sobre a própria morte35. 

Francisco Laporta afirma que a dignidade do ser humano se baseia na própria direção do 

seu comportamento, no compromisso com suas deliberações e seus atos e na própria guia a partir 

de valores e convicções. Esse seria o ideal antropológico que está subjacente nas convicções 

morais compartilhadas dos indivíduos36. 

                                                        
31 DWORKIN, Ronald. Domínio da Vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. São Paulo: Martins Fontes 2003. p. 333-334. 

32 DWORKIN, Ronald. La Democracia Posible: Principios para um nuevo debate político. Barcelona: Paidós, 2008. p. 24. 

33 DWORKIN, Ronald. La Democracia Posible: Principios para um nuevo debate político. Barcelona: Paidós, 2008. p. 25. 

34 DWORKIN, Ronald. La Democracia Posible: Principios para um nuevo debate político. p. 25. 

35 DWORKIN, Ronald. Domínio da Vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. p. 342. 

36 LAPORTA, Francisco J. Imperio de la Ley: Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz. Doxa, Alicante, n. 15-16, p. 133-145, 
1995. p. 136. 
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Sem pressupor um agente moral com essas características, o uso típico da linguagem moral 

acaba por perder sentido. Isso porque se as decisões de um indivíduo dependem de forças 

externas, se ele é instrumento da vontade dos outros, se é um mero objeto movido por causas 

alheias que o forçam a atuar, se a natureza e os outros homens decidem por ele, então noções 

morais tão elementares como dever, responsabilidade, reprovabilidade, mérito, culpa, 

compromisso, etc., que são as noções chave da linguagem moral, perdem seu significado37. 

Comparato, com base em Kant, destaca que a dignidade da pessoa não consiste apenas no 

fato de ser ela, diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado como um fim em si 

mesmo e nunca como um meio para a consecução de determinado resultado, mas ela resulta 

também do fato de que, pela sua vontade racional, só a pessoa vive em condições de autonomia, 

isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ela própria edita38. 

Por meio de algumas importantes concepções históricas e teóricas da dignidade 

apresentadas, pode-se ter uma ideia geral daquilo que se considera a dignidade da pessoa 

humana, suas diferentes facetas e entendimentos, partindo-se agora para a análise da dignidade 

humana nas constituições e tratados internacionais. 

 

2. CONSTITUIÇÕES E TRATADOS INTERNACIONAIS E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Na presente seção foram escolhidas algumas constituições e tratados internacionais, feitos 

em diferentes épocas, continentes e com base em diferentes bases ideológicas, para se ter uma 

noção de como a dignidade da pessoa humana é prevista e responsabilizada nesses diferentes 

contextos. 

A dignidade da pessoa humana começa a aparecer nos textos jurídicos, mais precisamente 

nas constituições, no final dos anos 10, sendo as primeiras a Constituição do México de 1917 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) e a Constituição da Alemanha de 1919 

(Constituição do Império Alemão, também conhecida como Constituição de Weimar). 

A Constituição de Weimar possuía uma segunda parte denominada Dos Direitos e Deveres 

Fundamentais dos Alemães e inovava ao incluir pela primeira vez na história constitucional 

europeia um capítulo dedicado exclusivamente à ordem econômica (Da Vida Econômica). O 

                                                        
37 LAPORTA, Francisco J. Imperio de la Ley: Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz. p. 136. 

38 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 21. 
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primeiro artigo desse capítulo, o art. 151, afirmava: “A organização da vida econômica deve 

corresponder aos princípios da justiça e ter como objetivo a garantia de uma existência humana 

digna a todos.”39. 

É ainda uma previsão sucinta do que viria se torna depois o aparente fundamento dos 

Estados constitucionais modernos. É abordado somente na questão da vida econômica, não sendo 

muito específico como essa visão seria concretizada, dando a entender apenas que caberia ao 

Estado garantir que a vida econômica fosse organizada de tal forma que as práticas econômicas 

fossem justas e garantissem a dignidade humana a todos, um provável contraponto às práticas 

econômicas do início da revolução industrial e do capitalismo. 

Também a constituição da Irlanda, de 29 de dezembro de 1937, já trazia em seu preâmbulo 

que o povo da Irlanda, ao adotar tal constituição, busca promover o bem comum, com a devida 

observância da Prudência, Justiça e Caridade, para que assim a dignidade e a liberdade do 

indivíduo sejam asseguradas. 

A dignidade da pessoa humana ganhou a importância que tem hoje após os horrores da 

Segunda Guerra Mundial, sendo incluída nos principais documentos internacionais de direitos. A 

Carta das Nações Unidas de 1945 traz no seu preâmbulo:  

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do flagelo da 

guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e 

a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 

igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a 

estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de 

outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 

melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. (grifo nosso). 

A Carta das Nações Unidas surge como um tratado pós-guerra para evitar que os horrores 

cometidos ocorressem novamente, colocando a responsabilidade nas nações de estabelecer 

condições que garantam os direitos e a dignidade do homem.  

Na mesma esteira veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH de 1948 que, 

conforme McCrudden, muito da inspiração para o uso subsequente da dignidade em textos 

internacionais e regionais de direitos humanos deriva do uso da dignidade da DUDH40. 

                                                        
39 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Dignidade da Pessoa Humana. Revista ad Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, v. 102, p. 457-467, jan./dez. 2007. p. 458. grifo nosso. 

40 MCCRUDDEN, Christopher. Human Dignity and Judicial Interpretation of Huma Rights. The European Journal of International 
Law, v. 19, n. 4, p. 655-724, 2008. p. 667. 
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O preâmbulo da DUDH inicia da seguinte forma: “Considerando que o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e 

inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; [...]” (grifo nosso). 

Tendo reconhecida que a dignidade é inerente a todos, abre-se os diversos artigos da 

declaração estipulando as garantias dessa dignidade. Ela própria é citadas mais três vezes, em uma 

delas faz referência à já citada Carta da Nações Unidas. No seu artigo 1º reforça novamente o 

reconhecimento da dignidade como inerente a todos os seres humanos: “Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.”. 

No artigo 23º, a dignidade é enfatizada no trabalho: “Quem trabalha tem direito a uma 

remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme 

com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção 

social.”. 

Aqui há um pouco de responsabilidade do indivíduo, que deve trabalhar para ter a 

remuneração adequada, porém é deixado claro a responsabilidade de se garantir que essa 

remuneração seja equitativa e satisfatória, além da possível complementação por outros meios de 

proteção social. 

A Constituição Italiana, publicada em 01 de janeiro de 1948, previu a dignidade em seu art. 

3: 

Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem discriminação de 

sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais. Cabe à 

República remover os obstáculos de ordem social e econômica que, limitando de fato a liberdade e a 

igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva 

participação de todos os trabalhadores na organização política, econômica e social do País. 

No seu art. 27, a dignidade do homem é abordada indiretamente no âmbito penal, 

garantindo-se que as penas não podem comportar tratamentos contrários ao senso de 

humanidade. 

No art. 41 a dignidade é garantida na questão econômica: “A iniciativa econômica privada é 

livre. A mesma não se pode desenvolver em contraste com a utilidade social ou de uma forma que 

possa trazer dano à segurança, à liberdade, à dignidade humana.”. 

A atual Constituição da Alemanha, elaborada em 1949, chamada oficialmente como A Lei 

Fundamental da República Federal da Alemanha, também conhecida como Lei Fundamental de 
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Bonn, traz em seu primeiro artigo que “A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e 

protegê-la é obrigação de todo o poder público.”. 

Conforme Barroso, tal artigo deu lugar a uma ampla jurisprudência desenvolvida pelo 

Tribunal Constitucional Federal, que alçou a dignidade da pessoa humana ao status de valor 

fundamental e centro axiológico de todo o sistema constitucional41. 

McCrudden destaca que a influência alemã se estendeu além da Europa central e ocidental, 

desempenhando um importante papel na criação da nova constituição da África do Sul pós-

apartheid, trazendo consigo um local central para a dignidade42. 

A Constituição da Índia, de 26 de janeiro de 1950, traz em seu preâmbulo que o povo da 

Índia decidiu constituir o país como uma República Democrática Secular Socialista Soberana e 

assegurar a todos os cidadãos Justiça, Liberdade, Igualdade e Fraternidade “[...] assegurando a 

dignidade do indivíduo e a unidade e integridade da Nação [...]”. 

Em seu art. 39 afirma o dever do Estado de dirigir suas políticas públicas para assegurar, 

entre outras coisas, que a todas as crianças sejam dadas oportunidades e estabelecimentos para 

se desenvolver de uma maneira saudável e em condições de liberdade e dignidade. 

Já no art. 51A são listados os deveres fundamentais dos cidadãos indianos, abordando-se 

na alínea e a renúncia a práticas derrogatórias à dignidade da mulher. 

A Constituição da Grécia de 1975 prevê em seu art. 7 que tortura, qualquer mau trato 

corporal, prejuízo de saúde ou uso de violência psicológica, assim como qualquer outra ofensa 

contra a dignidade humana está proibida e é punível conforme estabelecido por lei. No art. 106 

afirma-se que a iniciativa econômica privada não será permitida se desenvolver às custas da 

liberdade e dignidade humana ou em detrimento da economia nacional.  

A atual Constituição de República de Cuba, de 24 de fevereiro de 1976, traz em seu 

preâmbulo que somente no socialismo e no comunismo, quando o homem há sido liberado de 

todas as formas de exploração: da escravidão, da servidão e do capitalismo, se alcança a plena 

dignidade do ser humano, sendo que a revolução cubana elevou a dignidade da pátria e do 

cubano a altura superior. 

                                                        
41 BARROSO, Luis 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. p. 5. 

42 MCCRUDDEN, Christopher. Human Dignity and Judicial Interpretation of Huma Rights. p. 673. 
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No art. 9º afirma-se que o Estado realiza a vontade do povo trabalhador e garante a 

liberdade e a dignidade plena do homem. No art. 16º é previsto que o Estado organiza, dirige e 

controla a atividade econômica nacional conforme a um programa que garante o desenvolvimento 

programado do país, a fim de fortalecer o sistema socialista, satisfazer cada vez mais as 

necessidades materiais e culturais da sociedade e dos cidadãos, promover o desenvolvimento da 

pessoa humana e de sua dignidade, o avanço e a segurança do país. 

No art. 42º é estabelecido que a discriminação por raça, cor de pele, sexo, origem nacional, 

crenças religiosas e qualquer outra lesiva à dignidade humana está proibida e é sancionada por lei. 

A Constituição de Portugal (Constituição da República Portuguesa), de 02 de abril de 1976, 

traz em seu artigo primeiro que Portugal é uma República baseada na dignidade da pessoa 

humana. Em seu art. 13º é afirmado que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social. 

No art. 26º, estabelece-se que a lei estabelecerá garantias efetivas contra a obtenção e 

utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas e 

famílias e também a garantirá na criação e desenvolvimento e utilização de tecnologias e 

experimentação científica.  

O art. 59º, por sua vez, prevê que todos os trabalhadores têm direito a organização do 

trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a 

permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. 

O art. 67º, ao abordar a família, afirma que incumbe ao Estado para proteção da família 

regulamentar a procriação assistida em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana. 

Por fim o art. 206º afirma que as audiências dos tribunais serão públicas para salvaguarda da 

dignidade da pessoa humana. 

A Constituição da Espanha, de 06 de dezembro de 1978, traz em seu preâmbulo que a 

nação espanhola proclama sua vontade de promover o progresso da cultura e da economia para 

assegurar a todos uma digna qualidade de vida. Em seu art. 10, estabelece que a dignidade da 

pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o 

respeito à lei e aos direitos dos demais são fundamentos da ordem política e da paz social. No art. 

47 afirma-se que todos os espanhóis têm direito a disfrutar de uma morada digna e adequada. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 traz em seu primeiro 

artigo a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de 
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Direito brasileiro. 

Em seu art. 170, destaca-se que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos 

existência digna. Já no capítulo sobre a família, no §7º do art. 226 garante-se o planejamento 

familiar como livre decisão do casal, porém deve ser fundado nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito. 

No art. 227 estabelece-se o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, diversos direitos, entre eles, à 

dignidade. Já no art. 229 é estabelecido o mesmo dever para com os idosos. 

A Constituição da República da África do Sul, de 18 de dezembro de 1996, traz como um 

dos valores fundadores da nação, em seu art. 1, a dignidade humana, a conquista da igualdade e o 

avanço dos direitos e liberdades do homem. 

O capítulo 2 estabelece a carta de direitos do país, afirmando em seu art. 7, que a carta 

consagra os direitos de todas as pessoas do país e afirma os valores democráticos da dignidade 

humana, igualdade e liberdade. No art. 10 a dignidade humana é definida como todos terem 

dignidade inerente e o direito de ter sua dignidade respeitada e protegida. 

Em seu art. 35 garante-se aos presos, detidos e acusados condições de detenções que 

sejam consistentes com a dignidade humana. O art. 36 abre a possibilidade de limitações dos 

direitos da carta desde que de forma razoável e justificada em uma sociedade aberta e 

democrática baseada na dignidade humana. 

No art. 37 são previstos os estados de emergência, afirmando-se que mesmo nesses 

estados a dignidade humana não pode ser derrogada, estando inteiramente protegida mesmos 

nessas circunstâncias. No art. 39 é determinado que a corte, tribunal ou fórum, ao interpretar a 

carta de direitos, deve promover os valores que sublinham uma sociedade aberta e democrática 

baseada na dignidade humana, igualdade e liberdade. 

A Constituição do Reino da Suécia é formada por quatro leis fundamentais: O Instrumento 

de Governo de 1974, O Ato de Sucessão de 1810, O Ato de Liberdade de Imprensa de 1949 e a Lei 

Fundamental sobrem Liberdade de Expressão de 1991. 

A primeira parte é o Instrumento de Governo, e em seu art. 2 afirma-se que o poder 

público será exercido com respeito pelo valor igualitário de todos e a liberdade e dignidade da 
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pessoa privada. 

A atual Constituição da Finlândia, de 11 de junho de 1999, traz em seu capítulo primeiro 

intitulado provisões fundamentas, que a constituição deverá garantir a inviolabilidade da 

dignidade humana. No capítulo 2, sobre os direitos básicos e liberdades, garante-se que ninguém 

será sentenciado à morte, torturado ou tratado de maneira a violar a dignidade humana. Tal 

previsão também é estendida aos estrangeiros. O mesmo capítulo destaca ainda que aqueles que 

não conseguir obter os meios necessários para uma vida de dignidade possuem o direito de 

receber subsistência indispensável e cuidado. 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000 estabelece em seu 

preâmbulo que “[...] a União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser 

humano [...], sendo o título do seu primeiro capítulo Dignidade. O artigo 1º é intitulado Dignidade 

do ser humano e afirma “A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e 

protegida.”. 

A Carta Árabe sobre os Direitos Humanos, firmada pelos países Liga dos Estados Árabes em 

22 de maio de 2004, afirma em seu preâmbulo que os Estados Árabes concordaram em 

estabelecer os direitos elencados baseados na fé da nação Árabe na dignidade da pessoa humana 

a quem Deus exaltou desde o início da criação e no fato de que a pátria árabe é o berço das 

religiões e civilizações cujos valores humanos elevados afirmam o direito humano a uma vida 

decente baseada na liberdade, justiça e igualdade. 

Em seu art. 2, declara-se que toda forma de racismo, sionismo e ocupação e dominação 

estrangeira constituem um impedimento à dignidade humana e uma grande barreira ao exercício 

dos direitos fundamentais das pessoas. 

No art. 3 estabelece-se a igualdade de homens e mulheres em respeito à dignidade 

humana, direitos e obrigações dentro da moldura das discriminações positivas estabelecidas em 

favor das mulheres pela Shariah islâmica. 

No art. 17 é previsto um sistema legal especial para menores que proteja suas dignidades. 

No art. 20 é estabelecido que toda pessoa privada de sua liberdade será tratada com humanidade 

e com respeito pela inerente dignidade da pessoa humana. 

O art. 33 afirma que os Estados deverão tomar todas as medidas legislativas, 

administrativas e judiciárias necessárias para garantir a proteção, o desenvolvimento e o bem-
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estar da criança em uma atmosfera de liberdade e dignidade. Por fim, no art. 40 é afirmado que os 

Estados deverão garantir que pessoas descapacitadas mental ou fisicamente tenham uma vida 

decente que garanta sua dignidade. 

A Constituição mexicana, apesar de ter sido a primeira a prever a dignidade do homem, 

enfatizou a proteção a ela em diversas reformas constitucionais desde sua criação. Analisando-se 

o texto atual, percebe-se sua presença em diversos momentos. 

No art. 1º, proíbe-se toda discriminação motivada por origem étnica ou nacional, gênero, 

idade, deficiência, condição social, condição de saúde, religião, opinião, preferência sexual, estado 

civil ou qualquer outra que atente contra a dignidade humana e tenha por objeto anular ou 

diminuir os direitos e liberdades das pessoas. 

No art. 2º é previsto a autonomia dos povos e comunidades indígenas para aplicarem seus 

próprios sistemas normativos na regulação e solução de seus conflitos internos, sujeitando-se aos 

princípios gerais da constituição, respeitando as garantias individuais, os direitos humanos e, de 

maneira relevante, a dignidade e integridade das mulheres. 

O art. 3º trata da educação, afirmando-se que ela deverá contribuir para a melhor 

convivência humana a fim de fortalecer o apreço e o respeito pela diversidade cultural, dignidade 

da pessoa, integridade da família, convicção de interesse geral da sociedade, ideais de 

fraternidade e igualdade de direitos de todos, evitandos os privilégios de raças, religião, grupos, 

sexos ou de indivíduos. 

No art. 4º afirma-se que toda família tem direito de disfrutar de habitação digna e 

decorosa. Já no art. 25º estabelece-se que cabe ao Estado a gestão do desenvolvimento nacional 

para garantir que seja integral e sustentável, que fortaleça a soberania da nação e de seu regime 

democrático e que, mediante a competitividade, o fomento ao crescimento econômico e ao 

emprego e uma mais justa distribuição do ingresso e da riqueza, permita o pleno exercício da 

liberdade e da dignidade dos indivíduos, grupos e classes sociais, cuja segurança protege a 

constituição. 

Tendo passado por essa breve incursão nesses diversos textos jurídicos, passa-se na 

próxima seção a analisar a forma como a dignidade humana tem sido prevista no cenário global. 
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3. O SIGNFICADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO CONTEXTO GLOBAL 

Dependendo sob qual ponto de vista as concepções de dignidade da pessoa humana 

apresentadas são observadas, pode-se constatar significantes diferenças entre elas, 

correspondendo muito aos diferentes períodos históricos, regiões, ideologias, etc. Porém, do 

ponto de vista da responsabilidade pela dignidade do homem, percebe-se pouquíssima diferença 

nos textos apresentados. 

Conforme destacado, a DUDH foi um dos principais textos da dignidade da pessoa humana, 

influenciando boa parte do seu uso nas constituições e tratados internacionais posteriores. No seu 

preâmbulo, enfatiza aquilo que foi constatado na primeira seção do presente trabalho, qual seja, 

que a dignidade, na atualidade, é considerada algo inerente a todos, ou seja, independe de 

qualquer mérito ou esforço da pessoa. 

A partir disso, a dignidade como inerente de todos os seres humanos é reproduzida em 

quase todos as constituições, tratados internacionais de direitos humanos e textos normativos em 

geral. Não se busca no presente trabalho fazer uma crítica a tal concepção, de fato, como 

amplamente sustentado pelos autores analisados na primeira parte, é praticamente indiscutível 

que todo ser humano possui uma dignidade inata por natureza, independentemente de qual seja 

seu sexo, sua cor, sua posição social, sua religião, sua nacionalidade, sua profissão, ou de qualquer 

outro fator. 

A racionalidade humana tem se desenvolvido desde a Idade Média de forma a cada vez 

mais ser mais claro a todos que todo ser humano merece respeito à sua dignidade, sendo a 

discriminação algo incabível em uma sociedade global que já batalhou e continua batalhando 

tanto para a proteção dos direitos do homem. 

A dignidade como algo não pertencente a todos, como foi o caso em épocas distantes 

como na Grécia e Roma antiga, ou em contextos infelizmente não tão distantes, como em 

sistemas totalitários, sendo o seu marco o Nazismo na Alemanha, foi derivado de concepções de 

nem todas as pessoas eram detentoras de uma mesma dignidade, sendo que algumas eram 

naturalmente superiores e outras naturalmente inferiores, independentemente de qualquer 

mérito. De qualquer forma, independentemente da dignidade ser inerente a todos os humanos, o 

que se busca questionar aqui, é se o indivíduo não tem papel nenhum na garantia ou construção 

dessa dignidade, ficando tal encargo inteiramente aos poderes públicos dos Estados. 
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Interessante é a concepção trazida no art. 23 da DUDH, pois destaca a necessidade de uma 

remuneração adequada para os indivíduos, que permite uma existência digna para ele e sua 

família, porém deixa claro que tal remuneração pertence a quem trabalha, ou seja, o trabalho é 

fundamental para que o indivíduo tenha direito a tal remuneração digna. A contrapartida é 

necessária. 

Na Constituição italiana de 1948, o art. 3º garante a mesma dignidade social a todos 

cabendo à República remover os obstáculos que impedem o desenvolvimento da pessoa humana. 

Certamente o papel da República na remoção de obstáculos é fundamental, é necessário que o 

Estado garanta uma sociedade que permita o pleno desenvolvimento do homem, o que não pode 

ser esquecido é que a República garante a oportunidade, mas é papel fundamental do indivíduo 

buscar seu desenvolvimento. 

A Lei de Bonn afirma que respeitar e proteger a dignidade humana é obrigação de todo o 

poder público. Porém, somente do poder público? Conforme destacado, foi essa concepção da 

dignidade que a elevou a status fundamental e centro axiológico do sistema constitucional, porém 

é uma concepção voltada exclusivamente ao poder público. Ignora completamente o papel de 

cada um na garantia da dignidade. 

Da mesma forma, a Constituição cubana de 1976 aborda apenas o Estado como promotor e 

protetor da dignidade humana. A Constituição de Portugal de 1976 estabelece o papel das leis e 

do Estado em práticas garantidoras da dignidade, mas nada menciona do indivíduo. 

Essa mesma lógica é seguida em todas as constituições analisadas. Menciona-se o papel das 

leis e do poder público para garantir a dignidade, sua característica de ser inerente, etc., mas 

nenhuma aborda o papel dos indivíduos. 

Na atualidade parece haver um entendimento geral de que o indivíduo nada precisa 

realizar no mundo para ser digno, coloca-se toda a responsabilidade de garantir a dignidade para o 

Estado, organismos internacionais e demais instituições, tirando qualquer tipo de 

responsabilidade das pessoas. O papel do Estado e das instituições é de fundamental importância 

para garantir a dignidade de todos, porém não se pode retirar toda e qualquer responsabilidade 

das pessoas. 

Uma problemática que decorre dessa situação é que em nome dessa dignidade inerente e a 

total responsabilidade do Estado, o poder público acaba por conceder inúmeros direitos aos 
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indivíduos que permanecem em uma relação de dependência da ajuda estatal, não buscando sua 

autonomia. 

Como destaca Rosenfield, o auxílio público, embora pareça um grande valor moral, é na 

verdade destruidora de valores morais ao criar condições para que os necessitados permanecem 

como necessitados43. Em vez de contribuir para dignidade, o assistencialismo pode ocasionar o 

contrário, mantendo o sujeito em uma situação de dependência indigna. 

Apesar disso, diversos autores no decorrer da história têm dado ênfase no papel do 

indivíduo. Pico Della Mirandola centrava a dignidade na capacidade do homem de, por meio de 

suas escolhas, decidir sua própria natureza. Com isso, é responsabilidade do próprio indivíduo 

escolher para subir a ordens superiores de vida, ou então baixar até as formas mais brutais. 

Também Laporta enfoca a dignidade do homem na direção do comportamento que lhe dá 

o próprio homem, tendo compromisso com suas deliberações e seus atos, o que é de fundamental 

importância até para poder usar a linguagem moral. Se não é o indivíduo a se determinar por seu 

comportamento não faz nem mesmo sentido falar em responsabilidade, dever, mérito, etc. 

Platão já afirmava que depender sua felicidade dos outros é ficar na dependência alheia, 

cuja boa ou má fortuna forçaria também a sua própria sorte a oscilar. Agora se faz depender de si 

mesmo é um homem temperante, corajoso e prudente44. 

Abbagnano alerta que existir significa filosofar, no sentido de afrontar com os olhos abertos 

o próprio destino e definir claramente os problemas que resultam da justa relação consigo 

mesmo, com os demais homens e com o mundo. Significa não se limitar a elaborar conceitos, 

idealizar sistemas, mas eleger, decidir, empenhar-se, apaixonar-se: viver autenticamente e ser 

autenticamente si mesmo45. 

Mesmo com toda a ajuda externa, que é de valor, que o homem possa receber, no final ele 

deve decidir sozinho. A vida propõe continuamente questões que o indivíduo deve responder. 

Toda ação sua, qualquer que seja sua relevância, é uma resposta. Graças a cada uma dessas 

respostas, sai um pouco o mundo da névoa para tomar certa forma frente ao sujeito. Recusar-se a 

                                                        
43 ROSENFIELD, Denis Lerrer. Justiça, Democracia e Capitalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 129. 

44 PLATÃO. Menêxeno. In: CAMARA, Bruna. Menêxeno de Platão: Tradução, Notas e Estudo Introdutório. 96 f. Dissertação 
(Mestrado em Letras Clássicas) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2014. p. 71. 

45 ABBAGNANO, Nicola. Introducción al Existencialismo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1980. p. 13. 



26 
 

responder é rechaçá-lo à névoa46. 

O homem que se deixa viver, sem decidir, sem eleger, sem buscar o liame entre o passado 

e o futuro, vive em um estado de dispersão, não se possui, não possui verdadeiramente suas 

possibilidades. Sua existência não se cumpre verdadeiramente nem se abre ao porvir47. 

O homem que decide se identifica verdadeiramente com a possibilidade que escolhe. Nessa 

possibilidade que faz sua, se põe e reconhece a si mesmo. Já não se sente embalado por 

possibilidades diversas, não persegue ao azar uma ou outra possibilidade para abandoná-la 

imediatamente depois. Há reconhece como própria, como constitutiva de si, e há decidido acerca 

de si mesmo no sentido de sua unidade48. 

John Stuart Mill destaca que o homem não é uma máquina a ser construída conforme um 

modelo e regulada para exercer uma tarefa prescrita, mas sim uma árvore que necessita crescer e 

desenvolver a si mesma de todos os lados de acordo com as tendências das forças internas que a 

tornam uma coisa viva49. 

O homem que depende sua dignidade totalmente das instituições, é uma mera máquina do 

sistema. Sua dignidade é uma programação de forças externas, não é uma qualidade de natureza 

que deve ser alimentada e desenvolvida. A dignidade, assim, remete a algo mais mecânico do que 

natural. 

Isaiah Berlin afirma que o sujeito que quer ser alguém deve decidir, atuar, quer dirigir a si 

mesmo e não ser movido pelo externo como uma coisa ou um animal, ou mesmo um escravo 

incapaz de representar um papel humano50. 

O homem que quer ser digno deve dirigir a si mesmo de forma a garantir sua dignidade. Se 

deixa na mão do Estado torna-se uma coisa, um escravo de forças externas. Agora se luta por sua 

dignidade é verdadeiramente um ser humano, alguém em busca de sua unidade, de ser uma 

pessoa completa e garantindo no mundo prático aquela dignidade que em potencial é de 

natureza. 

Conforme destacava Platão, nenhuma ação por si mesma não é nem bela nem feia, mas é 

                                                        
46 ABBAGNANO, Nicola. Introducción al Existencialismo. p. 14. 

47 ABBAGNANO, Nicola. Introducción al Existencialismo. p. 20. 

48 ABBAGNANO, Nicola. Introducción al Existencialismo. p. 20. 

49 MILL, John Stuart Mill. On Liberty. Boston: Ticknor and Fields, 1863. p. 114. 

50 BERLIN, Isaiah. Cuatro Ensayos Sobre la Libertad. Madrid: Alianza, 1988. p. 201. 
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na forma como é feita que resulta tal, o que é belo e corretamente feito fica belo, o que não é fica 

feio51. Transpondo para a dignidade, o homem deve agir de forma correta para que sua ação 

demonstre dignidade, e não simplesmente ser digno como se suas ações não importassem. 

É por isso que o papel do indivíduo na construção de sua dignidade é uma questão ética. É 

a ética do homem que está em jogo, colocar-se como responsável na construção de sua vida, nas 

suas escolhas e com isso buscar exercer sua dignidade de natureza é uma questão de exercer a 

ética da vida52. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente análise que se buscou fazer das Constituições e tratados internacionais permitiu 

constatar que o entendimento geral dado pelos principais documentos jurídicos da atualidade à 

dignidade da pessoa humana é que a mesma é inerente a todos os seres humanos e cabe ao poder 

público a função de garanti-la. 

O problema de tal lógica é desvincular completamente do indivíduo qualquer 

responsabilidade acerca de sua dignidade. Ela é dada de graça naturalmente e o indivíduo não 

precisa fazer nada, não possui responsabilidade nenhuma perante ela, ficando sua proteção toda a 

cargo do Estado. 

De fato o ser humano possui uma dignidade intrínseca de natureza e cabe aos Estados 

permitirem um ambiente em que ela possa se desenvolver, mas falta hoje uma maior 

responsabilização também do indivíduo, que também deve fazer o seu papel para construir e 

manter sua própria dignidade. Não só de direitos vive o homem, mas também de deveres. 

A dignidade da pessoa humana no centro dos ordenamentos jurídicos contemporâneos 

representa grande vitória para a tradição humanista, que embora tenha sido abordada em 

                                                        
51 PLATÃO. Diálogos: O Banquete – Fédon – Sofista – Político. São Paulo: Abril Cultural, 1972. p. 21. 

52 Conforme já explorado pelo autor em outros textos: SOARES, Josemar Soares. A função do critério ético na construção de um 
direito humanista na pós-modernidade. Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 8, n. 17, p. 93-108, jan./abr. 2014; SOARES, Josemar 
Sisinei; CRUZ, Paulo Márcio. Critério ético e sustentabilidade na sociedade pós-moderna: impactos nas dimensões econômicas, 
transnacionais e jurídicas. UNOPAR Científica: Ciências Jurídicas e Empresariais, Londrina, v. 14, n. 1, p. 29-39, mar. 2013; 
SOARES, Josemar Soares. Novas alternativas para o positivismo jurídico: a ideia de um critério ético. UNOPAR Científica: Ciências 
Jurídicas e Empresariais, Londrina, v. 13, n. 2, p. 5-14, 2012, SOARES, Josemar Soares. Critério Ético Da Norma Jurídica como 
ponto de Superação do Juspositivismo na Contemporaneidade. Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade, Itajaí, v. 2, n. 2, 
p. 01-24, 2010; SOARES, Josemar Soares; Critério Ético para as Dimensões da Sustentabilidade e Transnacionalidade. In: Derecho 
Constitucional: Doctrina. Lima: San Marcos, 2012; SOARES, Josemar Sidinei. A Ética como Critério para Mediação de Conflitos 
entre Sistemas Jurídicos na Contemporaneidade. In: SAVARIS, José Antonio; STRAPAZZON, Carlos Luiz (Org.). Direitos 
Fundamentais da Pessoa Humana: Um Diálogo Latino-Americano. Curitiba: Alteridade, 2012. 



28 
 

diversas linhas ideológicas (cristã, renascentista, marxista, existencialista, entre outras), sempre 

defendeu a dignidade maior do ser humano, da pessoa não como mero elemento fortuito no 

mundo, mas como protagonista, real ator de transformação social. 

O grande risco é desta visão ser contaminada por uma acepção demasiado passiva de ser 

humano, de indivíduo como apenas um produto de seu meio e que para ser retirado da situação 

problemática precisaria da intervenção externa (Estado, grandes corporações, etc.). Com isto 

retira-se do indivíduo sua condição de protagonista, de ativo papel no mundo. 

As políticas públicas foram e ainda podem ser de grande auxílio, pois é inegável que parcela 

considerável da população mundial ainda vive em condições precárias. Entretanto, é fundamental 

a prospectiva de políticas públicas que auxiliem as pessoas a superarem a condição atual e 

alcançando patamar de maior autorresponsabilidade perante a si e ao mundo. 
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O PANORAMA DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL. PROMOÇÃO HUMANA E DE 

DEFESA DA CIDADANIA 

 

Clélia Peretti1 

 

INTRODUÇÃO2 

O discurso sobre os direitos humanos envolve no atual contexto multicultural um efetivo 

diálogo entre as culturas, respeitando-se a diversidade e a individualidade de cada pessoa, como 

um ser pleno de dignidade e direitos. Embora haja resistência de alguns países e questionamentos 

por parte de pensadores, a maior parte acredita na universalidade dos direitos humanos e, que a 

humanidade é enriquecida pela diversidade cultural. De tal modo, o reconhecimento do 

multiculturalismo, da diversidade cultural, surge no cenário globalizado como instrumentos 

capazes de garantir uma cultura de paz e viabilizar a efetivação dos direitos humanos. O 

desenvolvimento dos povos, das nações e da sociedade em geral, estaria fundamentado na ética 

do diálogo intercultural, garantindo-se, assim, a liberdade cultural dos indivíduos. Para isso, 

impõe-se uma nova postura social que esteja aberta ao diálogo e respeite a diversidade. Um 

desafio, que em última instância reenvia inevitavelmente a uma ética e a busca por uma 

universalidade concreta dos homens que valorize, por um lado, o que nos acomuna e, por outro, o 

que nos torna diferentes. 

Sem dúvida, é uma tarefa árdua problematizar e refletir sobre os direitos humanos num 

contexto em que esses são violados não só pelo terrorismo, pela  repressão, pelos assassinatos, 

mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas injustas, que originam 

as grandes desigualdades e os fluxos migratórios de pessoas de um pais ao outro em busca de 

melhores condições de vida e de paz. Desse modo, a promoção e a defesa dos direitos humanos 

abrangem uma ampla gama de temas, a adoção e a articulação de medidas que possibilitem 

                                                        
1 Pós-doutora e Doutora em Teologia. Professora da Pontificia Universidade Católica do Paraná no Programa de Mestrado e 

Doutorado em Teologia e no Bacharelado de Teologia do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina. 

2 O conteúdo deste capítulo é parte do estudo realizado no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Direitos Humanos, Gênero, 
Juventudes” na Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, Curitiba em parceria com o Centro Universitário Católica de 
Santa Catarina, Joinville. Contribuiu para a realização da pesquisa o discente Clóvis Gomes Cardoso do Programa de Incentivo à 
Pesquisa PROINPS, do Bacharelado de Teologia do Centro Universitário. Os dados apresentados constituem parte do relatório 
final do plano de trabalho Promoção dos direitos humanos e cidadania entre as juventudes, apresentado no seminário de 
Pesquisa em 2015.  
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garantir a proteção das liberdades fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Portanto, 

reconhecer o avanço teórico e prático dos direitos humanos é, hoje, antes de qualquer coisa, 

reconhecer as diferenças em todas as suas categorias: gênero, religião, cor, etnias, etc. 

Reconhecer as diferenças significa reconhecer a necessidade de uma identidade humana, política 

e cultural, ou seja, a necessidade universal de liberdade e de dignidade. Talvez, essa seja uma ou a 

maior das dificuldades do homem contemporâneo: reconhecer no outro suas diferenças e admiti-

las. Fundamentar os direitos humanos desde a práxis da proximidade significa, desse modo, 

encontrar um fundamento sociopolítico; compreendê-los como ferramentas de emancipação e 

não instrumentos de ideologização funcionais a práticas opressoras.  

Deste modo objetivamos neste capítulo tecer algumas reflexões sobre o panorama dos 

Direitos Humanos no Brasil, sua configuração política e as práticas de promoção humana e de 

defesa da cidadania propostas nos documentos nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, 

serão apresentadas figuras simbólicas de engajamento na luta e na defesa dos direitos humanos; 

analisada a trajetória histórica dos direitos humanos na Igreja Católica no Brasil, o deslocamento 

do discurso político ao discurso moral, o protagonismo da Igreja Católica, a linguagem pastoral e 

teológica de que se revestem os documentos sobre os direitos humanos. Para o desenvolvimento 

deste estudo realizou-se pesquisa bibliográfica do tipo exploratório descritiva. Buscou-se, dessa 

forma, estabelecer uma vinculação entre teologia e direito considerando os caminhos apontados 

pelos documentos da Igreja na promoção e ampliação da noção de direitos humanos na 

atualidade. 

 

1. DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO  

O pressuposto sobre o qual se fundamenta este estudo é de que os direitos humanos não 

são meras concepções da sociedade política, mas nascem com o homem, fazem parte da própria 

natureza humana e da dignidade que lhe é intrínseca; e são fundamentais, porque sem eles o 

homem não é capaz de existir, de se desenvolver e participar da vida; e são universais, porque 

exigíveis de qualquer autoridade política em qualquer lugar. Eles representam as condições 

mínimas necessárias para uma vida digna. 

Dentre os avanços mais importantes relacionados aos Direitos Humanos está a Magna 

Carta de 1215 que atribuiu novos direitos às pessoas e tornou o rei sujeito à lei; a Petição de 
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Direito do ano de 1628 que definiu os direitos do povo; a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos que em 1776 proclamou o direito à vida, liberdade e à busca da felicidade; a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento da França, que em 1789 afirmou 

que todos os cidadãos eram iguais perante a lei e a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

de 1948, o primeiro documento que lista os trinta direitos garantidos nas quais devem gozar cada 

ser humano. Mas foi apenas na metade do século XX que o tema ganhou espaço na agenda 

internacional e sua observância pelos Estados tornou-se uma obrigação indiscutível. Antes da 

criação das Nações Unidas, em 1945, a tutela dos direitos humanos era considerada uma matéria 

de domínio reservado estatal, ou seja, o modo como cada Estado soberano tratava os indivíduos 

no interior de suas fronteiras era de sua própria responsabilidade. Mas, com a criação das Nações 

Unidas, o cenário alterou-se. Embora não fosse objetivo primordial das Nações Unidas 

assegurarem o respeito aos direitos humanos, por mais que seus princípios estavam orientados 

para a segurança internacional, foi no âmbito da ONU com a com a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, que veio à luz a questão de abordar os temas mais variados dos 

direitos inalienáveis da pessoa humana.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 constitui o primeiro documento de 

convergência dos instrumentos regionais e globais de direitos humanos proclamados 

posteriormente3, nela são listados os trinta direitos dos quais deve gozar cada ser humano e 

aborda os temas mais variados dos direitos inalienáveis da pessoa humana.  A Declaração 

inaugura, assim, a fase legislativa das Nações Unidas, abrindo caminhos para outros instrumentos, 

como o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, sociais e Culturais e o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1996, dentre outros. 

Nesse sentido, os direitos humanos se apresentam como fundamentais, como direitos 

próprios e inalienáveis que não podem ser legitimamente negados a nenhuma pessoa e se 

configuram como conteúdo normativo de uma ética universalmente válida. Ocupar-se de sua 

promoção humana é trabalhar em vista de criar no cotidiano da humanidade, em sua pluralidade 

e diversidade históricas, condições para fazer com que a dignidade humana seja entendida como 

ponto de partida inarredável e princípio orientador das ações internacionais e nacionais. A 

dignidade da pessoa humana, os direitos invioláveis e o exercício da cidadania são considerados 

                                                        
3 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos 

básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. 
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também princípios fundamentais da Carta Magna Brasileira de 1988. 

 

1.1 O Protagonismo da Igreja Católica na defesa e promoção dos Direitos Humanos 

A Igreja Católica colaborou e vem trabalhando em prol da promoção e defesa e da 

dignidade da pessoa humana e de seus direitos. Exemplo claro foi o Concílio Vaticano II e as 

encíclicas Mater et Magistra (1961) e Pacem in Terris (1963), promulgadas pelo Papa João XXIII, 

que inspiraram a Igreja na assunção da luta pelos direitos humanos de maneira oficial. Em seguida, 

o Papa Paulo VI criou em 06 de janeiro de 1967 o Pontifício Conselho da Justiça e Paz, um 

organismo da Cúria Romana, com a finalidade  de promover a justiça e a paz, segundo o Evangelho 

e a Doutrina Social da Igreja. Os princípios básicos em que se condensa a Doutrina Social da Igreja 

constituem as bases para as Pastorais Sociais em âmbito nacional que objetivam formar uma 

sociedade integrada a partir dos valores do Evangelho, para defender de maneira crítica e 

profética a promoção integral da pessoa humana. 

Através das encíclicas Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII de 15 de maio de 1891 e 

Centesimus Annus do Papa João Paulo II de 01 de maio de 1991, e outros documentos, a Igreja 

Católica se mostrou preocupada com a questão da promoção e da proteção dos direitos humanos, 

intervindo com ações práticas de pastoral. Nas últimas décadas, vemos surgir um notável aumento 

de instrumentos normativos acerca dos direitos humanos, bem como a existência de uma 

quantidade considerável de convenções, pactos, acordos, tratados e outros instrumentos de 

natureza jurídica nacional e internacional. 

 As ciências teológicas vêm apontando caminhos para releituras e compreensões 

libertadoras de promoção, de respeito e de ampliação da noção atual de direitos humanos. Os 

direitos humanos são concebidos como um conjunto articulado e interdependente dos direitos 

cívis, políticos, sociais e culturais, fundados para além da ideia da universalidade, no princípio da 

indivisibilidade, condição indispensável pela construção de uma cidadania global. O resultado é o 

exercício da cidadania por meio da ação na esfera pública de uma comunidade política, na qual se 

constrói o direito de igualdade, de liberdade e de respeito aos direitos fundamentais do ser 

humano.  
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1.2 Os Direitos Humanos e sua trajetória histórica na Igreja Católica no Brasil 

A trajetória histórica entre Direitos Humanos e Igreja Católica no Brasil, esta compreendida 

entre o período da ditadura militar de 1964 até 2010 com o PNDH-3. Particular ênfase é dada ao 

protagonismo da Igreja nas décadas de 1970 e 1980 manifestado através da Teologia da 

Libertação, dos pronunciamentos do Conselho Episcopal Latino Americano–CELAM (Puebla, 1979) 

- da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), na atuação das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) e da organização dos Encontros Nacionais de Direitos Humanos (1982-1996). 

Com a retirada da Igreja Católica da liderança do Movimento Nacional dos Direitos 

Humanos (MNDH) organismos governamentais e não-governamentais impulsionados tanto pelas 

conferências multilaterais, promovidas pela ONU, quanto pelas organizações da sociedade civil 

que, no final dos anos de 1990, passam a atuar em parceria com o Estado na formulação e 

promoção dos direitos humanos.4 

Em 1996 temos a Primeira Conferência Nacional de Direitos Humanos oficialmente 

convocada pelo MNDH e foi o governo quem forneceu os recursos para que o evento pudesse ser 

realizado, exercendo, o papel que a Igreja Católica desempenhou no período anterior por meio 

dos encontros nacionais de Direitos Humanos. Houve uma ruptura na trajetória da política dos 

direitos humanos no Brasil, ocorrido em 1996, o último Encontro Nacional de Direitos Humanos, 

ainda sob a chancela da Igreja Católica e o predomínio dos movimentos sociais, quanto a primeira 

Conferência Nacional de Direitos Humanos, que reuniu diferentes representantes da sociedade 

civil e de organismo governamentais. Entre estes, se fizeram presentes representantes da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e do Fórum das Comissões Legislativas 

de Direitos Humanos. 

 Pouco a pouco os Direitos Humanos foram se deslocando do campo político onde os 

sujeitos de direita eram os presos políticos e os pobres, para o campo da sexualidade e da lei 

natural, em que os direitos do embrião, traduzidos em termos do direito à vida e a defesa da 

família heterossexual adquiriram centralidade. Constituiu o processo de democratização da 

sociedade brasileira para a ampliação das demandas dos novos movimentos sociais que passaram 

a ser incorporadas sob a denominação de direitos humanos expressando nas linguagens étnica, 

                                                        
4 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político ao 

discurso moral. Disponível: 
<https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BR
ASIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL>. Acesso em 25 janeiro de 2015. 
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ambiental e de gênero e pouco a pouco demandaram nos projetos e planos nacionais dos 

governos democráticos e na formulação de políticas públicas. Ao inscrever os direitos reprodutivos 

e sexuais na definição dos direitos humanos, criou-se um dissenso que retira lentamente o caráter 

universal desses direitos, remetendo-os para o campo do particular. A incorporação das questões 

de gênero na agenda do movimento de defesa dos direitos humanos no Brasil, especialmente 

aquelas que afetam o campo da moral sexual, como a descriminalização do aborto e a união civil 

de casais do mesmo sexo, acabaram produzindo uma dissintonia em relação à Igreja Católica.  

Um divisor de águas foi estabelecido na sua orientação e alianças políticas na passagem da 

ditadura para a democracia onde no período da ditadura militar, a Igreja Católica esteve ao lado 

dos movimentos sociais de contestação ao regime militar na denúncia à tortura de presos políticos 

e às causas estruturais da pobreza, no contexto democrático, sua posição se define contra os 

movimentos que representam as posições a favor da descriminalização do aborto e do casamento 

entre pessoas do mesmo sexo acarreta no conflito com as orientações morais da instituição.5 

 A disputa entre o direito do embrião, definido como pessoa humana pela Igreja Católica e 

o direito da mulher de decidir sobre o aborto, assim como o conflito entre os princípios da 

procriação e do prazer, no caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, na medida em que 

se inscrevem no âmbito dos direitos humanos, quebraram o consenso que havia se estabelecido, 

antes da Constituição Democrática de 1988, entre a Igreja Católica e os movimentos sociais de 

contestação ao regime militar. O discurso dos Direitos Humanos perdeu sua univocidade e 

consenso no âmbito dos movimentos sociais, o que vai se refletir em ambiguidades e indefinições 

tanto nos discursos dos políticos em tempos de eleição quanto nos planos e nas políticas 

governamentais.6 

A Igreja Católica passou a ocupar um lugar ao lado das demais entidades, representada por 

meio da CNBB. Impõe-se, assim, uma relação mais simétrica entre os agentes governamentais, 

não governamentais e eclesiais. Ao mesmo tempo, produziu uma clivagem entre as posições da 

CNBB e das demais entidades envolvidas no jogo político e na disputa da semântica sobre os 

                                                        
5 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político ao 

discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015. 

6 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político ao 
discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015. 
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Direitos Humanos.  

Na I Conferência Nacional observou-se a defesa ferrenha da CNBB pela inclusão no 

relatório final do direito à vida com o destaque entre os Direitos Humanos. Essa proposição 

contrapunha-se à demanda pela descriminalização do aborto, proposta pelos representantes 

governamentais e das organizações civis, que também foi incorporada no relatório como 

reconhecimento dos direitos reprodutivos enquanto direitos humanos e a implementação efetiva 

do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e do atendimento do aborto legal 

no Serviço Único de Saúde (SUS). Ainda, na esteira dessa disputa, o MNDH identificou como uma 

importante vitória a inclusão, no mesmo relatório, dos direitos de segmentos vulneráveis da 

sociedade, tais como: mulheres, negros, homossexuais, indígenas e migrantes. Como resultado 

final, temos um relatório completo que procura conciliar discurso e posições contraditórias que 

estavam presentes na conjuntura política, social e cultural da sociedade brasileira naquele 

momento. 

A sociedade civil colaborou para a elaboração dos programas nacional de Direitos Humanos 

em suas três versões: PNDH-1, PNDH-2 e PNDH-3; as conferências se constituíram, em suas 11 

edições, até 2008. O último evento, por exemplo, foi organizado de forma tripartite pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, pela Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e pelo Fórum de Entidades Nacionais de Direitos 

Humanos, manifestando um enquadramento dos Direitos Humanos numa visão que se organiza 

sobre três pilares: governo, congresso nacional e sociedade civil7. 

Os Direitos Humanos passaram a operar a partir da década de 1990, onde produziu outra 

correlação de forças entre os grupos atuantes em sua defesa. Nesse sentido, as controvérsias e 

polêmicas envolvendo o PNDH-3, estão relacionadas com uma disputa pelas categorias semânticas 

legítimas na definição dos direitos humanos no Brasil, nas últimas duas décadas, demandas 

relativas aos direitos sexuais e reprodutivos, deslocaram-se o protagonismo na defesa desses 

direitos da Igreja Católica para as ONGs e para o próprio Estado. O referido deslocamento não 

significou que as discussões sobre os Direitos Humanos no Brasil tenham se laicizado, mas que a 

Igreja Católica passou a ocupar outra posição na disputa pelo sentido dos direitos humanos sem 

                                                        
7 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político ao 

discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015. 
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que isso tenha implicado a perda de sua capacidade em pautar debates públicos sobre o tema.  

 

2. A IGREJA CATÓLICA NA VANGUARDA DOS DIREITOS HUMANOS 

No Brasil, têm-se dois movimentos intereclesiais importantes que impulsionam a Igreja 

Católica na defesa e promoção dos direitos humanos: o primeiro é o fortalecimento e o prestígio 

social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e, em nível latino americano, o 

Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) adquiram junto à opinião pública e aos 

movimentos sociais; o segundo é a Teologia da Libertação emergente e crescente como uma 

reflexão que tem como horizonte o compromisso evangélico e político da Igreja Católica com os 

pobres e como base de sustentação as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e as pastorais sociais, 

especialmente aquelas voltadas para questões agrárias, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

e indígenas, como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 

Outra fonte de legitimação do discurso em defesa dos Direitos Humanos no âmbito da 

Igreja Católica vem dos documentos e comunicados de bispos, dioceses e organismos da CNBB, 

que foram respaldados posteriormente pelas suas Assembleias Gerais.  Nomes em prol da defesa 

dos direitos humanos no Brasil que se destacaram na luta contra a ditadura e o regime militar é 

Dom Hélder Câmara então secretário-geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e 

Dom Paulo Evaristo Arns.8 

Com o Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, a Igreja passou a engendrar esforços para 

transformar a sua relação com a sociedade. Sua renovação favoreceu o engajamento nas lutas em 

prol da justiça social e a defesa dos direitos humanos. Outro evento que marcou sua trajetória foi 

a II Assembleia Geral do CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano), no qual dom Hélder 

ajudou a fundar. Nesta assembleia, realizada em Medellín, Colômbia, em 1968, os bispos 

elaboraram uma declaração pela qual clamavam por justiça social e condenavam o 

subdesenvolvimento e a violência na América Latina. 

Infelizmente houve setores tradicionais da Igreja Católica que apoiavam a ditadura e, em 

1964, Dom Hélder foi transferido para a Arquidiocese de Olinda e Recife. Em maio de 1970, Dom 

Hélder denunciou a prática de tortura no Brasil em uma grande reunião em Paris. Esse e outros 

                                                        
8 SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001.Disponível: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/534576   Acesso em 26 de maio de 2015. 
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pronunciamentos levaram os furiosos generais a considerá-lo um traidor. O ano de 1968 foi 

marcado pela intensificação de protestos, passeatas, manifestações, e por uma ação mais 

expressiva da Igreja Católica em defesa dos direitos humanos.9 

 No período entre 1969 e 1973, foi considerado o mais violento do regime militar, a tortura 

de presos e o aniquilamento da esquerda armada tornaram-se meta do Estado. Neste contexto de 

abusos e violações, desencadeou-se a ruptura definitiva entre a Igreja e a ditadura. Além de Dom 

Hélder Câmara, Dom Waldyr Calheiros também foi outro que desde o início combateu a ditadura. 

Em razão de sua postura combativa, Dom Hélder passou a ser “monitorado” pelos militares, e nos 

anos 1970 a imprensa foi proibida de citar o seu nome em qualquer publicação. Em 1966, foi 

assassinado o padre Henrique Pereira Neto, auxiliar de Dom Hélder, pelo Comando de Caça aos 

Comunistas (CCC).10 

A Arquidiocese de São Paulo dirigida por Dom Paulo Arns era líder na luta pelos Direitos 

Humanos, mas outras organizações como no Rio de Janeiro também ajudaram de forma 

significativa. Três dos mais importantes grupos estavam localizados a poucos quarteirões um do 

outro no Rio – a sede da CNBB; a Cúria da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Comissão Justiça e 

Paz.11 

Dom Paulo Arns, em contrapartida, deu total apoio aos prisioneiros. Representantes da 

Ordem Dominicana também vieram de Roma para o Brasil a fim de pressionar por uma solução do 

caso e demonstrar solidariedade e a CNBB tornou-se a voz nacional da Igreja, divulgando 

declarações críticas contra a violação dos direitos humanos.  A Igreja Católica no Brasil colaborou 

em termos com os militares a assumir o poder, mas também desempenhou importante papel com 

os progressistas para a queda do mesmo regime militar e da redemocratização do Brasil. Tudo foi 

possível graças ao diálogo de todas e todos, da esquerda, da direita, religiosos, progressistas, 

conservadores e moderados, pois o mesmo, ainda que imperfeito, é melhor do que o silêncio ou a 

violência.12  

                                                        
9 SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001.Disponível:http://www.ihu.unisinos.br/noticias/534576   Acesso em 26 de maio de 2015. 

10 SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.Disponível:http://www.ihu.unisinos.br/noticias/534576   Acesso em 26 de maio de 2015. 

11 SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.Disponível:http://www.ihu.unisinos.br/noticias/534576   Acesso em 26 de maio de 2015. 

12 SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.Disponível:http://www.ihu.unisinos.br/noticias/534576   Acesso em 26 de maio de 2015. 
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2.1 As Pastorais Sociais no Brasil - CNBB 

Integradas à Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, as 

Pastorais Sociais têm como objetivo ser presença de serviço na sociedade, desenvolvendo 

atividades concretas que viabilizem a transformação de situações específicas junto ao mundo do 

trabalho, nas situações nas quais se encontram povos de rua, crianças em situação de risco, sem-

terra, sem teto, mulheres marginalizadas, comunidades negras e no campo da mobilidade 

humana, junto aos presidiários, aos pescadores, aos trabalhadores rurais, aos sem moradia, etc. As 

Pastorais Sociais têm um desafio diante das exigências de responder às necessidades humanas em 

nome do Evangelho. Em função da complexidade das Pastorais Sociais, cabe à Comissão da CNBB, 

em âmbito nacional, ser instrumento de animação e articulação destes diferentes serviços, 

compreendendo que as ações acontecem em diferentes ambientes e situações, nos quais se torna 

indispensável o discernimento urgente dos agentes.13 

A Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade da Justiça e da Paz é constituída 

por nove Organismos e dez Pastorais Sociais Específicas. Compõem também a Comissão, o Setor 

das Pastorais da Mobilidade Humana e a Comissão do Mutirão pela Superação da Miséria e da 

Fome.14 Os Organismos são: Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), Caritas Brasileira, Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBRADES), Centro de Estatísticas Religiosas e Investigações 

Sociais (CERIS), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Pastoral da Criança, Pastoral do Menor, Pastoral 

da Sobriedade e Pastoral da Pessoa Idosa.  

As Pastorais Sociais específicas são: Pastoral Operária (PO), Serviço Pastoral dos Migrantes 

(SPM), Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), Pastoral dos Nômades, Pastoral Carcerária, 

Pastoral da Saúde, Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM), Pastoral do Povo da Rua, Pastoral 

Afro-Brasileira e Pastoral da AIDS.15 Ainda temos o Setor das Pastorais da Mobilidade Humana: 

Apostolado do Mar, Pastoral Rodoviária/estrada, Pastoral dos Migrantes, Pastoral dos Refugiados, 

Pastoral dos Nômades, Pastoral dos Pescadores e Pastoral do Turismo. Mutirão pela Superação da 

Miséria e da Fome: um secretariado para a dinamização do mutirão.16 

 

                                                        
13 CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 2. ed. Rev. A Missão da Pastoral Social. Brasília, Edições CNBB. 2008. 

14 CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 2. ed. Rev. A Missão da Pastoral Social. Brasília, Edições CNBB. 2008. 

15 CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 2. ed. Rev. A Missão da Pastoral Social. Brasília, Edições CNBB. 2008. 

16 CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 2. ed. Rev. A Missão da Pastoral Social. Brasília, Edições CNBB. 2008. 
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3. DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL  

Todos têm responsabilidade no que diz respeito à promoção e proteção dos Direitos 

humanos, mas no decorrer da história algumas figuras se destacaram como defensores dos 

direitos humanos por intervir com ações práticas, individualmente ou com outras pessoas, na 

promoção e na proteção dos direitos humanos. A seguir apresentamos alguns nomes de 

personalidades empenhadas na defesa dos direitos humanos. É claro que esta relação não é 

exaustiva, sabe-se que grandes nomes contribuíram e contribuem pela promoção da dignidade da 

pessoa humana.  

 

3.1 Dom Helder Câmara 

Hélder Pessoa Câmara OFS, foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil em 1952 e grande defensor dos direitos humanos durante o regime militar. Pregava uma 

Igreja simples, voltada para os pobres e a não-violência. Por sua atuação, recebeu diversos 

prêmios nacionais e internacionais. Foi o único brasileiro indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel 

da Paz. Criou o Movimento de Encontro de Irmãos (Emaús), o Banco da Providência e a Comissão 

de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife.17 Fortaleceu as Comunidades Eclesiais de Base 

e estabeleceu uma clara resistência ao regime militar. Tornou-se líder contra o autoritarismo e 

pelos direitos humanos. Foi perseguido pelos militares por sua atuação social e política, sendo 

acusado de comunista. Divulgou amplamente suas ideias e denúncias de violações de direitos 

humanos no Brasil.18  

 

3.2 Dom Paulo Evaristo Arns 

Em 1972 lançou a Operação Periferia, para servir as áreas mais carentes da cidade. Como 

Arcebispo, tornou-se voz dos sem voz e arauto da justiça social em nosso país, assumindo a defesa 

dos direitos humanos, constantemente violada pela ditadura militar (1964-1985). Foram 

momentos marcantes sua ida a Brasília em 1974, acompanhando familiares de presos políticos, 

em 1975, na Catedral da Sé, o histórico culto ecumênico em memória de Wladimir Herzog, 

                                                        
17 ROCHA, Zildo. Hélder, o Dom. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2000. 

18 DOMHELDER.EDU: Dom Helder Câmara: Disponível em: http://www.domhelder.edu.br/topico.php?topId=35. Acesso em 23 de 
junho de 2015. 
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jornalista morto na tortura dos porões da ditadura militar. Em 1989 foi indicado oficialmente para 

o Prêmio Nobel da Paz. É pela sua vida dedicada aos direitos humanos que a Universidade de São 

Paulo tem o orgulho de conceder a Dom Paulo Evaristo, Cardeal Arns o VIII Prêmio USP de direitos 

humanos, na categoria Individual.19 

 

3.3 Drª Zilda Arns 

  Dra. Zilda Arns Neumann foi médica pediatra e sanitarista, fundadora e coordenadora 

internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. Em 1983, a pedido da CNBB, a 

Dra. Zilda Arns criou a Pastoral da Criança juntamente com Dom Geraldo Majela Agnello. 

Desenvolveu a metodologia comunitária de multiplicação do conhecimento e da solidariedade 

entre as famílias mais pobres. A educação das mães por líderes comunitários capacitados revelou-

se a melhor forma de combater a maior parte das doenças facilmente preveníeis e a 

marginalidade das crianças. Dra. Zilda Arns Neumann recebeu o título de Cidadã Honorária de 11 

estados e 37 municípios brasileiros, 19 prêmios (nacionais e internacionais) e dezenas de 

homenagens de governos. Sua morte no Haiti em consequência do terremoto é o maior 

testemunho de empenho em prol da defesa da dignidade da pessoa humana.20 

 

4. A LINGUAGEM PASTORAL E TEOLÓGICA NOS DOCUMENTOS PAPAIS E DA CNBB SOBRE OS 

DIREITOS HUMANOS 

Em 1960 os Direitos Humanos devido sua importância foram incorporados nos documentos 

oficiais e nas encíclicas da Igreja Católica e servem como um paradigma na orientação para a ação 

moral e política dos indivíduos e governos no pontificado do Papa João XXIII, onde coincide com o 

período do Concílio Vaticano II, que deu origem a um período de “aggiornamento” e a abertura da 

instituição Católica para a modernidade.21 

                                                        
19  DIREITOS HUMANOS USP: Dom Paulo Evaristo Arns: Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Pr%C3%AAmio-USP-de-Direitos-Humanos/8d-premio-usp-de-direitos-humanos-
2007.html. Acesso em 23 de junho de 2015. 

20 PASTORAL DA CRIANÇA: Dra Zilda Arns: Disponível em: http://www.pastoraldacrianca.org.br/pt/biografia-dra-zilda. Acesso em 
03 de junho de 2015. 

21 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político 
ao discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015. 
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 Encontramos no texto da encíclica Pacem in Terris, de João XXIII (1963), a primeira 

referência da recepção católica da linguagem dos direitos humanos na sua doutrina social onde o 

Papa fundamenta os direitos humanos na natureza da pessoa humana, como um princípio que 

transcende e subordina a dimensão política dos contextos locais.22 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em 1948, os direitos 

aqui referidos desdobram-se em quatro dimensões: direitos políticos, civis, econômicos e sociais, 

com destaque para direito à existência, à integridade física e aos recursos correspondentes a um 

digno padrão de vida. O Vaticano II no estabelecimento do seu quadro doutrinário e pastoral 

pautou sua ação política na sociedade brasileira justamente no momento em que a violação da 

integridade física de presos políticos pelo regime da ditadura militar se torna recorrente e o 

agravamento da situação social e econômica expõe a maioria de sua população abaixo da linha de 

dignidade da pobreza. A opção pelos pobres, pedra fundamental da ação pastoral e política da 

Igreja Católica no continente latino-americano, perde sua urgência e importância no longo 

pontificado de João Paulo II. 

  Assim, a Igreja Católica em seus documentos incorpora a linguagem dos direitos humanos 

e manifesta compromisso com a defesa dos direitos políticos das vítimas dos regimes autoritários 

e dos direitos sociais dos pobres, as de João Paulo II vão enfatizar, sobretudo, as questões morais 

relativas à reprodução humana e à família, como referência temos a encíclica Centisimus Annus, 

publicada em 1991 onde o papa associa a democracia com os direitos humanos afirmando que é 

necessário que os povos, que estão reformando os seus regimes, deem à democracia um 

autêntico e sólido fundamento mediante o reconhecimento explícito dos referidos direitos.23 

 Em 1982, três anos após a realização da III Conferência do CELAM, ocorreu, no Brasil o I 

Encontro Nacional de direitos humanos. Realizado em Petrópolis, Rio de Janeiro, esse encontro 

mobilizou dezenas de Centros de Defesa de Direitos Humanos e Comissões de Justiça e Paz. A 

presença marcante da Igreja Católica fica evidente na linguagem que é utilizada nos documentos 

de conclusão do encontro. 

                                                        
22 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político 

ao discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015. 

23 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político 
ao discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015 
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A linguagem pastoral e teológica de que se reveste nos documentos, demarcam o 

protagonismo da Igreja Católica no encontro, assim como a expressiva maioria das entidades 

eclesiais em relação aos demais grupos laicos. Os eixos da pobreza e da valorização das bases, que 

caracterizaram o discurso dos setores progressistas da Igreja Católica na época, foram acionados 

como os sinais diacríticos comuns que deveriam ser capazes de aplacar as diferenças e dar 

unidade à heterogeneidade dos grupos que responderam à convocação para o encontro. Os 

Direitos Humanos aqui identificados são os direitos dos pobres e as instituições legítimas que 

podem reivindicar o direito de defendê-los são aquelas que se formaram pela iniciativa das bases 

por meio de um processo de democracia direta e nenhum foi criado de cima para baixo, por 

autoridades instituídas e a preocupação na formulação teológica e política engendrada pela 

reflexão da Teologia da Libertação e pela incorporação da dimensão social, na perspectiva dos 

pobres.24 

Observa-se um deslocamento da polarização, durante o PNDH-I, entre sociedade civil e 

Estado para disputas que passam a ocorrer no campo dos movimentos sociais. Entre essas 

diferenças temos as questões de gênero na definição dos direitos humanos e o protagonismo dos 

pobres, como sujeitos privilegiados dos direitos humanos, dando lugar aos direitos das mulheres e 

dos gays. De tal modo, temos uma mudança e um deslocamento na ênfase da linguagem dos 

direitos humanos: dos direitos sociais dos pobres para os direitos sexuais das mulheres e dos gays. 

O primeiro refere-se ao fortalecimento dos movimentos de gênero na sociedade e sua capacidade 

de articulação em nível nacional e internacional. A sociedade atual se tornou mais tolerante na 

convivência com as diferenças e com a diversidade de estilos de vida e arranjos matrimoniais. O 

segundo decorre da retirada, a que nos referimos acima, do apoio do Vaticano II à Teologia da 

Libertação e à pastoral popular.  

 O então contexto internacional da Igreja Católica autoriza seus agentes a se engajarem na 

defesa dos direitos humanos em contextos nacionais de repressão política e de pobreza 

econômica. Outra fonte de legitimação do discurso em defesa dos direitos humanos vem dos 

documentos e comunicados de bispos, dioceses e organismos da CNBB, que foram respaldados 

posteriormente pelas suas Assembleias Gerais, dentre os principais citamos destacam-se: Eu ouvi 

                                                        
24 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político 

ao discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015 
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os Clamores do Meu Povo, dos Bispos do Nordeste (1973); Comunicação Pastoral ao Povo de Deus, 

da Comissão Representativa da CNBB de 1976 e Exigências Cristãs de uma Ordem Política, da 

Assembleia Geral de 1977.25 

 Esses documentos foram acompanhados de ações pessoais e coletivas no âmbito das 

pastorais específicas como a CPT, o CIMI, a Pastoral dos Trabalhadores e das Comunidades 

Eclesiais de Base. Essas ações foram amplamente respaldadas pelo Vaticano e pelos órgãos oficiais 

de imprensa da Santa Sé, a Rádio Vaticano e o jornal L’Osservatore Romano que denunciaram 

abusos cometidos pelo governo militar. A conclusão é que o próprio Papa Paulo VI manifestou 

publicamente seu apoio aos Bispos brasileiros, condenando a violação dos direitos humanos no 

país. 

Como resultado institucional desse contexto eclesial e político nas dioceses do Brasil foram 

criados os Centros de Defesa de Direitos Humanos e as Comissões de Justiça e Paz, que se 

constituíram em instâncias que atuam no campo jurídico, político e da mídia na denúncia das 

violações dos direitos humanos, na proteção dos presos políticos e defesa das vítimas do regime 

militar.26  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No decorrer do estudo evidenciamos os progressos políticos, sociais e eclesiais alcançados 

em relação aos direitos humanos, fruto de contribuições que residem na universalidade, na 

indivisibilidade e no respeito à dignidade da pessoa humana. Em face disso, foi possível 

compreender que a promoção e garantia dos direitos não se restringe as fronteiras estatais. E na 

medida em que os direitos humanos entraram a fazer parte do panorama internacional e nacional 

a ideia de considerá-los como matéria de competência exclusiva do Estado sucumbiu. A trajetória 

do discurso da Igreja Católica onde através do Evangelho e dos seus documentos afirmam a 

preferência pelos pobres, pelos excluídos, pelos sofredores e marginalizados ganha importância e 

                                                        
25 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político 

ao discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015. 

26 STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica no Brasil: do discurso político 
ao discurso moral. Disponível: 
https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGREJA_CAT%C3%93LICA_NO_BRA
SIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. Acesso em 25 janeiro de 2015. 
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visibilidade tanto no seu quadro doutrinário quanto pastoral. A preocupação na formulação 

teológica e política engendrada pela reflexão da Teologia da Libertação e, pela incorporação da 

dimensão social, na perspectiva dos pobres, no Brasil, pouco a pouco se desloca do campo do 

político, em que o centro eram os sujeitos de direita, os presos políticos e os pobres para o campo 

dos movimentos sociais. As Pastorais Sociais surgiram, como já lembrado, nos anos 70, em um 

contexto de muita repressão e desrespeito aos direitos humanos pelo regime militar. 

 A Igreja era a única instituição que podia resistir à violência das ditaduras militares e na 

dinâmica aberta pela Conferência Geral em Medellín (1968), multiplicaram-se, em todo o 

continente latino-americano e caribenho, as CEBs e, aos poucos, organizaram-se as Pastorais 

Sociais. CEBs, Teologia da Libertação e Pastorais Sociais foram três pilares da nova identidade da 

Igreja latino-americana.27 O fortalecimento desses movimentos na cena política configura uma 

nova correlação de forças entre Estado, Igreja Católica e sociedade; um divisor de águas na sua 

orientação e alianças políticas na passagem da ditadura para a democracia no período da ditadura 

militar. 

 A Igreja Católica criou e esteve ao lado dos movimentos e pastorais sociais de contestação 

ao regime militar, na denúncia à tortura de presos políticos e combatendo às causas estruturais da 

pobreza, na medida em que as causas defendidas por estes novos movimentos sociais e Pastorais 

sociais surgidos no tempo da Ditadura e o regime militar estabelecido, antes da Constituição 

Democrática de 1988. Nomes como Dom Hélder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns não podem 

ficar esquecidos. Promoveram a defesa e a luta contra toda forma de violência contra os direitos 

humanos; assim a Igreja Católica no Brasil colaborou em termos com os militares a assumir o 

poder (conservadores). Tudo foi possível graças ao diálogo de todas e todos, da esquerda, da 

direita, religiosos, progressistas, conservadores e moderados, pois o mesmo, ainda que imperfeito, 

é melhor do que o silêncio ou a violência conforme aponta Serbin.28 

Concluímos que ao atribuir aos Direitos Humanos o sentido de direito dos pobres, a 

América Latina acabaria por impor uma linguagem alternativa capaz de evitar a instrumentalização 

ideológica da temática dos direitos humanos. A incorporação das questões de gênero na agenda 

do movimento de defesa dos direitos humanos no Brasil, especialmente aquelas que afetam o 

                                                        
27 CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 2. ed. Rev. A Missão da Pastoral Social. Brasília, Edições CNBB. 2008. 

28 SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.Disponível:http://www.ihu.unisinos.br/noticias/534576   Acesso em 26 de maio de 2015. 
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campo da moral sexual, como a descriminalização do aborto e a união civil de casais do mesmo 

sexo, acabaram produzindo uma dissintonia em relação à Igreja Católica. A incorporação, nas 

últimas duas décadas, de demandas relativas aos direitos sexuais e reprodutivos deslocou o 

protagonismo na defesa desses direitos da Igreja Católica para as ONGs e para o próprio Estado. O 

desafio para a Igreja é buscar sempre o diálogo e o respeito sem perder a centralidade no 

Evangelho e em Cristo. Acolher as diferenças sem exclui-las e traçar planos de trabalhos pastorais 

com essas minorias. 

 

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1998.  

CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 2. ed. Rev. A Missão da Pastoral Social. Brasília, 

Edições CNBB. 2008.  

CNBB. CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. 3º Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH - 3). Declaração da 48ª Assembleia Geral da CNBB.  Brasília-DF. 4 a 13 de maio 

de 2010. 

DIREITOS HUMANOS USP: Dom Paulo Evaristo Arns: Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Pr%C3%AAmio-USP-de-Direitos-Humanos/8d-

premio-usp-de-direitos-humanos-2007.html. Acesso em 23 de junho de 2015 

DOMHELDER.EDU: Dom Helder Câmara: Disponível em:  

http://www.domhelder.edu.br/topico.php?topId=35. Acesso em 23 de junho de 2015 

CONCILIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et spes. Sobre a Igreja no mundo 

contemporâneo, 22. In: VATICANO II. Mensagens, Discursos, Documentos. Tradução Francisco 

Catão. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2007. 

JOÃO Paulo II.  Carta encíclica Centesimus Annus: centenário da Rerum Novarum. Petrópolis: 

Vozes, 1992. (Documentos Pontifícios, 241). 

João XXIII. Carta encíclica Mater Et Magistra. Sobre a recente evolução da questão social à luz da 

doutrina cristã. 13.3d. São Paulo: Paulinas, 2010.  

_____. Carta Encíclica Pacem in Terris. 4. Ed. Sai Paulo: paulinas, 2000.  



49 
 

LEÃO XIII. Rerum Novarum. Carta Encíclica de sua santidade o papa Leão XIII sobre a condição dos 

operários. 13. Ed. São Paulo: Paulinas, 2002.  

JORGE, José. Homenagens: Dom Hélder Câmara. Joaquim Nabuco. João Cabral de Melo Neto. 

Vicente do Rego Monteiro. Brasília: Senado Federal. 1999.  

PASTORAL DA CRIANÇA: Dra Zilda Arns: Disponível em: 

http://www.pastoraldacrianca.org.br/pt/biografia-dra-zilda. Acesso em 03 de junho de 2015. 

PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. São Paulo: 

Paulinas, 2005. 

ROCHA, Zildo. Hélder, o Dom. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2000.  

SERBIN, Kenneth. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2001. Disponível: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/534576 

Acesso em 26 de maio de 2015. 

STEIL, CARLOS ALBERTO; TONIOL, RODRIGO. A trajetória dos direitos humanos na igreja católica 

no Brasil: do discurso político ao discurso moral. Disponível: 

https://www.academia.edu/5840571/A_TRAJET%C3%93RIA_DOS_DIREITOS_HUMANOS_NA_IGRE

JA_CAT%C3%93LICA_NO_BRASIL_DO_DISCURSO_POL%C3%8DTICO_AO_DISCURSO_MORAL. 

Acesso em 25 janeiro de 2015 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: 

fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991.  

ONU. Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos. Grupos ou Órgãos da 

Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 

Universalmente Reconhecidos (Defensores de Direitos Humanos). Resolução 53/144 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de Dezembro de 1998. Disponível em: 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/o-defensores-

dh.html. Acesso em 04.09.2015. 

ONU. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela resolução 

217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível na 

Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São 

Paulo: www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em: 20.03.2015. 



50 
 

DISCURSO DO ÓDIO: O LIMITE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A BUSCA PELO 

MOVIMENTO LGBT PELO DIREITO A NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

Carolinne Nhoato dos Santos1 

 

INTRODUÇÃO 

A liberdade de expressão e o direito a igualdade de todos são características fundamentais 

do Estado democrático na sociedade caracterizada pela pluralidade.  

Tais direitos ficam latentes quando utilizados por movimentos para a divulgação de 

diferentes valores, ideias, crenças, filosofias e culturas à sociedade que os desconhece, bem como 

é uma forma de buscar o direito de não discriminação justamente em função de sua condição de 

grupos minoritários e/ou vulneráveis.  

Inicialmente esses movimentos foram caracterizados pela busca de direitos sociais e pela 

realização da justiça distributiva, o resultado dessa luta nos é reflexo atualmente. Com isso 

surgiram grupos pelo reconhecimento racial, étnico, religioso, de gênero que deram abertura, 

principalmente após o período da Guerra Fria, para o reconhecimento da diversidade. 

Esse reconhecimento da diferença se dá de forma gradual com o trabalho conjunto dos 

movimentos, sociedade e Estado. Exemplo disso é a atuação do movimento LGBT nas últimas 

décadas conseguido em diversos países sair de situação na qual a homossexualidade é punida 

criminalmente para o reconhecimento de sua dignidade através da igualdade com todos os 

membros da sociedade. Assim, passaram a ter reconhecida a união estável, participam de 

processos de adoção, trocam o nome na documentação nos casos de mudança de sexo, colocam o 

companheiro e filhos como beneficiários em planos de saúde e tantas outras situações que aos 

heterossexuais é normal. 

Muito desse reconhecimento se deu através de decisões judiciais mostrando a tutela do 

Estado para com esses, mas esse trabalho não fica adstrito aos tribunais, de tal modo os próximos 

passos foram no Legislativo pela criminalização da homofobia e junto ao Executivo a realização de 

                                                        
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Bolsista do 

Prosup/Capes. E-mail: carolinnenhoato@gmail.com 
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ações afirmativas e educacionais à sociedade contra a discriminação de homossexuais. 

Logo, os opostos a homossexualidade por motivos socioculturais, passaram a defender que 

a criminalização da homofobia e ações promovidas pelo Estado acabam por cercear a liberdade de 

expressão, pois tem o direito de manifestarem-se contrários a orientação sexual diferenciada 

como forma de expressar seus valores e opinião. Exemplo da defesa dessa afirmação é a Frente 

Parlamentar da Família no Brasil e o Sentinelle in Piede na Itália. 

Portanto, se torna relevante entender que o limite à liberdade de expressão diante do 

direito a não discriminação é o discurso do ódio, o qual tem por objetivo denegrir, humilhar e 

discriminar aqueles a quem é dirigido. Ao mesmo tempo com o avanço dos meios de comunicação 

devemos atentar para que os seguidores desse discurso do ódio não venham além da prática 

deste crime praticar atos contra a vida daqueles que por suas diferenças se tornam alvos dessa 

violência. Desta forma, construindo um paralelo entre ambos os direitos na legislação Italiana e 

brasileira. 

 

1. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SUA ABRANGÊNCIA 

Parece-nos redundante explicarmos sobre a liberdade de pensamento, pois atualmente na 

sociedade ocidental, a qual em sua maioria os regimes ditatórios foram superados a liberdade de 

expressão tornou-se um marco desta realidade. 

Isso fica claro com o advento das mídias sócias e a evolução dos meios de comunicação, nas 

quais não só um profissional do ramo de jornalismo influi, mas se tornou um espaço livre a todos 

expressarem suas crenças, opiniões e ideias. Nessa realidade, pretendemos analisar a abrangência 

da proteção pelo manto da liberdade de expressão no Brasil e na Itália.  

Inicialmente, apuraremos o que prescreve as constituições de ambos os países.  

Primeiro a Constituição Italiana no inicio do artigo 21, no qual trata sobre as relações civis, 

nos traz que “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione”2. 

Como sabemos a Itália é um dos Estados-membros da União Europeia que sobre o tema 

                                                        
2 ITÁLIA. Constituição (1947). Costituzione della Repubblica Italiana: promulgada em 22 de dezembro de 1947.  Disponível em: 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf Acesso em: 05 nov. 2015.  
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leciona no artigo 11 sobre a liberdade de expressão e informação na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, in verbis:  

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de 

opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver 

ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. 2. São respeitados a 

liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social3. 

No Brasil encontramos o tema em nossa Constituição no artigo 5º, IV, em que “é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato4”. 

 Percebemos desde já que a liberdade de expressão ao mesmo tempo exige uma abstenção 

do Estado de coibi-la e o dever de protegê-la de quaisquer intervenções. Esta exigência está 

presente em ambos os países, pois intimamente ligada ao Estado Democrático de Direito. 

Ainda, no sistema internacional de proteção dos direitos humanos, tendo em vista que 

ambos os países são signatários, a Declaração Universal de Direitos Humanos prediz em seu artigo 

19 que “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”5. 

Diante desses referenciais legais observamos que a liberdade de exprimir o pensamento é 

direito de todos, sem distinção. 

Para Silva, a liberdade de expressão ocorre no momento da exteriorização do pensamento, 

ingressando no campo das relações sociais e consequentemente no mundo jurídico. Portanto, o 

exercício da liberdade de expressão pode ser por qualquer meio e ante qualquer auditório, de 

forma verbal, escrita, projetada, interpretada, por ondas ou impulsos elétricos 6. 

Em complemento, Carvalho destaca que a liberdade de expressão de uma ideia, opinião ou 

pensamento não encontram, necessariamente, qualquer apego aos fatos, à veracidade, à 

imparcialidade, pois isso não lhe cabe preencher. Assim, aqueles que aderem a este discurso já 

                                                        
3 UNIÃO EUROPEIA. Carta (2000). Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: promulgada em 07 de dezembro de 2000. 

Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=PL Acesso em: 05 de nov. 
2015 

4 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da Republica Federativa do Brasil. 1988: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm Acesso em: 05 nov. 2015 

5 ONU. Declaração (1948). Declaração Universal dos Direitos Humanos: promulgada em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf Acesso em: 05 nov 2015 

6 SILVA, Tadeu Antonio Dix. Liberdade de expressão e direito penal no Estado democrático de direito. São Paulo: IBCCRIM, 2000, 
p. 109-111. 
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recebem o pensamento formulado. Responsabilidade diferente do direito de informação, o qual 

tem responsabilidade sobre a imparcialidade e veracidade dos fatos, pois deve contribuir para 

elaboração do pensamento7. 

Portanto a liberdade de expressão consiste na “[...] abstenção do Estado e dos demais 

quanto a uma faculdade de pensar, de emitir pensamento, de criar artisticamente, de professar 

determinado culto religioso ou doutrina política, sem qualquer embaraço, respeitando os direitos 

das demais pessoas”8. 

Farias, entende que a liberdade de expressão e informação participa de forma decisiva na 

orientação da opinião pública na sociedade democrática, assim, tornando-se elemento 

condicionador da democracia pluralista e premissa para o exercício de outros direitos 

fundamentais9. 

A liberdade de expressão está ligada a faculdade do individuo ou do grupo de participarem 

da vida social, assim, assume duplo caráter dos direitos fundamentais com intima ligação a 

dignidade e liberdade da pessoa humana. Como direito fundamental é patrimônio do cidadão, da 

comunidade, obrigando todos por igual10. 

Contudo defender a liberdade de expressão não significa que não há limitação a esse 

direito. Conforme Carvalho, a livre expressão não está afastada da reprovação, pois  

Como toda ação humana, a liberdade de expressão pode causar prejuízo a bem jurídico de outrem, 

material ou imaterial, e por ele deve responder. A ninguém é dado ofender outrem impunemente, 

ao argumento de que é livre a manifestação de pensamento. Se é livre a manifestação de 

pensamento, também todos tem direito à honra, à intimidade, à imagem etc11.  

Portanto, a livre expressão, a manifestação do pensamento, ideias e opinião é um direito 

fundamental protegido constitucionalmente pelo Brasil e pela Itália, bem como no sistema 

internacional com o respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Assim, a liberdade de expressão não pode ser usada para justificar a violência, a difamação, 

a calúnia, o ódio. Desta forma, instaura-se o desafio ao Estado que ao mesmo tempo em que deve 

                                                        
7 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de Janeiro: Renovar, 

1999, p. 24-26. 

8 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. 1999, p. 29. 

9 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e imagem versus a liberdade de expressão e 
informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996, p. 134-135. 

10 SILVA, Tadeu Antonio Dix. Liberdade de expressão e direito penal no Estado democrático de direito. 2000, p. 132-134. 

11 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. 1999, p. 29. 
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proteger a liberdade de expressão também deve impedir os discursos de violência e intimidação, 

pois uma democracia permite à sociedade civil debates saudáveis sobre assuntos em que há 

profunda diferença de opinião o que observaremos na análise do direito a não discriminação. 

 

2. DIREITO A NÃO DISCRIMINAÇÃO: UMA LUTA DO MOVIMENTO LGBT 

Com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, principalmente nos Estados que 

vigoram princípios democráticos, a liberdade de expressão não ficou restrita ao direito de 

manifestação religiosa, política ou da luta de classes, mas também deu voz aos segmentos 

minoritários como forma de viabilização de sua participação da política. 

Assenta Castro e Freitas que a construção de uma democracia pluralista implica na inclusão 

social desses grupos, pois a suas lutas e exigências consistem no reconhecimento de suas 

diversidades. Assim, a liberdade de expressão se tornou um meio de propagação dos grupos com 

o intercâmbio de opiniões e experiências, podendo expor suas reinvindicações12. 

Ainda, na perspectiva legislativa o ideário da igualdade entre todos e o direito de não sofrer 

qualquer tipo de discriminação reforçam a busca dos grupos minoritários pelo reconhecimento e 

efetivação de seus direitos. 

Conforme assentam Palermo e Woelk a democracia não é somente a decisão da maioria, 

pois com o desafio da pluralidade da sociedade contemporânea, a multiplicação de fontes de 

direito internacional supranacional e estrangeiro, a crescente de valores essenciais e a difusão do 

Estado de direito fazem com que o princípios “la maggioranza vince” não responda as 

necessidades da sociedade atual13. 

Entendemos que no momento essa luta por reconhecimento é a busca dos movimentos 

LGBTs através de eventos e campanhas para que a sociedade em geral adira ao movimento não 

apenas restringindo-se aos afetados pela discriminação. Ainda, o crescente interesse pela defesa 

dos direitos homoafetivos ajuda na propagação da pauta LGBT pela efetivação de seus direitos, 

tais como o casamento, o direito da adoção por casais homoafetivos e a mudança do nome para 

os transexuais. 

                                                        
12 CASTRO, Matheus Felipe de. FREITAS, Riva Sobrado de. Liberdade de Expressão e discurso de ódio: um exame sobre as possíveis 

limitações à liberdade de expressão.  Seqüência. Florianópolis: n. 66, p. 327-355, jul. 2013, p. 343. 

13 PALERMO, Francesco; WOELK, Jens. Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze. Padova: CEDAM, 2008, p. 08. 
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Tanto a legislação brasileira como a italiana tem como objetivo a erradicação da 

discriminação, como podemos observar nos artigos 3ºs de ambas às constituições, in verbis 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

[...] 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação14. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese15. 

Assim, a proteção daqueles que são discriminados seja por quaisquer razões são protegidos 

pelo Estado, o qual na forma da lei procede às devidas penalizações, mas principalmente organiza 

ações públicas que levam a erradicação da discriminação. 

O direito da antidiscriminação também se deve a máxima de que somos detentores de 

direitos iguais, sem distinção de qualquer natureza, como já preceitua o art. 5º de nossa 

Constituição e o art. 3º da Constituição Italiana, o qual citado, bem como do art. 2º da mesma que 

entende a inviolabilidade da expressão da personalidade do cidadão individualmente e 

coletivamente, os quais in verbis: 

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, [...]16. 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale17. 

Como preceituado objetivo o princípio da igualdade que leva a antidiscriminação ainda está 

a ser alcançado. Para Diniz a concretização do princípio da igualdade é um desafio à humanidade, 

                                                        
14  BRASIL. Constituição (1998). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 

Acesso em: 05 nov. 2015 

15 ITÁLIA. Constituição (1947). Disponível em: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf 
Acesso em: 05 nov. 2015.  

16  BRASIL. Constituição (1998). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
Acesso em: 05 nov. 2015 

17 ITÁLIA. Constituição (1947). Disponível em: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf 
Acesso em: 05 nov. 2015. 



56 
 

assim a obtenção da isonomia não se dá simplesmente pelo reconhecimento destes como 

cidadãos, mas sim com leis que garantam e protejam o pluralismo existente, pois “é no respeito 

para com a diferença dentro de uma sociedade que podemos constatar se esta realmente está no 

caminho da realização igualitária, afinal, a diversidade é fruto do desenvolvimento humano”18. 

Assim, a igualdade pode ser reconhecida em duas dimensões. A primeira dimensão é a 

formal, na qual todos são iguais perante a lei, não havendo distinção de cidadão, é uma igualdade 

literal e puramente conceitual. Já a segunda dimensão é constituída de uma ação positiva por 

parte do Estado, baseando-se na afirmação aristotélica de que devemos tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Nesta o Estado tem 

compromisso com o direito das minorias através de políticas públicas que reconheçam e 

preservem a diversidade humana19. 

Diante disso, na busca pela igualdade surgiram movimentos feministas e movimentos 

ligados à raça e etnia que possibilitaram a luta em torno da liberdade de expressão da 

sexualidade, marcada no Brasil pelo fim da ditadura. O espaço público começou a ser ocupado 

com a criação do grupo “Somos” de São Paulo e do jornal “Lampião” e a epidemia de Aids nos 

anos 80 foi um marco para que a homossexualidade fosse reconhecida socialmente e 

politicamente, apesar do preconceito20. 

Ainda, “a valorização das sexualidades não heteronormativas souberam produzir uma 

reviravolta política no campo da sexualidade, construindo novas estratégias para novos tempos”21. 

Logo, a partir dos anos 90, os movimentos organizam-se para que os poderes Legislativo e 

Judiciário inserissem a orientação sexual como um aspecto a ser considerada na legislação pela 

não discriminação, com a igualdade de direitos nas questões de união civil, homoparentalidade, 

previdenciários e pela criminalização de práticas discriminatórias. Nesse mesmo contexto, a fim de 

buscar visibilidade, surgem as Paradas do Orgulho Gay, bem como a demanda de mercado de bens 

e serviços para o público homossexual e por fim a entrada da temática no ambiente acadêmico22. 

                                                        
18 DINIZ, Maíra Coraci. Direito à não discriminação. São Paulo: Estúdio Editores, 2014, p. 11. 

19 DINIZ, Maíra Coraci. Direito à não discriminação. 2014, p. 12. 

20 SILVA, Fernando Rodrigues; NARDI, Henrique Caetano. A construção social e política pela não-discriminação por orientação 
sexual. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro: n. 21, p. 251-265, 2011, p. 252. 

21 SILVA, Fernando Rodrigues; NARDI, Henrique Caetano. A construção social e política pela não-discriminação por orientação 
sexual. Physis Revista de Saúde Coletiva, 2011, p. 253. 

22 SILVA, Fernando Rodrigues; NARDI, Henrique Caetano. A construção social e política pela não-discriminação por orientação 
sexual. Physis Revista de Saúde Coletiva, 2011, p. 253 – 254. 
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Nessa conjuntura, o Estado não pôde se manter silente e começou a construir uma 

colaboração com os movimentos sociais fazendo com que houvesse um “deslocamento da 

questão das homossexualidades da ocultação para a revelação; da imoralidade para a valorização 

ética; da invalidade social para a cidadania”23. 

Por sua vez, afirma Dall’Orto que os movimentos sexuais europeus retomaram seus 

trabalhos após a Segunda Guerra Mundial, na Itália especificamente a partir de 1948, e na crise da 

epidemia da Aids (1985 a 2000), os homossexuais não foram excluídas do seio familiar, tendo que 

formar comunidades exclusivas, mas pelo contrário, as famílias passaram a cuidar exclusivamente 

dos seus afastando-os de amigos e parceiros24. 

Ainda, a colaborar com o trabalho do movimento LGBT pela igualdade e liberdade a Anistia 

Internacional em 1991 passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação aos 

direitos humanos25. 

Esses novos movimentos sociais que buscam a liberdade e igualdade dos homossexuais 

vem a questionar pilares socioculturais emblemáticos, como aborda Rios “essa resistência, que 

pode ter raízes psicológicas, históricas ou sociológicas, não se nota apenas em uma conferência de 

alto nível, como a da ONU, mas em quaisquer grupos sociais que estejam minimamente distantes 

dessa problemática”26. 

O mesmo complementa que a busca pela igualdade não é apenas limitada a 

antidiscriminação, mas que  

Trata-se, evidentemente, de um avanço, mas precisamos ir além e interpretar o princípio da 

igualdade também como princípio da anti-subjugação, que se relaciona com o da igualdade e o da 

dignidade da pessoa humana, estabelecendo que se deve conferir igual reconhecimento, igual valor 

às pessoas, independentemente de sua condição, o que difere totalmente de se eleger um padrão 

ao qual os dessemelhantes devam ser equiparados27. 

Diante disso, Rios mostra três maneiras dentro dos ordenamentos jurídicos que implicam a 

                                                        
23 SILVA, Fernando Rodrigues; NARDI, Henrique Caetano. A construção social e política pela não-discriminação por orientação 

sexual. Physis Revista de Saúde Coletiva, 2011, p. 255. 

24 DALL’ORTO, Giovanni. Tutta um’altra storia. Milano: ilSaggiatore, 2015, pg. 541 e 549-550. 

25 CANFIELD, Fernanda Ferreira. O Direito Humano a (homo)afetividade e os movimentos sociais LGBT. Curitiba: Editora Apprius, 
2015, p. 56.  

26 RIOS, Roger Raupp. A discriminação por gênero e por orientação sexual. Seminário Internacional As minorias e o direito. 12 a 14 
de setembro de 2001. Brasília. Anais. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, 2003, p. 154-175.  Série Cadernos do CEJ, n. 24, p. 
155. 

27  RIOS, Roger Raupp. A discriminação por gênero e por orientação sexual. Seminário Internacional As minorias e o direito, 2003, 
p. 157. 
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atuação do Estado no reconhecimento dos homossexuais buscando o cumprimento do princípio 

da igualdade.  A primeira maneira é de forma mínima na qual há o modelo de reconhecimento da 

orientação homossexual dentro dos ordenamentos jurídicos com a não criminalização da conduta 

ou atração homossexual; a segunda é a forma intermediária, quando no ordenamento jurídico vai 

além da não criminalização também proibindo a discriminação; e a terceira é a forma em que se 

incluem medidas de promoção da igualdade e da diversidade, com o debate do fundamento 

filosóficos destas28. 

Ao encontro da distinção apresentada por Rios temos Palermo e Woelk ao apresentarem 

duas destas fases da seguinte maneira: 

La non discriminazione in via “negativa” è tipica di una prima fase della tutela, quando occorre 

eliminare discriminazioni esistenti (specie se si proviene da una situazione di repressione, diretta o 

indiretta), mentre il riconoscimento di misure ad hoc per il mantenimento della diversittà è tipica di 

una fase sucessiva e più sofisticata29. 

Doravante, os mesmos autores usam o exemplo da transformação da legislação europeia 

em favor dos direitos homoafetivos, pois até o final de 2001 a homossexualidade era um delito no 

Código Penal da Áustria, porém com decisões jurídicas favoráveis aos homossexuais o 

ordenamento jurídico tem se transformado primeiramente com legislações que protegem o 

direito a não discriminação de gênero em referência aos homossexuais e em seguida com ações 

positivas respeitando o direito a diversidade30. 

Acompanhando a importância da distinção dessas três maneiras de reconhecimento do 

direito de igualdade e da não discriminação dos homossexuais perante a informação apresentada 

pela ONU de que ainda acontece discriminação no mercado de trabalho, ambiente escolar, 

hospitalar, bem como no núcleo familiar chegando ao ponto de em alguns países acontecerem 

ataques físicos, tortura e morte, bem como se estima que em 77 países existam leis 

discriminatórias, expondo os homossexuais ao risco de prisão, e em pelo menos 05 países a pena 

de morte31. 

Nesse contexto conseguimos compreender a relevância do movimento LGBT em prol da 

                                                        
28 RIOS, Roger Raupp. A discriminação por gênero e por orientação sexual. Seminário Internacional As minorias e o direito, 2003, 

p. 158. 

29 PALERMO, Francesco; WOELK, Jens. Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze,  2008, p. 12. 

30 PALERMO, Francesco; WOELK, Jens. Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, 2008, p. 12-13. 

31 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx Acesso em: 
04 fev 2015 
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defesa de seus direitos de igualdade, liberdade e reconhecimento de sua luta, pois o ser diferente 

ainda é motivo de conflito. Esse conflito é levado por algumas pessoas a condutas extremas como 

as agressões verbais e físicas, bem como a incitação de discursos de ódio e preconceito. 

Por sua vez, o direito a não discriminação visando o respeito ao direito de igualdade é 

presente em ambas os países através de comandos constitucionais. Esse direito vem sendo 

propagado e alavancado com o trabalho dos movimentos LGBTs na busca do reconhecimento de 

sua igualdade e liberdade em meio à sociedade que ainda entra em conflito com o padrão não 

heterossexual. 

Os que visam defender a heterossexualidade como o modelo de orientação sexual correto 

a ser seguido acabam entrando em choque direto com aqueles que defendem a pluralidade da 

mesma, nesse contexto inicia-se o embate da defesa de ambos os lados pela liberdade de 

expressarem os ideais da orientação sexual que seguem sejam por motivos filosóficos, religiosos 

ou científicos. 

 

3. O DISCURSO DE ÓDIO COMO O LIMITE ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO  E O DIREITO A NÃO 

DISCRIMINAÇÃO DA MINORIA LGBT 

Observamos nos pontos anteriores que o Estado tem o dever constitucional da proteção da 

liberdade de expressão, bem como da promoção da igualdade entre todos os cidadãos sem 

qualquer forma de discriminação. 

Ainda, a liberdade de expressão foi um dos meios que os movimentos LGBTs usaram para 

alavancar seus ideais, valores e a luta por reconhecimento de direitos homoafetivos objetivando 

superar o preconceito e buscando no Estado ações afirmativas, através de políticas públicas que 

ainda estão sendo trabalhadas nos países em estudo. 

Ao mesmo tempo aqueles que são contrários às relações homossexuais, os 

desdobramentos da orientação sexual e suas formas de exposição por razões socioculturais 

também querem utilizar da liberdade de expressão como forma de demonstração de sua 

oposição. 

Essa situação nos leva a dúvida de qual é o limite da liberdade de expressão. Até que ponto 

o discurso de defesa de ideias e valores não se torna um discurso de ódio afetando o direito a não 

discriminação.  
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Como já conceituamos o que é liberdade de expressão e o direito a não discriminação ainda 

resta-nos explicar porque tratamos os homossexuais como minoria. A explicação de Rios é de que 

todos têm uma orientação sexual, ela desdobra-se em heterossexualidade, homossexualidade e 

bissexualidade e outras variantes que não entraremos em detalhe. Em nossa sociedade a 

heterossexualidade ou heterossexistas são dominantes, assim a homossexualidade e 

bissexualidade tornam-se uma minoria. Discute-se que essa porcentagem seja de 5% a 15% da 

população32. 

Ainda, como relembram Palermo e Woelk no Estado Moderno os grupos minoritários eram 

tradicionalmente identificados através de critérios linguísticos, religiosos e culturais, porém hoje 

podem ser de fontes diversas, como situação histórica, politica, econômica e social, para eles “Il 

pluralismo dela società moderna obbliga a guardare non più solo al diritto della minoranze, ma più 

in generale al diritto delle differenze, di cui il diritto delle minoranze constituisce la parte 

quantitativamente e storicamente piú importante.”33 

Portanto, a comunidade LGBT pode ser entendida como uma minoria em razão da 

orientação sexual, bem como também é importante compreender que em uma sociedade 

pluralista o direito a diferença deve ser reconhecido. Para Palermo e Woelk “L'estensione del 

diritto delle differenze a nuovi gruppi è sempre un processso lungo e complesso, perchè richiede 

non solo un'evoluzione normativa, ma anche un mutamento nella considerazione sociale”34. 

Logo voltamos ao encontro entre o limite da liberdade de expressão e o respeito a não 

discriminação quando observamos por meio de pesquisas o percentual de violência sofrida por 

homossexuais no Brasil através dos dados apresentados no Relatório Sobre Violência Homofóbica 

no Brasil: Ano de 2012, efetivado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

– SHD/PR, o qual indica que 58,9% das vitimas conheciam os suspeitos de violência homofóbica, 

sendo que no ano de 2012 foram registradas pelo poder público 3.084 denúncias de 9.982 

violações relacionadas à população LGBT, envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 suspeitos.  

Dentre as violações foram 83,20% violência psicológica, 74,01% discriminação, 32,68% 

violência física, 5,70% negligência, 4,18% violência sexual. Em conclusão foi constatado o aumento 

de 11,51% de homicídios e de 59,3% do número de lesões corporais de 2011 para 2012, estando à 

                                                        
32 RIOS, Roger Raupp. A discriminação por gênero e por orientação sexual. Seminário Internacional As minorias e o direito, 2003, 

p. 157. 

33 PALERMO, Francesco; WOELK, Jens. Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze. Padova: CEDAM, 2008, p. 09. 

34 PALERMO, Francesco; WOELK, Jens. Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, 2008, p. 11-12. 
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faixa etária de maior incidência (61,43%) entre 13 a 29 anos, ou seja, adolescentes e jovens35. 

Na Itália a discriminação também tem números elevados. No inquérito LGBT realizado pela 

European Union Agency for Fundamental Rights, em 2012, os dados apontam que se somando a 

porcentagem dos que acham que é altamente e muito comum a disseminação de linguagem 

ofensiva por políticos a LGBTs 91% responderam positivamente e 79% já sofreram com expressões 

de ódio e aversão em público, bem como 99% dos entrevistados entendem que há discriminação 

no país em que vivem36. 

No estudo brasileiro a violência psicológica é aquela que pode ser exercida pelo poder das 

palavras que negam, oprimem ou destroem psicologicamente o outro37, já o estudo italiano é bem 

especifico ao perguntar sobre a discriminação através de expressões de ódio. 

É neste momento que encontramos a limitação a liberdade de expressão, pois a 

manifestação do pensamento não pode ser usada para humilhar e denegrir outrem apesar de 

essencial à condição humana.  

Para Freitas e Castro a noção de liberdade de expressão sem limitações fazia parte do 

Estado liberal/burguês acarretando a exclusão social de grupos minoritários, porém este foi 

superado pelo Estado social que passou a reconhecer assimetrias sociais e seus novos atores 

inserindo direitos sociais a dignidade humana, mas este também evoluiu. Para os autores nos anos 

90 a esfera social é transformada após a Guerra Fria e os grupos passam a organizar-se com 

reivindicações próprias que imprimem mudanças sentidas contemporaneamente por meios da 

justiça redistributiva. Hoje, com o reconhecimento dos grupos sociais ocorreu à necessidade de 

garantir a liberdade de expressão aos segmentos minoritários que se organizam por uma 

democracia pluralista numa perspectiva de inclusão social com demandas ligadas às mais variadas 

espécies de discriminação38. 

Consequentemente,  

                                                        
35 BRASIL. Relatório Violência Homofóbica no Brasil: Ano de 2012. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, p. 18, 32, 94.  Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012 
Acesso em 12 ago 2015. 

36  UNIÃO EUROPEIA. LGBT Survey 2012. European Union Agency for Fundamental Rights. Disponível em 
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-lgbt-survey-2012 Acesso em 25 nov 
2015 

37 BRASIL. Relatório Violência Homofóbica no Brasil: Ano de 2012. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, p. 18, 32, 94.  Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012 
Acesso em 12 ago 2015. 

38 CASTRO, Matheus Felipe de. FREITAS, Riva Sobrado de. Liberdade de Expressão e discurso de ódio: um exame sobre as possíveis 
limitações à liberdade de expressão.  Seqüência, 2013, p. 341-343. 
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[...] para o Estado contemporâneo, a Liberdade de Pensamento tem caminhado juntamente com a 

defesa da dignidade desses segmentos minoritários. Dessa forma, o paradigma estatal de 

intervenção, dentro de uma perspectiva de inclusão, seria ideologicamente incompatível com a 

proteção do discurso do ódio, na medida em que tal manifestação é em essência segregacionista e 

tem por objetivo humilhar e calar a expressão das minorias. 

Desta forma já percebemos que o discurso do ódio não é tutelado pelo Estado apesar de 

ser uma variável da liberdade de expressão, quando não exteriorizado esse sentimento de rejeição 

não interessa ao mundo jurídico, entretanto quando manifesto o discurso do ódio repercute como 

expressão do pensamento passando a gerar efeitos nocivos que poderão perdurar ao longo do 

tempo conforme o veiculo de transmissão. 

Quando a palavra é veiculada oralmente ao público traz um impacto imediato, porém 

quando impressa ou publicada em mídia social promove um dano por tempo indeterminado, 

podendo ser divulgada em escala mundial, bem como as novas tecnologias podem favorecer o 

anonimato e prejudicar a investigação da autoria39. 

A preocupação com o uso da internet para a vinculação do discurso do ódio é tamanha em 

razão a sua proporção de alcance que o Council of Europe for Human Rights online criou a 

campanha de Jovens para os Direitos Humanos Online, desenvolvida entre 2012 e 2014, com o fim 

de promover a discussão dos direitos humanos e reduzir a aceitação dos jovens ao discurso do 

ódio40. 

Da mesma forma o governo brasileiro vem tentando conscientizar sobre o que é o discurso 

do ódio através das mídias sociais, como bem considerado no Tumblr do Senado Federal que  

O discurso do ódio pode ser conceituado como o ataque a grupos étnicos, raciais, religiosos, 

minorias sexuais ou a qualquer outro grupo vítima de preconceito, inclusive em decorrência de 

origem territorial, caracterizado por pregar a intolerância em relação aos discriminados, buscando 

ou propondo, direta ou indiretamente, sua exclusão da sociedade, eliminação física, remoção do 

lugar em que vivem [...] o discurso do ódio está longe de contribuir para a formação de um debate 

plural, por apresentar a pretensão de destruir um determinado segmento social41. 

Na mesma linha de conceituação Freitas e Castro explicam que o discurso do ódio ou hate 

speech apresentam como elemento central a expressão do pensamento que “desqualifica, 

                                                        
39 CASTRO, Matheus Felipe de; FREITAS, Riva Sobrado de. Liberdade de Expressão e discurso de ódio: um exame sobre as possíveis 

limitações à liberdade de expressão.  Seqüência. Florianópolis: n. 66, p. 327-355, jul. 2013, p. 344. 

40 COUNCIL OF EUROPE FOR HUMAN RIGHTS. No hate speech movement. Disponível em: http://nohatespeechmovement.org/ 
Acesso em: 26 nov. 2015 

41 SENADO FEDERAL. O que é discurso de ódio. Disponível em http://senadofederal.tumblr.com/post/107305524777/o-que-
%C3%A9-afinal-discurso-de-%C3%B3dio Acesso em 26 nov. 2015 
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humilha e inferioriza indivíduos e grupos sociais”, visando a propagação da discriminação com 

todo aquele que possa ser considerado “diferente”. “quer em razão de sua etnia, sua opção 

sexual, sua condição econômica ou seu gênero, para promover a sua exclusão social”42. 

Portanto, apesar de nossa análise visar o discurso do ódio contra homossexuais é correto 

afirmar que ele acontece contra outros grupos também, conforme conceituado anteriormente. 

Especificamente, quando falamos da discriminação através do abuso da liberdade de expressão, 

ou seja, pela propagação do discurso de ódio devemos estar cientes de que ele pode levar a 

violências mais graves como a lesão corporal ou até mesmo homicídios em razão do ódio pelo ser 

diferente, algo que podemos observar nos dados do relatório sobre homofobia no Brasil do ano de 

2012. 

Isso se deve porque a homofobia é a “paura da parte degli eterosessuali di trovarsi a stretto 

contatto con gli omosessuali43”. Quando manifesta exteriormente pelo individuo homofóbico é 

primeiramente com o uso de linguagem ou gírias ofensivas, após com a discriminação e por fim 

com a violência física ou psicológica44. 

A preocupação por parte dos governos junto dos movimentos LGBTs ao uniram-se em favor 

do respeito ao direito da não discriminação se deve a propagação do discurso de ódio com o uso 

da internet elevando as manifestações homofóbicas.  

Por isso, Castellazzi explica que a homofobia não é somente um problema individual, pois 

está presente nas estruturas da sociedade com indivíduos que possuem angústia ligada à 

possibilidade de acabar a reprodução humana, porque a homossexualidade seria uma desordem 

da natureza e uma ameaça para a sobrevivência das espécies. Daí o entendimento da necessidade 

da intervenção de instituições de ordem sociocultural, políticas e religiosas para manter tudo sob 

controle45. 

Para o mesmo as ações positivas do Estado nos últimos anos vêm buscando educar sobre a 

discriminação em razão da homofobia, mas que a aceitação da sociedade circula por cinco pilares 

que visam entender a homossexualidade como natural, como uma relação de amor, como 

                                                        
42 CASTRO, Matheus Felipe de; FREITAS, Riva Sobrado de. Liberdade de Expressão e discurso de ódio: um exame sobre as possíveis 

limitações à liberdade de expressão.  Seqüência., 2013, p. 344.  

43 CASTELLAZZI. Vittorio Luigi. L’omosessualità: una lettura psicoanalitica. Roma: Edizioni Magi, 2014, p. 221. 

44 CASTELLAZZI. Vittorio Luigi. L’omosessualità: una lettura psicoanalitica, 2014, p. 224-225. 

45 CASTELLAZZI. Vittorio Luigi. L’omosessualità: una lettura psicoanalitica, 2014, p. 227. 
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liberdade, como normalidade e o homossexual como pessoal46. 

Diante disso, podemos compreender que o discurso do ódio é uma extrapolação da 

liberdade de expressão visando à humilhação, desclassificação e discriminação daqueles a quem é 

dirigido, assim perdendo a proteção constitucional da liberdade de expressão em razão do direito 

a não discriminação, pois esse tipo de violência acaba por segregar aqueles que são diferentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na sociedade contemporânea a defesa da liberdade de expressão é um reflexo do 

amadurecimento do Estado Democrático de Direito o qual ao mesmo tempo em que não deve se 

impor sob a liberdade de pensamento, opinião, valores e ideias também deve garantir que os 

cidadãos exerçam dessa liberdade.  

Os movimentos sociais passaram a usar da liberdade de expressão como um dos meios 

para divulgação de seus ideais, em especial, os movimentos LGBTs para o reconhecimento de seus 

direitos homoafetivos, bem como para participação e conscientização do maior número de 

pessoas acerca da sua luta por igualdade e o direito a não discriminação.  

Assim, o direito a não discriminação pode ser dividido em três fazes: a primeira a retirada 

do ordenamento jurídico da homossexualidade como um crime, avançando em uma segunda fase 

para criminalização da discriminação e por fim a terceira fase com a ação estatal de forma positiva 

com ações de conscientização e inclusão dos homossexuais. 

Logo, podemos compreender dos dados apresentados sobre o Brasil e a Itália que a 

primeira fase já foi superada, porém a realização da segunda e da terceira fase ainda é um 

paradigma diante de uma sociedade arraigada no preconceito, perante a alta percentagem de 

violência psicológica, discriminação e expressões públicas de aversão e ódio aos homossexuais. 

Diante disso, compreendemos que a limitação à liberdade de expressão se encontra no 

discurso de ódio o qual visa à discriminação, humilhação e segregação daqueles a quem é dirigido, 

os que mais sofrem com esse tipo de violência são os grupo minoritários, em vulnerabilidade, as 

pessoas consideradas diferentes seja por raça, gênero, etnia, crença e orientação sexual. 

Tanto o Brasil como a Itália acompanhando as legislações supranacionais e internacionais 

                                                        
46 CASTELLAZZI. Vittorio Luigi. L’omosessualità: una lettura psicoanalitica, 2014, p. 229-230. 
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inicialmente desenvolveram a proteção da diferença e das minorias por aspectos de etnia, raça, 

crença e gênero, prevendo dentro desse arcabouço quaisquer outros tipos de discriminação, que 

observamos nos artigos 3ºs de ambas constituições, bem como deixaram em aberto a proteção a 

quaisquer outras discriminações que pudessem ocorrer. Assim, na sociedade atual de nuances 

diversificado paulatinamente o movimento LGBT, que pode ser reconhecido como uma minoria 

diante da orientação sexual dominante ser a heterossexual, veio buscar seu espaço lutando pela 

igualdade e o direito a não discriminação em razão de sua orientação sexual. 

Logicamente, os homossexuais por serem diferentes são vítimas do discurso de ódio que 

com uso da internet ficou facilitado, pois o primeiro estágio de expressão externa na homofobia 

seja do individuo ou da sociedade é com linguagem e gírias ofensivas, o segundo é a discriminação 

e o terceiro é a violência física e psicológica. 

A luta dos movimentos LGBTs pela igualdade e pelo direito a não discriminação vem 

tentando juntamente com o Estado conscientizar a população para o respeito à diferença e 

também combater o discurso de ódio que pode levar os cidadãos que o defendem e os que o 

seguem a atos de violência muito além do rompimento da liberdade de expressão como a lesão 

corporal e homicídios em virtude da homofobia. 

Ainda, cumpre salientar conforme demostrado inicialmente que nos países estudados o 

principio de igualdade entre todos os cidadãos e a proteção contra quaisquer tipos de 

discriminação são previstas constitucionalmente, bem como no ordenamento internacional de 

direitos humanos, assim fazendo jus o trabalho conjunto dos Estados com os movimentos LGBTs. 

Portanto, diante do alcance dos meios utilizados e das consequências que a quebra do 

limite da liberdade de expressão podem acarretar, tanto o Brasil como a Itália conjuntamente com 

os movimentos LGBTs devem trabalhar para avançar novos níveis na busca do respeito e 

efetivação do direito a não discriminação dos homossexuais, pois estes ainda são vitimas 

constantes desta espécie de violência que é o discurso do ódio, pois a persistência da homofobia 

não condiz com a sociedade pluralista. 

Dessa forma, a liberdade de expressão não constituiu justificativa para acobertar 

manifestações preconceituosas que incitam a violência e a intolerância contra qualquer grupo 

humano, pois todos têm direito de sua cidadania plena. 
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ATUAÇÃO JUDICIAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, RESPEITO 

À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

João Baptista Vieira Sell1 

Marcelo Volpato de Souza2 

 

INTRODUÇÃO 

Busca-se no presente artigo discorrer sobre o direito social à saúde, especialmente seu 

acesso por intermédio do Poder Judiciário, diante da ineficácia das atuais políticas públicas, 

notadamente no caso de fornecimento de medicamentos. 

Inicialmente será abordada a célebre divisão tripartite das funções estatais estabelecida 

por Montesquieu que se mostra fundamental para a existência de um Estado Democrático de 

Direito de modo a preservar os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. 

Efetuada uma breve análise histórica dos direitos sociais, com a transição do Estado Liberal 

para o Social, a partir da revolução industrial, bem como sua inserção em nossa Carta Magna, será 

demonstrado que o respeito aos direitos humanos fundamentais pelos representantes do Estado, 

constitui um dos pilares que sustenta o Estado Democrático de Direito. 

Os direitos sociais, diferentemente dos direitos de liberdade, objetivam prestações 

positivas do Estado com o condão de possibilitar melhores condições de vida à população e 

redução das desigualdades sociais. 

Todavia, no atual cenário brasileiro, infere-se facilmente que as políticas públicas 

necessárias a implementação do efetivo acesso aos direitos sociais, especificamente no caso da 

saúde que é objeto do presente estudo, mostram-se insuficientes ou inadequadas. 

Desse modo, o cidadão como forma de garantir o direito fundamental à saúde socorre-se 

ao Poder Judiciário o qual, uma vez provocado, deverá aplicar o ordenamento jurídico vigente ao 
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caso concreto de modo a preservar o respeito aos direitos e garantias fundamentais ainda que 

para isso seja necessário interferir nas políticas públicas. 

Será demonstrado que a interferência do Poder Judiciário no âmbito da saúde não 

representa ativismo judicial, este considerado como inovação ao ordenamento jurídico e violação 

a separação dos poderes, mas sim a conhecida judicialização da saúde esta última decorrente da 

inércia dos demais poderes em garantir a efetivação dos preceitos constantes na Carta Magna.  

Por fim, será analisado eventual risco ao Estado Democrático de Direto em virtude da 

maciça judicialização do acesso à saúde com a tentativa de identificar solução para a resolução do 

conflito. 

 

1. DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

Sabe-se que o atual modelo vigente em nossa, e na grande maioria das democracias 

mundiais, contempla a divisão das funções estatais de forma tripartite, onde cada um deles exerce 

uma função específica. O grande percursor da teoria da separação dos poderes, também 

conhecida como sistema de freios e contrapesos, foi Charles de Montesquieu, em sua obra o 

espírito das leis, esta baseada nos estudos de Aristóteles e de John Locke. 

Montesquieu, em sua obra, sistematiza a divisão dos poderes mencionando a importância 

de ser previamente estabelecida a autonomia e a competência dos mesmos, discorrendo que, 

apesar de autônomo, cada um deles é responsável por exercer o controle dos demais, criando o 

chamando sistema de freios e contrapesos.  

Por este sistema os poderes são harmônicos e independente entre si, no entanto, como 

forma de manter o equilíbrio entre eles e evitar abusos, cada um pode e deve fiscalizar os demais. 

Delimitando melhor os estudos de Aristóteles e John Locke, Montesquieu inovou ao 

introduziu dentre as funções estatais “o poder de julgar”, atribuindo-lhe caráter nulo 

(politicamente neutralizado) e independente, ressaltando que lhe caberia essencialmente 

interpretar as leis.  

Nos dizeres de Montesquieu os juízes são “a boca que pronuncia as palavras da lei”3. 

Portanto, a base da teoria de Montesquieu fundamenta-se na igualdade e equilíbrio entre 

                                                        
3 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Nova Cultural, 2000. v 1. ano 2000, p. 205 



70 
 

os poderes. 

É nesses termos que Montesquieu preleciona: 

Quando na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o poder legislativo se junta ao 

executivo, desaparece a liberdade; pode-se temer que o monarca ou o senado promulguem leis 

tirânicas, para aplicá-las tiranicamente. Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do 

legislativo e do executivo. Se houvesse tal união com o legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade 

dos cidadãos seria arbitrário, já que o juiz seria ao mesmo tempo legislador. Se o judiciário se unisse 

com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma 

pessoa, ou o mesmo corpo de nobres, de notáveis, ou de populares, exercesse os três poderes: o de 

fazer as leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e os conflitos 

dos cidadãos.4 

Não existe assim hierarquia entre os poderes que, conforme mencionado alhures, são 

independentes e harmônicos entre si, contudo, para evitar eventuais exagerados, especialmente 

por conta da concentração do poder, cabe a cada um fiscalizar os demais. 

Sobre o tema colhe-se o seguinte entendimento doutrinário: 

A independência dos poderes significa: (a) que a investidura e a permanência das pessoas num órgão 

do governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; (b) que, no exercício das 

atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam 

de sua autorização; (c) que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas 

apenas as disposições constitucionais e legais; assim é que cabe ao Presidente da República prover e 

extinguir cargos públicos da Administração federal, bem como exonerar ou demitir seus ocupantes, 

enquanto é da competência do Congresso Nacional ou dos Tribunais prover os cargos dos 

respectivos serviços administrativos, exonerar ou demitir seus ocupantes; às Câmaras do Congresso 

e aos Tribunais compete elaborar os respectivos regimentos internos, em que se consubstanciam as 

regras de seu funcionamento, sua organização, direção e polícia, ao passo que o Chefe do Executivo 

incumbe a organização da Administração Pública, estabelecer seus regimentos e regulamentos. 

Agora, a independência e autonomia do Poder Judiciário se tornaram ainda mais pronunciadas, pois 

passou para a sua competência também a nomeação dos juízes e tomar outras providências 

referentes à sua estrutura e funcionamento, inclusive em matéria orçamentária (arts. 95, 96, e 99).5 

Convém ressaltar, ainda, que apesar de cada um dos órgãos estatais exercer funções que 

lhe são típicas, excepcionalmente, poderão desempenhar funções típicas de outro, em caso de 

expressa previsão, ou em decorrência de delegação parte do poder originário, onde surgem as 

funções ditas atípicas, sem que haja o rompimento da separação dos poderes.  

Aludido sistema originariamente foi desenvolvido para afastar governos absolutistas, 

evitando-se a concentração dos poderes nas mãos de uma única pessoa, ou seja, mostra-se 

                                                        
4 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. p. 205 

5  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 106. 
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atualmente imprescindível para a defesa do Estado Democrático de Direito. 

Assim, a divisão das funções estatais almeja, em síntese, garantir a democracia, proteger os 

direitos fundamentais e permitir a racionalização no exercício das funções públicas, de modo a 

resguardar os interesses da minoria, impedindo qualquer espécie de abusos, principalmente aos 

preceitos constitucionais. 

Alexandre de Moraes, em seu livro Direito Constitucional, ressalta: 

A divisão segundo o critério funcional é a célebre “separação de poderes”, que consiste em distinguir 

três funções estatais, quais sejam, legislação, administração e jurisdição, que devem ser atribuídas a 

três órgão autônomos entre si, que as exercerão com exclusividade, foi esboçada pela primeira vez 

por Aristóteles, na obra “Política”, detalhada posteriormente, por John Locke, no Segundo Tratado 

de Governo Civil, que também reconheceu três funções distintas, entre elas a executiva, consistente 

em aplicar a força pública no interno, para assegurar a ordem e o direito, e a federativa, consistente 

em manter relações com outros Estados, especialmente por meio de alianças. E, finalmente, 

consagrada na obra de Montesquieu O Espírito das Leis, a quem devemos a divisão e distribuição 

clássicas, tornando-se princípio fundamental da organização política liberal e transformando-se em 

dogma pelo art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e é prevista no art. 

2º de nossa Constituição Federal.6 

A separação dos poderes busca garantir o equilíbrio entre minorias e maiorias na direção 

das decisões públicas, ora resguardando as minorias mediante a proteção do Poder Judiciário, ora 

impedindo que qualquer órgão e/ou grupo de pessoas tome para si a condução das decisões 

públicas. 

Diante desta constatação o Poder Judiciário passou a interferir, de forma indireta por meio 

das ações judiciais, mais constantemente nas politicas públicas, especialmente na área da saúde, 

resguardando o direito das minorias, assim entendido aqueles enfermos em que o medicamento 

fornecido pelo poder público não possui eficácia, motivo pelo qual buscam outro fármaco para o 

tratamento da doença que os acomete. 

Nossa Constituição Federal, em seu artigo 2º, previu a separação dos poderes, nos 

seguintes termos: “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 7 

O mesmo texto constitucional conferiu as funções estatais aos ditos Poderes: Legislativo, 

Executivo e Judiciário, inclusive estabelecendo a separação dos poderes como cláusula pétrea (art. 

                                                        
6  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 385  

7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado em setembro 
de 2015. 
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60, § 4º, III). 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais.8 

Pelo delineado, não resta dúvida que o objetivo inicial da separação dos poderes é a 

garantia do processo democrático, impedindo a concentração do poder nas mãos de poucos, 

contudo, não há como negar que, modernamente, também objetiva a garantia dos direitos 

fundamentais.  

Desse modo, no Estado Democrático de Direito, uma vez violados os direitos fundamentais, 

compete ao Poder Judiciário, de forma autônoma e independente, analisar o caso concreto, 

resguardando-os de eventuais violações por parte dos demais poderes. 

 

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

O surgimento dos direitos fundamentais, conforme preleciona Ingo Sarlet, “desemboca no 

surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão residem justamente no 

reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do 

homem.” 9 

Sobre o tema, importante trazer à colação o ensinamento de Alexandre de Moraes: 

Os direitos humanos fundamentais, em sua concepção atualmente conhecida, surgiram como 

produto da fusão de várias fontes, desde tradições arraiadas nas diversas civilizações, até a 

conjugação dos pensamentos filosófico-jurídicos, das ideias surgidas com o cristianismo e com o 

direito natural. 

Essas ideias encontravam um ponto fundamental em comum, a necessidade de limitação e controle 

dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas e a consagração dos 

princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Estado moderno e 

contemporâneo.10 

Nos governos absolutistas, marcados pela concentração do poder estatal, os abusos eram 

                                                        
8 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado em setembro 

de 2015. 

9 SARLET, Ingo. A Eficácia dos direitos fundamentais. 7 . ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2007, p. 43 

10 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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constantes, notadamente ante a falta de aplicação da lei a todos, prevalecendo sempre à vontade 

do Estado em detrimento a do indivíduo. 

Com o surgimento do constitucionalismo os direitos fundamentais que inicialmente eram 

vistos como liberdade do indivíduo contra o Estado, foram inseridos na norma jurídica. Assim, a 

partir daquele momento qualquer violação dos direitos individuais por parte do Estado seria 

passível de análise pelo Poder Judiciário. 

Tal fato, o respeito aos direitos humanos fundamentais pelos representantes do Estado, é 

um dos pilares que sustenta o próprio Estado Democrático de Direito. 

José Joaquim Gomes Canotilho afirma que:  

tal como são um elemento constitutivo do Estado de Direito, os direitos fundamentais são um 

elemento básico para a realização do princípio democrático. Mais concretamente: os direitos 

fundamentais têm uma função democrática dado que o exercício democrático do poder: 1 - significa 

a contribuição de todos os cidadãos para o seu exercício (princípio direito de igualdade e da 

participação política); 2 – implica participação livre assente em importantes garantias para a 

liberdade desse exercício (o direito de associação, de formação de partidos, de liberdade de 

expressão, são, por ex., direitos constitutivos da próprio princípio democrático; 3 – envolve a 

abertura do processo político no sentido da criação de direitos sociais, econômicos e culturais, 

constitutivo de uma democracia econômica, social e cultural. Realce-se esta dinâmica dialética entre 

os direitos fundamentais e o princípio democrático. Ao pressupor a participação igual dos cidadãos, 

o princípio democrático entrelaça-se com os direitos subjetivos de participação e associação, que se 

tornam, assim, fundamentos funcionais da democracia.11  

Os direitos e garantias fundamentais encontram-se delimitados no título II, de nossa 

Constituição Federal, divididos em 5 (cinco) capítulos: direitos individuais e coletivos; direitos 

sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos. 

Por sua vez, a doutrina pátria a classifica em gerações de acordo com o momento em que 

foram inseridos na Constituição. Os direitos fundamentais de primeira geração estão relacionados 

aos direitos e garantias individuais, os de segunda geração aos direitos sociais, econômicos e 

culturais e os de terceira geração aos direitos de solidariedade ou fraternidade. 

No presente estudo será melhor analisada a segunda geração dos direitos fundamentais, 

especialmente os direitos sociais decorrentes do direito à saúde. 

 

 

                                                        
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional, 6ª Ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 430. 
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3. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

A revolução industrial modificou profundamente o modo de vida e de produção no final do 

século XVIII, e ao longo do século XIX, assim, os direitos fundamentais de primeira dimensão, 

ligados aos direitos individuais, já não se mostravam suficientes para atender aos anseios da 

sociedade. 

Os indivíduos necessitavam, além da proteção aos direitos individuais, de prestações sociais 

estatais como assistência social, saúde, educação, trabalho, já que passaram a ser identificados 

como sujeito de direitos. 

Houve a transição do Estado liberal para o social, com isso o Estado passou a ser cada vez 

mais solicitado a intervir na vida do cidadão, já que não se mostrava suficiente apenas a garantia 

da segurança, propriedade e liberdade, sendo necessário a instituição de prestações de cunho 

social, em busca do bem estar coletivo. 

 Os direitos sociais encontram-se positivados no Capítulo II, art. 6º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, disposto nos seguintes termos: “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.”12 

Da análise do artigo supramencionado infere-se que os direitos sociais objetivam 

prestações positivas do Estado com o condão de possibilitar melhores condições de vida à 

população, especialmente na tentativa de reduzir a profunda desigualdade social que existe em 

nosso país (justiça distributiva). 

No entendimento de Ricardo Castilho: 

A justiça distributiva fundamenta o iter de divisão dos ônus e bens coletivizados a favor das pessoas 

pelos seus governantes, cujos objetos de repartição, originariamente titulados por todos, são 

destacados aos indivíduos para fruição ou deles cobrados. Neste tipo de justiça sobressai o 

relacionamento entre comunidade e indivíduo, sob a lógica da responsabilização dos governantes 

como obrigados e ‘sujeitos ativos’ da distribuição equitativa de encargos e benesses, segundo um 

critério de relevância individual para a sociedade.13  

Ainda sobre o tema, colhe-se da doutrina italiana: 

                                                        
12 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado em setembro 

de 2015. 

13 CASTILHO, Ricardo, Justiça Social e Distributiva: desafios para concretizar direitos sociais. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 21. 
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Si perviene cosi ad una prima qualificazione dei diritti sociali como diritti a ricevere prestazioni 

positive(33): caratteristica questa che vale non soltano a differenziarli dai diritti di libertà che – come 

si è detto – impongono ai loro soggetti passivi um dovere esclusivamente negativo (34), ma anche a 

distinguerli all’interno del genus dei diritti c.d. civici, com i quali spesso vengono scorrettamente 

confusi e che si identificano, invece, com tutti i diritti che spettano genericamente ai soli cittadini nei 

confronti dello Stato e degli enti pubblici e che si presentano come comprensivi nella loro sfera 

anche di quelli che – come, per esempio, i diritti di godimento su beni demaniali di uso pubblico – 

non impongono necessariamente ala controparte I’obbligo di fornire uma prestazione di dare o di 

fare (35).14  

Infere-se, pois, que os direitos sociais encontram-se profundamente interligados à noção 

de dignidade da pessoa humana e da justiça social, valores e objetivos elencados por nossa 

Constituição como prioritários. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos menciona que “Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir 

uns para com os outros em espírito e fraternidade.”15 

Desse modo, segundo os ensinamentos do magistério de Ingo Wolfgang Sarlet,  

a dignidade humana atua numa ordem jurídico-constitucional como axioma e princípio fundamental, 

que demanda a consagração e tutela de todos os direitos fundamentais de qualquer dimensão 

(geração), mesmo os que não possuam nela seu alicerce direto.16 

Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana é a base de todo o sistema dos 

direitos fundamentais e, no caso dos direitos fundamentais sociais, busca, em síntese, por 

intermédio da justiça social e distributiva, assegurar uma vida digna a todos. 

José Afonso da Silva conceitua os direitos sociais como: 

[...] prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em 

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao 

direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que 

criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, 

proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade. 17  

 

 

                                                        
14 Pierfrancesco Grossi, Il Diritto Costituzionale tra principi di libertà e instituzioni, segunda edizione, Cedam, 2008, pg.29). 

15  ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em:  http://www.onu-
brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php Acesso em setembro. 2015. 

16 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 9. ed. Porto Alegre. 
Livraria do Advogado, 2011.p.101-104. 

17 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. P.285.  
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4. DIREITO À SAÚDE 

Inicialmente, entendia-se o estado de saúde com a ausência de enfermidade, assim, as 

políticas públicas buscavam, em suma, meios para a cura das doenças, todavia, diante de mudança 

em sua conceituação, a saúde passou a representar a qualidade de vida da população, englobando 

o atendimento ao mínimo necessário a uma vida digna (moradia, alimentação, saneamento 

básico). 

Diante dessa constatação, a Organização  Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como 

"um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades".18 

O direito à saúde e à assistência aos desamparados (CF,a art. 6º) intimamente vinculados 

ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, são direitos fundamentais no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do art. 5º, §1º, da 

Carta Magna. Com isso, dá-se ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos direitos sociais. 

O art. 196 da Constituição possui a seguinte redação: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.19 

Por se tratar de um direito social, e nos termos do delineado no dispositivo constitucional 

acima referido, infere-se que à saúde é um direito reconhecido a todos indistintamente, 

competindo ao Poder Público buscar meios de positivá-la aos seus cidadãos. 

A Lei 8.080/90, que instituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, regulamenta as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 

por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado, dispõe em seu art. 2º: 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

                                                        
18 OMS. Organização mundial da saúde. Disponível em: <|http://www.who.int/about/es/>. Acesso em setembro 2015. 

19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado em setembro 
de 2015. 
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estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.20 

Atento aos dispositivos legais compete ao Poder Público, visando beneficiar o maior 

número possível de pessoas e com base nos princípios da seletividade e distributividade, 

estabelecer critérios e diretrizes para a aquisição e distribuição de medicamentos. 

Entretanto, tendo em vista que o objetivo do Poder Estatal é favorecer o maior contingente 

de enfermos, por certo, haverá situações em que o medicamento fornecido não será eficaz para 

determinado cidadão. Neste caso, visando garantir o mínimo de qualidade de vida, aí incluído o 

direito à saúde, poderá o Poder Judiciário, caso provocado, determinar a entrega de medicamento 

não fornecido gratuitamente à população. 

A intervenção judicial justifica-se pelo fato do direito à saúde encontrar-se intimamente 

ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Para Henrique Hoffmann Monteiro Castro  

a tutela ao direto à saúde apresentaria duas fases – uma de preservação e outra de proteção. 

Enquanto a preservação da saúde se relacionaria às políticas de redução de risco de uma 

determinada doença, numa órbita genérica, a proteção à saúde se caracterizaria como um direito 

individual, de tratamento e recuperação de uma determinada pessoa. (Do direito público subjetivo à 

saúde: conceituação, previsão legal e aplicação na demanda de medicamentos em face do Estado 

membro.21  

Portanto, não há dúvida que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme, 

inclusive, ressaltado pelos doutrinadores italianos: 

La tutela della salute rappresenta dunque un valore assoluto, del resto strettamente legato a quello 

ormai consolidato della libertà, riconosciuto aldilà del dettano costituzionale, quale conquista 

conclamata di quella comunità internazionale che si fonda su valori comunemente ed implicitamente 

assodati, appartenente per definizione al patrimonio naturale dell'individuo, e non soltano di questi,  

dotazione giuridica originaria, indipendente e protetta nei confronti della legge.22  

No entanto, atualmente o Sistema de Saúde Brasileiro – SUS, com a devida vênia, vem 

dando sinais de que não atende adequadamente os problemas de saúde que acometem nossa 

população, motivo pelo qual, talvez, a solução seja adotar-se uma visão sistêmica do problema, 

                                                        
20 BRASIL. Lei nº 8.080 de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em:<WWW.planalto.gov.br> acessado 
setembro de 2015. 

21 CASTRO, Henrique Hoffmann Monteiro de. Do direito público subjetivo à saúde: conceituação, previsão legal e aplicação na 
demanda de medicamentos em face do Estado-membro. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6783 
Acesso em agosto 2015. 

22 BOTTARI, Carlo. Il diritto alla tutela della salute, in: I diritti costituzionali Vol III, TORINO, Giappichelli, 2006, pp. 1101 - 1128) 



78 
 

encarando-o juntamente com outros elementos como o meio ambiente e a desigualdade 

econômica e social existente em nosso país. 

Sobre o tema, colhe-se do entendimento de Capra: 

A saúde tem muitas dimensões, todas decorrentes da complexa interação entre os aspectos físicos, 

psicológicos e sociais da natureza humana. Em suas várias facetas, ela reflete todo o sistema social e 

cultural, e nunca pode ser representada por um único parâmetro, como a taxa de mortalidade ou a 

duração média de vida.23  

E, ainda: 

Um futuro sistema de assistência à saúde consistirá, em primeiro lugar e acima de tudo, num sistema 

abrangente, efetivo e bem integrado de assistência preventiva. A manutenção da saúde será, em 

parte, uma questão individual e, em parte, uma questão coletiva, estando as duas, a maior parte do 

tempo, intimamente interligadas. A assistência à saúde individual baseia-se no reconhecimento de 

que a saúde dos seres humanos é determinada, acima de tudo, por seu comportamento, sua 

alimentação e a natureza de seu meio ambiente.24  

 

5. INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Em face a adoção do Estado Democrático de Direito, compete ao Poder Legislativo ou ao 

Poder Executivo, por intermédio de medidas provisórias, alocar recursos para efetivação dos 

direitos sociais, dentre eles à saúde, bem como definir as políticas públicas que serão 

implementadas. Entretanto, sabe-se que, historicamente, a efetivação dos direitos sociais vem 

sendo negligenciada no Brasil, por este motivo, o Poder Judiciário, quando provocado, passou a 

garantir a efetivação dos diretos fundamentais sociais. 

Assim, diante da precariedade das políticas públicas, especialmente concernente a 

distribuição gratuita de medicamentos, o Poder Judiciário passou a atuar, de forma mais efetiva 

para a garantia a efetivação do direito à saúde. 

 Nesse sentido, colhe-se do magistério de André da Silva Ordacgy: 

A notória precariedade do sistema público de saúde brasileiro, bem como o insuficiente 

fornecimento gratuito de medicamentos, muitos dos quais demasiadamente caros até para as 

classes de maior poder aquisitivo, têm feito a população civil socorrer-se, com êxito das tutelas de 

saúde para a efetivação dos eu tratamento médico, através de provimentos judiciais liminares, 

fenômeno esse que veio a ser denominado de ‘judicialização da saúde’.25  

                                                        
23 CAPRA, Fritoj. O Ponto de Mutação, São Paulo: Cultrix, p. 115, 2012. 

24 CAPRA, Fritoj. O Ponto de Mutação. p. 312, 2012. 

25  ORDACGY, André da Silva. A tutela de direito à saúde como um direito fundamental do cidadão. Disponível em 
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6. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

A independência do Poder Judiciário, conforme salientado alhures, representa um dos 

princípios basilares do Estado Democrático de Direito, competindo-lhe a função de determinar 

qual a norma dentre aquelas constantes no ordenamento jurídico deve ser aplicada às 

especificidades do caso concreto submetido a sua apreciação. 

Com base no princípio do amplo acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF, 

aquele que tiver seu direito ameaçado ou violado poderá buscar guarida no Poder Judiciário. 

O aludido princípio, aliado a constitucionalização abrangente e analítica, proporcionou nos 

últimos anos um incremento considerável das manifestações judiciais em temas de relevância 

política e social. Seja por conta da confiança da população em relação ao Poder Judiciário, ou pela 

omissão dos demais poderes em decidir questões polêmicas. 

Com efeito, diante da inércia dos demais poderes, especialmente do Poder Legislativo, 

muitas vezes os magistrados são obrigados a solucionar, no caso concreto, problemas individuais 

que deveriam ter solução uniforme e geral, como no caso das políticas públicas. 

Em que pese não seja atribuição do Poder Judiciário regulamentar as políticas públicas, 

caso seja submetida a sua apreciação eventual ameaça ou lesão de direito, uma vez estabilizada a 

relação processual e presentes todos os requisitos para o exercício regular do direito de ação, o 

juiz está obrigado a proferir solução jurídica implícita ou explicita no ordenamento jurídico de 

modo a compor litígio. Ou seja, não pode simplesmente deixar de apreciar o caso sob a 

justificativa de que não lhe compete interferir nas obrigações que, originariamente, caberiam aos 

demais poderes. 

Ressalte-se, por oportuno, que não raras vezes os litígios envolvem a violação dos direitos 

fundamentais, por parte dos demais poderes. 

No caso do direito fundamental à saúde, diante de seu caráter programático, o Poder 

Judiciário, interpretando e aplicando o ordenamento jurídico, especialmente as normas 

constitucionais, complementa seu teor (dando-lhe efetividade) evitando que a omissão legislativa 

frustre o direito da coletividade. 

 

                                                                                                                                                                                        

http://www.dpu.gov.br/pdf/artigos/artigo_saude_.pdf. Acesso em setembro 2015. 
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7. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE VS ATIVISMO JUDICIAL 

No entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso: 

Judicialização, entenda-se bem, não se confunde com usurpação da esfera política por autoridades 

judiciárias, mas traduz o fato de que muitas matérias controvertidas se inserem no âmbito de 

alcance da Constituição e podem ser convertidas em postulações de direitos subjetivos, em 

pretensões coletivas ou em processos objetivos26  

O exercício de direitos, em especial os fundamentais, não pode sofrer qualquer tipo de 

limitação, ainda que para tanto seja necessário mitigar o postulado da separação de poderes.  

Segundo Paulo Bonavides: 

Ontem, a separação de Poderes se movia no campo da organização e distribuição de competências, 

enquanto seu fim era precisamente o de limitar o poder do Estado; hoje, ela se move no âmbito dos 

direitos fundamentais e os abalos ao princípio partem de obstáculos levantados à concretização 

desses direitos, mas também da controvérsia de legitimidade acerca de quem dirime em derradeira 

instância as eventuais colisões de princípios da Constituição. Na equação dos poderes que se 

repartem como órgãos da soberania do Estado nas condições impostas pelas variações conceituais 

derivadas da nova teoria axiológica dos direitos fundamentais, resta apontar esse fenômeno de 

transferência e transformação política: a tendência do Poder Judiciário para subir de autoridade e 

prestígio, enquanto o Poder Legislativo se apresenta em declínio de força e competência. 27 

Portanto, não pode o Poder Judiciário omitir-se diante da violação dos preceitos 

constitucionais, devendo decidir, de acordo com o ordenamento jurídico, a questão posta a sua 

apreciação, ainda que venha a interferir nas esferas de atribuição dos demais poderes. 

A ideia de ativismo, por sua vez, denota a participação mais intensa do Poder Judiciário 

(pró-ativa) com uma interpretação mais elástica do texto constitucional, criando ou modificando 

normais legais. 

Assim, deve-se diferenciar a judicialização do ativismo judicial, porquanto quando o Poder 

Judiciário, diante da violação do texto constitucional, determina aos demais poderes o 

cumprimento de determinado comando que se encontra positivado na legislação não se trata de 

ativismo judicial, e sim de efetiva aplicação e garantia dos preceitos constitucionais. 

O que se deve combater são as inovações ao ordenamento jurídico, estas conhecidas como 

ativismo judicial, posto que representam verdadeira violação da separação dos poderes.  

Deve-se ressaltar que no desempenho de suas funções o Poder Judiciário exerce, 

                                                        
26 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo, 5 edição, pg.512. 

27 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 25ª ed. atual., São Paulo: Malheiros Editores, 2010. 
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invariavelmente, atividade interpretativa das diversas leis que integram o arcabouço jurídico, 

especialmente diante do teor indeterminado de vários comandos constitucionais, no entanto, no 

caso específico do fornecimento de medicamentos não está a preencher lacunas legais ou 

modificar as normas jurídicas existentes, mas tão-somente determinar que o Poder Público 

garanta ao indivíduo seu direito constitucional à saúde. 

Com efeito, nossa Constituição Federal possui vasta lista de princípios vagos os quais, sem 

dúvida, ampliam a discricionariedade dos juízes ao analisá-los. 

 Sobre o tema colhe-se: 

Nessas novas áreas abertas à atividade dos juízes haverá, em regra, espaço para mais elevado grau 

de discricionariedade e, assim, de criatividade pela simples razão de que quanto mais vaga a lei e 

mais imprecisos os elementos do direito, mais amplo se torna também o espaço deixado à 

discricionariedade nas decisões judiciárias. Esta é, portanto, poderosa causa da acentuação que, em 

nossa época, teve o ativismo, o dinamismo e, enfim, a criatividade dos juízes.28  

 

8. RISCO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Sabe-se que a efetividade aos direitos fundamentais somente poderá acontecer em uma 

democracia onde exista o respeito à dignidade da pessoa humana, inclusive por parte dos poderes 

do estado. 

Em relação ao tema, colhe-se da Doutrina italiana: 

La prospettiva di Dworkin ha una primaria dimensione contenutistica: lo standart "democratico', se 

aplicato alle leggi fondamentali, è una questione di regole primarie, sostanziali, e non invece, 

procedurali o secondarie. Per questa posizione, per determinare se, sul piano delle leggi 

fondamentali, la democrazia è in vigore in un determinadto paese non bisogna vedere come, 

quando, o da chi quelle leggi sono state prodotte, ma che cosa stabiliscono. la Democrazia è perciò 

una questione di risultato e non di metodo: si può dire che un sistema è democratico se è basato sul 

rispetto di condizioni politiche di equità e giustizia.29  

Portanto, o intervencionismo do Poder Judiciário, no caso de garantia ao direito 

fundamental à saúde, não representa ofensa aos princípios do Estado Democrático de Direito, 

pelo contrário, representa a defesa da minoria, imprescindível em uma democracia. 

Ao Poder Judiciário compete aplicar o texto legal, especialmente o constitucional, diante de 

                                                        
28 CAPPELLETTI, Mauro, Juízes Legisladores. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1993. 

29 MICHELMAN, Frank I. La Democrazia e il Potere Giudiziario il Dilema Costituzionale e il Giudice Brennan, edizioni Dedalo,  2004, 
pg. 27). 
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eventual ameaça ou lesão de direito, assim em um caso concreto, não pode o Magistrado, desde 

que atendidos os preceitos legais, negar ao cidadão o acesso a determinado medicamento não 

fornecido gratuitamente pelo Poder Público, sob a justificativa de carência de financeira do 

Estado. 

Deve, portanto, o juiz proferir suas decisões com base em critérios técnicos, assim 

entendidas as regras constantes no ordenamento jurídico, e não motivadas por finalidades e 

consequências a serem atingidas, sob pena de criar-se uma judiocracia. 

Em que pese a necessidade do magistrado interpretar as cláusulas constitucionais 

indeterminadas deve-se ter cautela de modo a não ferir os princípios da igualdade e segurança 

jurídica de modo a não permitir que casos iguais sejam julgados de fora diferente. 

Deste modo, conforme salientado alhures, diferentemente do que muitos pensam, do 

Poder Judiciário não tem a pretensão de ter hegemonia sobre os demais poderes, todavia, diante 

da patente inércia dos demais poderes, e como guardião do texto constitucional não pode 

permitir que o cidadão tenha seus direitos fundamentais cerceados. 

Assim, mais do que limitar os poderes do judiciário compete aos Poderes Executivo e 

Legislativo cumprirem suas atribuições, desse modo, por certo o Poder Judiciário não será 

acionado a decidir questões que, originariamente, competem aos outros poderes, tais como a 

implementação de políticas públicas referentes aos direitos fundamentais sociais. 

Ressalte-se ainda que eventual falta de planejamento prévio ou má administração do 

orçamento pelos demais poderes quando da fixação dos direitos fundamentais sociais não pode 

servir de argumento para impedir o acesso ao cidadão aos medicamentos, ademais ninguém pode 

beneficiar-se de sua própria torpeza, especialmente o Poder Público. 

Assim, caso o Estado não consiga atender aos comandos atualmente inseridos no texto 

legal, deverá buscar alteração legislativa de modo a melhor especificar os casos em que o Poder 

Judiciário deverá efetivamente intervir.  Contudo, enquanto isso não ocorre as decisões judiciais, 

no caso do fornecimento de medicamentos, continuarão a não representar qualquer violação ao 

princípio da separação dos poderes e risco ao Estado democrático de Direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A divisão das funções estatais, conhecida como separação dos poderes, mostra-se 

imprescindível em um Estado Democrático de Direito de modo a preservar os direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana. 

A propósito, o respeito aos direitos humanos fundamentais pelos representantes do Estado 

é um dos pilares que sustenta o próprio Estado Democrático de Direito. 

Por direitos fundamentais entendem-se os direitos do ser humano consagrados implícita ou 

explicitamente no texto constitucional. 

Com o advento da revolução industrial, inaugurou-se a fase social do Estado, com a 

necessidade de atuação positiva de modo a proporcionar o bem estar do cidadão. 

Neste contexto surgiram os direitos fundamentais sociais que são obrigações conferidas ao 

Estado a determinada prestação positiva em benefício do indivíduo, objetivando a diminuição das 

desigualdades sociais. 

Dentre os direitos fundamentais sociais encontra-se o direto à saúde, tipificado no art. 196, 

da Constituição Federal, possuindo estreita vinculação ao direito à vida e a dignidade da pessoa 

humana. 

Para a efetivação dos direitos sociais compete ao Estado estabelecer critérios e prioridades 

para a implementação e execução de politicas públicas.  

Entretanto, historicamente, as políticas públicas, especialmente na área da saúde, vêm 

sendo insuficientes ou inadequadas para a efetivação dos direitos sociais. Tal fato tem motivado o 

que se denominou de judicialização da saúde, eis que o cidadão passou a buscar o Poder Judiciário 

para a garantia de seus direitos fundamentais. 

Conforme mencionado alhures, caso violado algum direito compete ao Poder Judiciário, de 

forma autônoma e independente, analisar o caso concreto, resguardando-os de eventuais atos 

ilícitos dos demais poderes. 

Ressalta-se que o Poder Judiciário não pode eximir-se de analisar os casos que são 

submetidos a sua apreciação, quando provocado, devendo aplicar as leis constantes no 

ordenamento jurídico vigente para a defesa dos direitos e garantias fundamentais. 

Referida conduta representa a função típica do Poder Judiciário, não devendo confundir-se 
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com o ativismo judicial onde o magistrado, interpretando os dispositivos legais, elastece seu 

significado ou a aplica a situações não previstas. 

Assim, o intervencionismo do Poder Judiciário, no caso de garantia ao direito fundamental 

à saúde, não representa ofensa aos princípios do Estado Democrático de Direito, pelo contrário, 

representa a defesa da minoria, imprescindível em uma democracia. 

Com efeito, diante da inércia dos demais poderes, especialmente do Poder Legislativo, 

muitas vezes os magistrados são obrigados a solucionar problemas individuais que deveriam ter 

soluções uniformes e gerais, como no caso das políticas públicas na área da saúde. 

Por fim, deve-se ter em mente que o juiz não deve decidir motivado por finalidades e 

consequências, como no caso de eventual carência de recursos financeiros do Estado, mas com 

base nas normas constantes no ordenamento jurídico. 

Eventual falta de planejamento prévio ou má administração do orçamento pelos demais 

poderes quando da fixação dos direitos fundamentais sociais não pode servir de argumento para 

impedir o acesso ao cidadão aos medicamentos, ademais ninguém pode beneficiar-se de sua 

própria torpeza, especialmente o Poder Público. 

Deste modo, caso o Estado não consiga atender aos comandos atualmente inseridos no 

texto legal, deverá buscar alteração legislativa de modo a melhor especificar os casos em que o 

Poder Judiciário deverá efetivamente intervir, contudo, enquanto isso não ocorre as decisões 

judiciais, no caso do fornecimento de medicamentos, continuarão a não representar qualquer 

violação ao princípio da separação dos poderes e risco ao Estado Democrático de Direito. 
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A DEDUTIBILIDADE DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS PELO LESADO OU 

SEUS FAMILIARES DO TOTAL DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO LESANTE: REFLEXÕES 

A PARTIR DA NOÇÃO DE EQUIDADE E DE SOLIDARIZAÇÃO DOS ÔNUS SOCIAIS 

 

Ronei Danielli1 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os tempos da vingança privada, a Responsabilidade Civil Extracontratual evoluiu 

extraordinariamente, a ponto de, na contemporaneidade, afastar-se, inclusive, da noção de culpa 

ou dolo. 

Sob esse viés, admite-se atualmente que a reparação encontra no prejuízo patrimonial ou 

extrapatrimonial seu fundamento maior, exigindo-se, tão somente, a existência de nexo causal 

capaz de relacionar certa conduta antijurídica (responsabilidade subjetiva) ou atividade, ainda que 

lícita, desde que naturalmente perigosa ou arriscada (responsabilidade objetiva), ao resultado 

danoso. 

A evolução sofrida pelo instituto pode ser compreendida a partir da crescente 

complexidade social, realidade observável desde a Revolução Industrial, responsável pela 

progressiva automação tanto do trabalho como do cotidiano humano e, nessa medida, marcada 

pela criação de atividades cada vez mais arriscadas, cujos perigos inerentes forjaram a 

reformulação da ideia de uma responsabilização pessoal, fundada exclusivamente na culpa ou 

dolo do agente lesante. 

Seguindo essa lógica, Fernando Noronha aponta que as concepções oitocentistas foram 

“atropeladas pelo processo histórico”, tornando a codificação de 1916 obsoleta em contraposição 

às novas demandas nascidas na sociedade contemporânea. 

Ainda sob o aspecto da reparação na responsabilidade civil típica, sem embargo da 

tradicional noção de culpa (responsabilidade subjetiva ou aquiliana), aponta o autor que a própria 

agravação do risco, bem como o aumento do número de pessoas sujeitas aos efeitos danosos da 

                                                        
1 Desembargador do TJSC e mestrando em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 
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complexa sociedade pós-industrial, ensejou a criação de uma doutrina capaz de abarcar a integral 

reparação dos prejuízos causados às vítimas dos infortúnios, mesmo quando seu causador não 

tenha operado culposamente. Consoante conclui Noronha, trata-se de olhar a responsabilidade 

civil na contemporaneidade sob o aspecto do lesado e não mais do lesante, porquanto o direito 

deve se ocupar do verdadeiro objeto da responsabilidade civil, qual seja, a reparação dos danos.2 

Nesse contexto, tramitam, sistematicamente, no Poder Judiciário demandas objetivando 

compelir o causador de um dano, decorrente ou não de conduta antijurídica, a indenizar o lesado 

em toda a extensão de seu prejuízo. 

Longe de esgotar temática tão extensa quanto árdua, o presente artigo busca refletir 

acerca do significado de reparação integral do dano patrimonial por seu causador e da 

possibilidade de ser subtraída da referida indenização eventuais verbas decorrentes de seguros 

coativos, a exemplo o DPVAT ou provenientes do modelo solidarista como o previdenciário. 

Assim, partindo da concepção de que a reparação não pode ser compensada para além do 

prejuízo suportado, ou seja, a reparação não deve gerar lucro ao lesado, propõe-se o presente 

estudo a uma discussão preliminar do instituto da compensatio lucri cum danmo que, apesar de 

pouco estudado e mal compreendido, começa a ganhar espaço na doutrina e na jurisprudência 

nacional. 

A controvérsia, objeto das considerações a seguir traçadas, reside, portanto, na 

cumulatividade ou não das verbas indenizatórias devidas pelo lesante com as recebidas pelo 

lesado dos sistemas públicos, decorrentes do modelo de solidarismo social, em particular o seguro 

DPVAT e as pensões previdenciárias. 

Para tanto, cumpre, incialmente, algumas considerações sobre a complexidade da 

sociedade atual e a tendência de socialização da responsabilidade, tal qual ocorrera com a 

disseminação dos riscos, e as repercussões dessa realidade na responsabilidade civil. 

Na sequência, faz-se imprescindível verificar a correta distinção de danos às coisas e danos 

às pessoas, dos quais os patrimoniais configuram a espécie que interessa particularmente ao 

assunto proposto. 

Sob o aspecto da extensão da indenização, mostrar-se-á a importante evolução positivada 

no atual Código Civil ao permitir a utilização da equidade no sopesamento da reparação devida. 
                                                        
2 NORONHA, Fernando.  Direito das Obrigações. V. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p.538. 
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Por fim, após o detido exame do caráter solidário da Previdência Social, apontar-se-á, à 

semelhança do que já ocorre em relação ao seguro obrigatório DPVAT, a sua dedutibilidade da 

verba verdadeiramente indenizatória oriunda dos princípios reitores da responsabilidade civil 

extracontratual, seus fundamentos e sua justificativa jurídica e social. 

Sem pretensões de esgotar a matéria, as considerações finais serão encaminhadas 

procurando prospectar o instituto da responsabilidade civil na pós-modernidade, suas tendências 

e novos delineamentos. 

 

1. COMPLEXIDADES SOCIAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL: DISSEMINAÇÃO DOS RISCOS, 

SOCIALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade civil tradicional pressupõe como requisitos ao nascimento da obrigação 

indenizatória a tríade ação ou omissão contrária à lei (inclusive abuso do direito), dano e nexo 

causal, de modo que pode ser resumida à formulação: “todo aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187 do CC) causar um dano (ainda que exclusivamente moral) a outrem, fica obrigado a reparar”. 

Observe-se que o aforismo “sem culpa não há responsabilidade”, embora pareça existir 

desde os primórdios dos tempos, remontando à Lex Aquilia do Direito Romano, representa, na 

verdade, a primeira evolução de um estágio inicial, em que a responsabilidade civil e penal se 

confundiam, inclusive com a noção de pecado, cuja punição sequer era individual, mas 

normalmente coletiva, consistindo em sacrifícios de índole religiosa, com caráter de expiação, 

realizado pelo grupo e para o grupo em nome das divindades.3 

Somente mais tarde, no Estado moderno, ocorreu a publicização da responsabilidade penal 

e a privatização da responsabilidade civil, bem como a individualização do ônus ressarcitório, 

recaindo em pecúnia, e não mais sobre o corpo do ofensor.  

Nas palavras de Fernando Noronha, foi assim que, “ao final de demorada evolução, se 

estabeleceu o sistema da responsabilidade individual do agente, com separação entre a pena, 

imposta pela autoridade pública, e a reparação do dano causado, de natureza civil”.4 

Contudo, como se adiantou logo na nota introdutória ao presente artigo, a concepção 

subjetiva de responsabilidade civil extracontratual, voltada precipuamente à conduta 

                                                        
3 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 528. 

4 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 530. 
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empreendida pelo causador do prejuízo a ser ressarcido, mostra-se cada mais insuficiente ao 

propósito da reparação integral das vítimas, na exata proporção do aumento exponencial das 

complexidades sociais e, com elas, dos riscos inerentes às sociedades pós-modernas. 

No atual cenário, então, nem sempre haverá conduta antijurídica subjacente ao dano a 

justificar seu integral ressarcimento, motivo por que a mudança de foco para a pessoa do lesado e 

para o resultado danoso, propriamente dito, impõe-se como norteadora da concepção mais 

recente de responsabilidade civil, resultante de três fenômenos bastante palpáveis, a saber: (1) a 

ampliação dos danos suscetíveis de reparação, (2) a objetivação da responsabilidade e a (3) 

coletivização da responsabilidade.5 

 

1.1 A ampliação dos danos indenizáveis 

Como se disse, após a Revolução Industrial operou-se uma progressiva revolução na 

sociedade, seja na forma de organização familiar, seja em termos de trabalho, vivência, 

comunidade, consumo, entre outros aspectos. 

Uma mudança significativa foi a aglomeração de pessoas nos centros urbanos, agora 

vitimadas pelos mais variados sinistros, desde acidentes automobilísticos, infortúnios domésticos 

(causados por inúmeros utensílios até então não existentes), trabalhistas (ressaltado o número 

crescente de automação e de atividades potencialmente perigosas) e de outras ordens. 

Segundo Noronha, a concepção de indenizar todo e qualquer dano evidenciou o direito ao 

ressarcimento dos danos extrapatrimoniais, que, no ordenamento jurídico nacional, ganha relevo 

principalmente após elevar-se ao status de norma constitucional, na Carta de 1988.6 

Além disso, não se pode ignorar que, com o aumento das atividades perigosas, poluidoras e 

danosas ao meio ambiente, à coletividade e até às próximas gerações, nasce também a 

importância da tutela específica dos danos transindividuais (e transgeracionais!), violadores dos 

interesses difusos e coletivos. 

Enfim, a urgência em não deixar dano sem reparação, mais do que reconhecer novas 

espécies de danos tuteláveis, ampliou o alcance do conceito de causalidade, de  modo a abarcar as 

diversas feições de prejuízos aferíveis nas práticas sociais, admitindo-se, até mesmo, a indenização 

                                                        
5 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 540. 

6 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 542. 
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da perda de uma chance.7 

 

1.2 A objetivação da responsabilidade 

O fenômeno da objetivação da responsabilidade é próprio da revolução operada na 

sociedade e das complexidades correlatas, de modo a justificar a obrigação reparatória no fato de 

suportar injustamente o lesado a existência de um dano. 

Sob essa perspectiva, independente de conduta culposa ou dolosa do causador do dano, a 

obrigação indenizatória liga-se, necessariamente, à sua constatação, enquanto seu fundamento 

jurídico encontra eco na noção de que o lesado não deve suportar o ônus da atividade econômica, 

ficando o prejuízo por ela causado descoberto. 

Dessas premissas, constrói-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, para a qual se 

exige a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atividade desenvolvida (fato do 

responsável), de modo que o nexo de imputação pode se dar a título de risco, não mais de culpa. 

Nesse ponto, Fernando Noronha enumera casos especiais, em que se pode até prescindir 

do nexo de causalidade, diante de uma responsabilidade denominada de objetiva agravada.8 

 

1.3 A coletivização da responsabilidade 

Por fim, o terceiro aspecto da responsabilidade civil contemporânea, o fenômeno da 

coletivização da responsabilidade, faz-se sentir em diferentes segmentos sociais. 

Embora se manifeste em setores diversos, a solidarização ou coletivização da 

responsabilidade é uma realidade experimentada há certo tempo na sociedade brasileira, ainda 

que de forma incipiente ou até por vezes irrefletida. 

Pode-se afirmar que esse aspecto embrinca-se ao da objetivação da responsabilidade, de 

modo a sugerir que tanto mais se observa a tendência à repartição grupal dos prejuízos quanto se 

emancipa a obrigação reparatória da culpa do agente.  

Com base nesses pressupostos, sobretudo na ideia de união de forças e repartição de ônus,  

                                                        
7 A esse respeito consultar: PETEFFI DA SILVA, Rafael. Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance: Uma Análise do Direito 

Comparado e Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2007. 

8 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 543. 
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popularizaram-se os seguros de responsabilidade civil. 

De outro lado, fundado nos perigos constantes decorrentes do aumento de circulação de 

veículos automotores nas ruas, avenidas e autoestradas, criou-se (pela redação original da Lei n. 

6.194/74, alterada por meio da Medida Provisória n. 340/2006, posteriormente convertida na Lei 

n. 11.482/2007) o seguro obrigatório DPVAT, exemplo típico de coletivização dos prejuízos sociais. 

Segundo consenso doutrinário e jurisprudencial identifica-se nesse tipo negocial o que se 

denomina por contrato coativo, no qual praticamente se aniquila a vontade do contratante, 

submetendo o princípio da autonomia aos ditames do interesse público. 

Nas palavras de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: 

Há contrato coativo quando alguém, contra a vontade, é compelido a participar de relação jurídica 

normalmente oriunda de um acordo de vontades, e quando se envolve numa relação contratual sem 

ter emitido declaração de vontade. 9 

Trazendo o seguro DPVAT como exemplo, continuam os autores: 

Outrossim, o seguro DPVAT guarda peculiaridades que o distinguem daquele contratado pelo 

segurado em favor de si e/ou de terceiros. Ele é de origem legal, impositiva a todos os proprietários 

de veículos automotores e tem terceiros, vítimas de acidentes, como seus beneficiários de 

indenização por determinação legal, vinculada a um sistema de contraprestação complexo e global. 

É constituído um pool de seguradoras, todas elas respondendo, conjuntamente, pelos sinistros e 

compensando-se mutuamente, de modo a equilibrar as coberturas que promoveram. De igual modo, 

repartem entre elas a arrecadação dos prêmios e, independentemente do recebimento do prêmio 

do veículo causador do sinistro, devem, obrigatoriamente,indenizar a vítima.10 

Por sua vez, Marcos G. D'Agostini encontra na noção de solidariedade social a razão de ser 

dos seguros obrigatórios, conforme explicita a respeito do tema: 

Como visto no início deste pequeno trabalho, não é de agora a preocupação em se encontrar um 

modo de garantir alguma composição ao dano sofrido, sendo que desde o começo do século XX há 

uma preocupação em se coletivizar o ressarcimento, para a garantia das vítimas, como é o caso das 

legislações belgas e finlandesas que estabeleceram a contratação de um seguro obrigatório. É como 

se houvesse uma necessidade da solidariedade social mediante o seguro obrigatório e, mesmo nos 

fundos de garantia, para os casos em que a cobertura não for suficiente. 

[...] 

E, do ponto de vista prático, havendo um sistema solidarista o ressarcimento do dano é garantido, 

sendo o seguro de responsabilidade civil o mais adequado para este fim, uma vez que o Estado não 

pode assumir a totalidade de sinistros, como no modelo em que uma previdência social seria esta 

                                                        
9 CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Contratos - Teoria Geral e Contratos em Espécie. v. 4. 3. ed. 

Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 328. 

10 CHAVES, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Contratos - Teoria Geral e Contratos em Espécie, p. 329. 
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garantidora, mas neste caso, a prática já tem se mostrado problemática até para a garantia dos 

direitos relativos ao trabalho como a aposentadoria.11 

E, conclui, refletindo: 

Defender um sistema solidarista visa assegurar a reparação independente da natureza do ato que 

praticou o dano, se lícito se ilícito, se decorrente de culpa ou de uma atividade normal e licitamente 

autorizada, como na situação da responsabilidade objetiva, todavia, enquanto não seja possível ser 

alcançado um modelo integral, seria necessário que se adotasse um sistem obrigatório de se 

assegurar que as atividades mais perigosas e mais propensas à criação de danos, com a adequada 

fiscalização dos órgãos públicos encarregados de regulamentar a atividade securitária, mas que esses 

vissem a proteção da vítima como finalidade de sua atividade e não o contrário, isto é, manter 

condições para que as empresas seguradoras se especializem em encontrar mecanismos para não 

pagar as indenizações, fundamentados na ganância de lucro por seus dirigentes, o que deve ser 

evitado a todo o custo.12 

A natureza de seguro social, e nesse contorno obrigatório, justifica-se pelo aumento das 

complexidades nas sociedades pós-modernas, nas quais se procura solidarizar os riscos sociais a 

fim de não se permitir deixar a pessoa lesada sem algum tipo de reparação. 

No caso do DPVAT se faz claro esse propósito, na medida em que o aumento sensível na 

frota de veículos terrestres circulantes mostra-se proporcional ao número de acidentes com 

vítimas nos últimos tempos, impactando a sociedade de modo geral, notadamente no que 

concerne aos serviços de saúde pública e de previdência. 

Observa sobre a justificação do seguro obrigatório na sociedade atual Luís Roberto Barroso: 

Na realidade essa espécie de restrição na liberdade de contratar surge como um contraponto ao 

aumento exponencial dos riscos inerentes à atual dinâmica da sociedade, sobretudo nas áreas 

urbanas. Novas tecnologias envolvem riscos. A massificação de determinadas atividades massifica 

igualmente os riscos a ela associados. A interdependência nas relações sociais potencializa, ademais, 

o impacto social desses riscos. (Op. cit., p. 119) 

[...]Trata-se, em suma, de uma forma de prevenção obrigatória de riscos considerados relevantes nas 

sociedades contemporâneas. Em parte, os seguros obrigatórios inspiram-se na noção de 

solidariedade social no âmbito da responsabilidade civil. 

Pois bem. Embora sejam obrigatórios e tenham como objetivo resguardar interesses sociais, esses 

seguros celebrados entre particulares são contratos de direito privado.13 

Com contornos e fundamentos bastante semelhantes, a previdência pública opera como 

                                                        
11 D'AGOSTINI, Marcos G. A Composição do Dano em um Modelo Solidarista. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes e FALAVINA, 

Maria Clara Osuna Diaz (org.). Ensaios sobre a Responsabilidade Civil na Pós-modernidade. Porto Alegre: Magister, 2007, p. 288. 

12 D’AGOSTINI, Marcos G. A Composição do Dano em um Modelo Solidarista, p. 292. 

13 BARROSO, Luís Roberto. Seguro DPVAT: Natureza jurídica dos recursos que o custeiam. In: DPVAT: um seguro em evolução. O 
seguro DPVAT visto por seus administradores e pelos juristas. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, pp. 119/120. 
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uma espécie de “seguro social”, também compulsório, pelo qual a constituição de um fundo 

comum garante o amparo da coletividade, notadamente em hipóteses de morte ou invalidez do 

segurado. 

Ambos os exemplos dão conta de uma tendência que se faz presente a qual se denominou 

aqui de coletivização dos ônus sociais, exigência própria da dinâmica trazida pela pós-

modernidade, ou como preferem outros, da contemporaneidade. 

Ver-se-á, oportunamente e com mais vagar, as características específicas dos benefícios 

previdenciários, destacadamente as pensões por invalidez e morte, analisando desde a previsão 

constitucional até a forma de custeio da Previdência Pública para, ao final, contrapondo-a ao 

seguro DPVAT, concluir pela dedutibilidade da indenização dos danos patrimoniais causados à 

vítima de evento danoso.  

Por ora, basta ao propósito do texto afirmá-la como parte do paradigma solidarista, o qual 

igualmente comporta o seguro DPVAT. 

Resta, porém, prenunciando a conclusão pretendida, discernir acerca dos danos às coisas e 

às pessoas e, entre estes, os extrapatrimoniais dos patrimoniais. 

 

2. DANOS A COISAS E DANOS ÀS PESSOAS: A REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO 

LESADO DECORRENTE DE UM DANO PESSOAL 

Segundo lição de Fernando Noronha, a dicotomia dano material e dano moral pode levar a 

equívocos em razão de sua imprecisão. Por isso, sustenta que a classificação mais adequada é a 

que distingue danos a coisas de danos pessoais ou à pessoa. 

Em suas palavras: 

Fala-se em danos pessoais, ou à pessoa, quando são afetados valores ligados à própria pessoa do 

lesado, nos aspectos físico, psíquico ou moral, mesmo que quando não caracterizável um direito de 

personalidade. Fala-se em danos a coisas, ou danos materiais, quando se atingem objetos do mundo 

externo (objetos materiais ou coisas incorpóreas).14 

A partir dessa primeira distinção, torna-se crível que um dano a um objeto ou coisa pode 

acarretar prejuízo de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, na extensão de que o foco não está 

no ato ou fato lesivo, senão na esfera jurídica por ele atingida. 

                                                        
14 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 557. 
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Desse modo, de um mesmo evento danoso, por exemplo um acidente de trânsito, pode 

resultar danos materiais (avarias no automóvel) e danos pessoais (lesões corporais das quais 

decorre invalidez e, com isso, prejuízo patrimonial na forma de lucros cessantes pela 

impossibilidade de exercício profissional). 

Entre os danos à pessoa, ou danos pessoais, distinguem-se os puros, cuja esfera atingida é 

limitada à esfera corporal ou anímica, sem repercussões patrimoniais, dos danos pessoais 

impuros, nos quais há reflexos patrimoniais das lesões ao corpo ou alma do prejudicado.15 

Dentre os danos patrimoniais possíveis, interessa ao presente estudo especificamente 

aqueles decorrentes da morte ou invalidez da vítima, originários da obrigação alimentar do lesante 

(forma de indenizar os lucros cessantes), comumente denominada de pensão mensal. 

Sob o enfoque do dano patrimonial, cumpre ressaltar que à noção de indenizar 

corresponde ao restabelecimento do estado das coisas à situação anterior ao ilícito. 

Álvaro Villaça de Azevedo explica a natureza dessa operação: “Toda vez que alguém sofrer 

uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um 

dano, que, para existir juridicamente, no Direito brasileiro, deve representar uma redução no 

acervo dos bens materiais.”16 

Por seu turno, Guilherme Calmon Nogueira da Gama disserta sobre o tema, ressaltando o 

significado de indenização do dano: “A noção de reparação do dano abrange a indenização, ou 

seja, tornar indene o prejuízo. Indene é que se revela íntegro, perfeito, incólume e, por isso, a 

reparação do dano extranegocial envolve a busca da reconstituição da situação anterior à data do 

evento lesivo.”17 

Concernente ao prejuízo patrimonial, pode-se estar diante de dano emergente – efetiva 

diminuição do valor do patrimônio, ou de lucros cessantes – traduzidos pela frustração de 

acréscimos patrimoniais esperados. 

Em ambas as situações, a reparação depende da prova concreta do dano. 

                                                        
15 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, p. 562. 

16 AZEVEDO, Álvaro Villaça de. Curso de direito civil: Teoria geral das obrigações. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1998, p. 238. 

17 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Critérios de valoração da indenização, obrigação indeterminada e substituição do valor 
da indenização. In: RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da. (Org.). Responsabilidade civil 
contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011, p. 603. 
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A propósito da assertiva, caberá sempre perquirir qual a exata extensão do dano 

patrimonial a ser indenizado, a teor do artigo 944 do Código Civil vigente. 

 

3. A EXTENSÃO DO DANO E DE SUA REPARAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA EQUIDADDE 

O Código Civil de 2002, em capítulo próprio – arts. 944/954 – trata da matéria relativa à 

extensão do dano e, consequentemente, do dever de indenizar. 

Excepcionando expressamente a regra geral da reparação integral dos danos, o parágrafo 

único do artigo 944 do atual Diploma Civil permite ao julgador, operando no caso concreto a partir 

da premissa da equidade, reduzir proporcionalmente a indenização, conforme se depreende da 

redação: 

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o 

juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

No mesmo sentido, tem-se o enunciado n. 46 da I Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal, em 2002: “a possibilidade de redução do montante da indenização em 

face de culpa do agente, estabelecida no parágrafo único do art. 944 do novo Código Civil, deve ser 

interpretada restritivamente, por representar uma exceção ao princípio da reparação integral do 

dano”.  

Em suma, a indenização, na forma preconizada pelo artigo 944 do Código Civil, deve ser 

medida pela extensão do dano, podendo o juiz reduzi-la, quantitativamente, se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. 

Flávio Tartuce reflete sobre a referida regra: 

Trata-se de inovação, uma vez que o Código Civil de 1916 não trazia norma no mesmo sentido. 

Conforme aponta parte da doutrina, o comando legal adota a teoria da extenção do dano, uma vez 

que a indenização deve ser fixada de acordo com o prejuízo suportado pela vítima. Para outra visão, 

o dispostivo está fundamentado no princípio da reparação integral dos danos, versão atualizada da 

restituto in integrum dos romanos, pelo qual a vítima do evento danoso faz jus a uma indenização 

por todos os prejuízos que foram suportados.18 

Embora nesse estudo não se enfrente a questão relativa ao grau de culpa e o dano, tema 

objeto da exceção à regra geral preconizada pelo parágrafo único do art. 944 (que pode até 

                                                        
18  TARTUCE, Flávio. Indenização e Extensão do Dano. Redução Equitativa da Indenização. In: Responsabilidade Civil 

Contemporânea em Homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011, pág. 573. 
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mesmo ser entendida como um meio de dosar a indenização integral do dano!), pretende-se 

deixar claro a exigência de absoluta conformação entre o dano e o valor da indenização. 

Visto sob o ângulo que particularmente interessa ao estudo, a noção de equidade deverá 

sempre pautar a de indenização, porquanto esta, ainda que integral, não pode se configurar 

excessiva. 

Para aferir-se a existência e extensão do prejuízo, deve-se comparar o valor do patrimônio 

da vítima com aquele que teria caso não tivesse ocorrido a lesão e, quando desse procedimento 

resultar uma diminuição de sua situação econômica, estar-se-á diante de um dano patrimonial.  

Na hipótese do dano sofrido resultar na morte da vítima ou na sua incapacidade total ou 

parcial para o trabalho devem ser indenizados os lucros cessantes, ou seja, tudo aquilo que seria 

obtido como renda pelo ofendido, caso não tivesse ocorrido o evento danoso. 

O art. 948, também do Código Civil vigente, determina que no caso de homicídio a 

indenização (sem excluir outras reparações) deva consistir na prestação de alimentos às pessoas a 

quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 

De outro vértice, o art. 950 dispõe que se da ofensa resultar defeito impedindo o ofendido 

de exercer seu ofício ou profissão, ou dimunuição de sua capacidade de trabalho, a indenização 

incluirá pensão correspondente à importância do mister para o qual se inabilitou, ou, ainda, na 

medida da depreciação sofrida no mercado de trabalho pela lesão causada. 

Delimita-se, portanto, nesses dispositivos a extensão da indenização do dano causador de 

morte ou invalidez total ou parcial. 

A questão controvertida reside, justamente, nas hipóteses em que a vítima, segurada do 

Instituto Nacional de Seguridade Social, em razão do ato antijurídico ou do fato danoso, acaba 

falecendo ou se tornando inválida, circunstância em que faz jus (ou seus dependentes na hipótese 

de morte) à percepção de pensão mensal, correspondente aos seus ganhos anteriormente ao 

evento (ou parte deles) e, de outro lado, à indenização decorrente da responsabilidade civil. 

Diante de casos assim, a jurisprudência majoritária entende cumuláveis as verbas 

previdenciária e indenizatória, ambas de forma integral, porquanto "o benefício previdenciário é 

diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm 

origens distintas" (REsp 922951/ RS, rel. Min. Luiz Fux) e, no mesmo sentido: "A indenização por 

ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba" (REsp 
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823.137/MG, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 30.06.2006; REsp 750.667/RJ, 

Relator Ministro Fernando Gonçalves; Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14.03.2005; REsp 133.527/RJ, Relator Ministro 

Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24.02.2003). 

Por consequência dessa intelecção, afasta-se cotidianamente na atividade jurisdicional a 

possibilidade de compensação, ou melhor, de dedução da verba previdenciária recebida da 

pensão devida pelo causador do dano. 

Pelo entendimento dominante,  a cumulação das pensões (sem ponderação ou dedução 

possível) decorre do fato de a pensão previdenciária corresponder à contraprestação do Estado 

fundada no recolhimento mensal das contribuições vertidas ao INSS pelo segurado, seja na 

qualidade de empregado ou de autônomo, enquanto a indenizatória das premissas da 

responsabilidade civil. 

Todavia, parece não ser este o melhor tratamento da hipótese, notadamente diante do 

regramento constitucional dispensado à Previdência pública e sua consequente natureza solidária, 

como a seguir se detalha. 

 

4. A COLETIVIZAÇÃO DOS ÔNUS SOCIAIS: O MODELO SOLIDARISTA E OS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS INFORMADORES DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 201, com a redação 

conferida pela emenda constitucional n. 20/98, dispõe que a previdência social, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos doença, invalidez e morte. 

Contrariando as premissas fáticas e jurídicas embasadoras dos precedentes da Corte 

superior, Wladimir Novaes Martinez explica que os benefícios previdenciários não derivam das 

contribuições aportadas, no sentido de que esse não é o seu fundamento, mas sim a situação 

fática, admitida presuntivamente pela lei, de necessidade do segurado ou de seus dependentes. 

Prossegue o autor em suas digressões, ressaltando que a seguridade social é “técnica de 

proteção social, custeada solidariamente por toda a sociedade segundo o potencial de cada um, 

propiciando universalmente a todos o bem-estar das ações de saúde e dos serviços assistenciários 

em nível mutável, conforme a realidade sócio-econômica, e os das prestações previdenciárias” [...], 
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porquanto “a solidariedade significa a contribuição de certos segurados, com capacidade 

contributiva, em benefício dos despossuídos”.19 

A partir dessas ponderações, com amparo constitucional, diga-se de passagem, faz-se coro 

às conclusões do autor quando arremata:  

No momento da contribuição é a sociedade quem contribui. No instante da percepção da prestação, 

é o ser humano a usufruir. Embora no ato da contribuição seja possível individualizar o contribuinte, 

não é possível vincular cada uma das contribuições a cada um dos percipientes, pois há um fundo 

anônimo de recursos e um número determinável de beneficiários.20 

Sergio Pinto Martins, seguindo a mesma linha, pontua: 

A solidariedade pode se considerada um postulado fundamental do Direito da Seguridade Social, 

previsto implicitamente inclusive na Constituição. Sua origem é encontrada na assistência social, em 

que as pessoas faziam uma assistência mútua para alguma finalidade e também com base no 

mutualismo, de se fazer um empréstimo ao necessitado. É uma característica humana, que se 

verifica no decorrer dos séculos, em que havia uma ajuda genérica ao  próximo, ao necessitado. 

[...] 

Ocorre solidariedade na Seguridade Social quando várias pessoas economizam em conjunto para 

assegurar benefícios quando as pessoas do grupo necessitarem. As contingências são distribuídas 

igualmente a todas as pessoas do grupo. Quando uma pessoa é atingida pela contingência, todas as 

outras continuam contribuindo para a cobertura do benefício do necessitado. 21 

O princípio da solidariedade encontra-se positivado no art. 195, caput, da CRFB de 1988 e 

traduz  a essência da Seguridade Social (gênero do qual a Previdência é espécie), uma vez que 

objetiva à proteção social da coletividade. 

Reflete do modelo solidarista a obrigação geral de contribuição direta  e indireta para 

manutenção  e custeio do sistema, de forma continuada e proporcional, podendo-se, inclusive, 

afirmar que a solidariedade aqui tratada transcende gerações, especialmente no que concerne à 

aposentadoria, visto que os que hoje estão na ativa, ajudam a manutenção dos inativos em um 

constante devir. 

De maneira semelhante, o valor das contribuições vertidas diretamente ao Órgão 

Previdenciário depende da renda auferida pelo segurado e a ela é proporcional, sendo crível 

afirmar que os mais favorecidos auxiliam na manutenção dos desfavorecidos, em um esquema de 

repartição solidária dos ônus sociais. Não fosse assim, inexistiria um sistema de seguridade social, 

                                                        
19 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário. 4 ed. São Paulo: Ltr, 2001, p. 390. 

20 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário, p. 390. 

21 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social. 26. Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 52. 
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mas uma lógica individualista na qual os depósitos, após capitalizados, renderiam particular e 

proporcionalmente aos participantes. Nessa perspectiva, estar-se-ia excluindo automaticamente 

os impossibilitados de contribuir diretamente e que, não obstante isso, são os que mais 

necessitam dos benefícios em destaque. 

Por fim, mas não menos importante, revela-se o princípio da diversidade da base de 

financiamento da seguridade social, expressamente previsto no inciso VI do art. 194 da 

CRFB/1988, que confirma o caráter solidário e de repartição dos ônus sociais do sistema em 

questão. 

Com bases nas ponderações até então desenvolvidas, crê-se que tanto a verba decorrente 

da indenização do lesante, quanto as provenientes do seguro obrigatório DPVAT e da pensão 

previdenciária possuem como raiz o mesmo evento, demonstrando-se, todas, consequência do 

mesmo fato e, portanto compartilhando o mesmo nexo causal. 

Aplicando-se, na hipótese, o princípio da compensatio lucri cum damno como um critério 

de equidade na quantificação do montante indenizatório (a exemplo da previsão do art. 944 do 

CC/02), deve-se subtrair do valor a ser indenizado as vantagens recebidas pelo lesado ou seus 

familiares em decorrência direta do dano suportado, ainda que de fontes diversas (até porque, 

como se viu, a fonte é uma só: a sociedade). 

Trata-se, em ultima instância, de critério semelhante (e, note-se, não se está a dizer 

idêntico!) ao que considera, na ponderação do valor total a ser ressarcido, a proibição de 

enriquecimento sem causa da vítima, na medida em que ambos evitam uma indenização, a toda 

evidência excessiva e, por isso mesmo, desproporcional ao dano final suportado. 

A despeito da falta de previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, a própria 

noção de equidade, inaugurada no atual Código Civil em seu artigo 944, conduz à conclusão da 

dedutibilidade entre as mencionadas verbas. 

Colaciona-se o fundamento do voto proferido pelo Des. Nagib Slaib Filho, do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, em precedente sobre a matéria, que, aliás, faz um paralelo entre o 

seguro DPVAT e a as pensões previdenciárias: 

O seguro obrigatório, por interpretação do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se em contribuição 

parafiscal, sendo o primeiro apelante parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, eis 

que neste caso torna-se Irrelevante a discussão quanto a retroatividade ou não da lei. Desta forma, 

também torna-se irrelevante ser ou não identificado o veículo causador do acidente, devendo ser o 
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pagamento do seguro obrigatório integral, ou seja, R$ 8000,00 (oito mil reais). Em conformidade 

com a tese defendida pelo Superior Tribunal de Justiça, a mestranda Marli Guayanaz Muratori, em 

sua dissertação de mestrado pala Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro/2002: A Teoria do Prêmio 

do Seguro é conceituada pelo professor Alberto Xavier como a adaptação do conceito de seguro do 

contrato de direito privado ao seguro social. O prêmio do seguro equipara-se à contribuição 

previdenciária e a indenização tem institutos similares com a aposentadoria em suas diversas 

modalidades, assistência médica, licenças, pensão por morte, auxílio acidente, auxílio acidente, 

reclusão e seguro-desemprego. [...] Nem se poderia alegar que a compulsoriedade da contribuição 

previdenciária relativa ao empregado seria fator determinante para sua diferenciação do seguro de 

responsabilidade civil, pois como sabemos, essa modalidade de seguro é a vulgarmente conhecida 

como ‘seguro obrigatório’. O proprietário de veículo automotor está obrigado, por força de lei a 

fazer o seguro de responsabilidade civil e a isso não se pode furtar, da mesma forma que o 

empregado está obrigado a pagar a contribuição previdenciária, a qual, inclusive já é previamente 

descontada de seu salário mensal e repassada pelo empregador à autarquia competente. Podemos 

afirmar, em síntese, que a parcela relativa à contribuição previdenciária do empregado se insere no 

contexto da parafiscalidade, portanto, possui natureza tributária, que, pelas suas características 

específicas, pode ter regime constitucional diferente daquele dedicado aos demais tributos.22 

No tocante à dedutibilidade do seguro DPVAT do valor total da indenização decorrente de 

responsabilidade civil há um consolidado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 

consoante se extrai da súmula 246, cujo enunciado não rende margem para dúvida: “O valor do 

seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.   

Figuram como precedentes justificadores do entendimento sumulado os seguintes 

acórdãos: REsp 39684 (DJ 03/06/1996, pg. 19247), REsp          59823  (DJ 16/12/1996, pg. 50864), 

Resp 73508 (DJ 26/06/2000, pg.174), REsp         106396 (DJ 14/06/1999, pg. 195), REsp 117111 (DJ 

08/05/2000, pg. 88),REsp         119963 (DJ 22/06/1998, pg. 86), Resp 174382 (DJ 13/12/1999, pg. 

141) e REsp         219035 (DJ 26/06/2000, pg. 162). 

A tese jurídica encampada pela Corte Superior foi analisada pela primeira vez no 

julgamento do Recurso Especial n. 28.104/SP, julgado em 28.10.92, da relatoria do Min. Dias 

Trindade, que assentou: 

Tenho, no entanto, como comprovada a divergência a respeito da imputação no valor da 

indenização do que tenha recebido o autor, por força do seguro obrigatório do veículo. E, neste 

particular, como se cuida de seguro contratado pelo recorrente, que pagou o respectivo prêmio, 

destinado a reparação parcial do dano, acato a orientação do acórdão divergente, do Supremo 

Tribunal Federal, de sorte a que, ao ser cumprida a sentença, seja deduzida a quantia paga, a título 

de cobertura securitária. 

                                                        
22 SLAIB FILHO, Nagib. DPVAT - natureza jurídica de contribuição parafiscal. Nagib.net, 20 de outubro de 2011. Disponível em: 

<http://nagib.net/index.php/provimentos/emprestribut/240dpvatnatureza-juridica-
decontribuicaoparafiscal#sthash.Dggi23R0.dpuf>. Acesso em: 03.11.2015. 
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Tal raciocínio deve ser empregado para se abater os valores recebidos da previdência social 

a título de pensão por morte ou invalidez, pois pautados em idêntica fonte jurídica, haja vista 

trata-se de fundo financeiro formado a partir da contribuição tributária de toda a sociedade. 

A pensão previdenciária se destina precisamente a substituir a remuneração auferida pelo 

trabalhador como contraprestação dos seus serviços nas hipóteses de incapacidade ou morte. 

Parte-se da mesma premissa no embasamento da condenação à reparação do dano 

patrimonial por ato ilícito ou fato lesivo, pertinente ao decréscimo de renda suportado pelo lesado 

ou sua família. 

Diversamente do assentado pela jurisprudência dominante, a pensão previdenciária não 

decorre de longo período de contribuição do beneficiado, no caso de invalidez ou morte, mas, 

exclusivamente, da  vinculação do segurado ao sistema, independentemente da questão 

temporal, o que evidencia ainda mais o caráter solidário do sistema. 

Por outro lado, não há falar em bônus ao causador do dano, mas de integral reparação à 

vítima, na sua exata extensão, abatidos os valores recebidos do Estado como contraprestação aos 

encargos tributários incidentes sobre toda a sociedade brasileira, nos limites previstos em lei, 

somados à condenação do causador do prejuízo, limitando-se esta, ao pagamento de eventual 

diferença entre os ganhos mensais anteriores ao evento danoso e a previdência social. Até porque 

esta será a extensão do dano suportado. 

Caso entendida a polêmica de maneira diversa, cogitar-se-ia de verdadeira ação regressiva 

por parte do Estado para ver-se ressarcido do prejuízo a que prematuramente viu-se obrigado a 

arcar com o pagamento de pensão mensal decorrente do evento danoso. 

Sobre o tema, elucidativo o voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 604.758-RS, publicado no DJ de 18.12.2006: 

Da própria análise dos pedidos resta claro que a indenização por dano material só pode dizer 

respeito ao ressarcimento daquilo que, em cada situação, representou uma diminuição indevida do 

patrimônio do ofendido. Os danos emergentes e os lucros cessantes são quantificáveis, ao contrário 

dos danos morais; e se tal diferença muito contribuiu para que, durante tempos, houvesse 

resistência à admissão da possibilidade de compensação financeira destes, não há que se perder de 

vista essa marcante característica dos danos materiais, uma vez já devidamente sedimentados os 

conceitos relativos às duas modalidades de responsabilidade civil. 

Se assim é, e se o acórdão afirma existir o direito da viúva à percepção integral, a título de pensão 

por morte, dos vencimentos do magistrado falecido, qualquer quantia recebida a mais sobre a 
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mesma base representaria a fruição de uma vantagem pecuniária indevida, ultrapassando os limites 

do ressarcimento ao dano causado. 

Os danos emergentes, portanto, configurar-se-iam na perda daqueles valores que, após o desconto 

da parcela ordinariamente consumida pelo próprio varão, seriam destinados à mantença de seu 

núcleo familiar; para a generalidade dos casos, tal valor costuma ser definido pela jurisprudência em 

dois terços dos rendimentos totais, conforme feito, aliás, pela petição inicial. 

[...] 

Vencida a análise da questão sob o prisma da beneficiária das pensões, resta alterar o ângulo da 

abordagem para a posição dos ora recorrentes, pois não é de se negar que o quanto exposto supra 

gera uma certa perplexidade se, em contradita, fosse afirmado que tal postura poderia levar a uma 

violação do princípio da igualdade, à medida em que representaria uma espécie de isenção de 

responsabilidade aos ofensores em face, exclusivamente, de uma característica pessoal relativa à 

carreira seguida pela vítima fatal do acidente. 

Mas não há que se confundir as situações. Colocada a premissa maior de que o dano material deve 

ser, apenas, ressarcido na medida em que desfalcado o patrimônio do lesado, o que se verifica é a 

existência de uma previsão legal de assunção dos riscos previdenciários relativos à carreira da 

magistratura pelo Estado, em razão da importância e seriedade do exercício desse mister, não sendo 

exagero afirmar que tal providência está inserida no contexto da previsão constitucional da 

imparcialidade do juiz, pois a garantia de pensionamento integral à família do magistrado é fator 

tranquilizador ao desempenho íntegro da atividade judicante. 

Se o Estado assume tal risco, caberia a ele, então, cobrar o ressarcimento pelo que passará a 

despender daquele que, efetivamente, foi o causador do dano. Ou seja, não se está a advogar uma 

quebra do princípio da igualdade; o ofensor continua tão responsável quanto sempre o seria, fosse a 

vítima profissional não protegido por específica norma previdenciária. A questão resume-se, apenas, 

a transferir a titularidade do crédito ao Estado, que de antemão e por lei, como se fora um garante 

daquele tipo de evento, assumiu os riscos do sinistro. 

É o que se procede, por exemplo, e aos milhares, com os contratos de seguro por danos materiais, 

nos quais a seguradora, após arcar com o ressarcimento dos prejuízos advindos do evento danoso, 

procura seu direito de regresso contra seu verdadeiro causador. 

Na mesma linha de raciocínio seguiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento 

da Apelação Cível n. 2005.000020-1, relator Des. Luiz Cesar Medeiros, julgada em 19.04.05: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - MUNICÍPIO - SERVIDOR PÚBLICO - MORTE - ACIDENTE DE TRABALHO - CF, 

ART. 7º, INC. XXVIII; CC, ARTS 186 E 927 - INDENIZAÇÃO COM BASE NO DIREITO COMUM - 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS - REPARAÇÃO - DANOS 

MATERIAIS - ALIMENTOS - PREJUÍZO INOCORRENTE  

[...] 

3. Sendo a vítima servidor público municipal e correspondendo a pensão previdenciária aos 

vencimentos integrais do falecido (CF, art. 40, § 7°), não está o ente público obrigado a pagar 

alimentos a seus dependentes. (sem grifo no original). 

Registre-se, em tempo, que, conforme noticiam os meios de comunicação, o Instituto 

Nacional de Seguridade Social implementou iniciativa objetivando o ressarcimento pelos danos 
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sofridos em razão do pagamento de benefícios previdenciários antecipados, resultante da prática 

de atos ilícitos. 

Ações deflagradas nesse sentido já receberam decisões favoráveis, conforme julgamento 

proferido pelo Tribunal regional Federal da 4a Região, nos autos da apelação cível n. 5006374-

73.2012.404.7114, relator Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 05.05.2013: 

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ASSASSINATO DE SEGURADA PELO EX-MARIDO. 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE, QUE DEVERÁ  RESSARCIR O 

INSS PELOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

INCIDÊNCIA.  

1. Cabe ao agente que praticou o ato ilícito que ocasionou a morte do segurado efetuar o 

ressarcimento das despesas com o pagamento do benefício previdenciário, ainda que não se trate 

de acidente de trabalho. Hipótese em que se responsabiliza o autor do homicídio pelo pagamento da 

pensão por morte devida aos filhos, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei n.º 8.213/91 c/c arts. 186 

e 927 do Código Civil. 

2. O ressarcimento deve ser integral por não estar comprovada a co-responsabilidade do Estado em 

adotar medidas protetivas à  mulher sujeita à  violência doméstica. 

3. Incidência de correção monetária desde o pagamento de cada parcela da pensão. 

4. Apelação do INSS e remessa oficial providas e apelação do réu desprovida.(sem grifo no original) 

Colhe-se do corpo do voto: 

Trata-se, de fato, de reembolso por valores despendidos em face da responsabilização civil do 

causador do dano, traduzindo, portanto, em norma específica em relação ao disposto nos arts. 186 e 

927 do Código Civil,in verbis: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-

lo. 

Parágrafo Único. 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. 

Diante de tais fatos, penso, diversamente do que constou na sentença, que o réu deverá ressarcir o 

INSS pela integralidade dos valores já adimplidos e futuramente pagos a título de pensão por morte 

aos filhos do casal. Nesse ponto, tenho por indevida a determinação de que ao autor, autarquia 

federal, devesse suportar a maior parte dos valores em face de omissão atribuível ao Estado do Rio 

Grande do Sul. 

In casu, tenho que a prática do ato ilícito restou exaustivamente demonstrada pelos documentos 

apresentados nos autos referentes às investigações policiais e posterior ação penal. De acordo com 

tal prova, o requerido, Hélio Beckmann, matou a segurada Marta Iraci Rezende da Silva, no dia 05-

11-2009, com 11 facadas, por estar inconformado com o fim do relacionamento amoroso que 
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mantinha com a vítima, e pela existência de desavenças em relação à  partilha de bens e guarda dos 

filhos. 

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR, 

DENTRO DE DELEGACIA DE POLÍCIA, CONTRA SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AÇÃO 

REGRESSIVA AJUIZADA PELO INSS CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 

CABIMENTO. 

[...] 

2. Tem o INSS legitimidade e interesse para ajuizar ação a fim de reaver as despesas decorrentes da 

concessão de benefício previdenciário aos dependentes de segurado, vítima de assassinato. 

[...] 

(TRF/1aª Região, AC 200101000175232, Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, 

Sexta Turma, DJ DATA:27/03/2006 PAGINA:91) 

Desse modo, tenho por legítima a pretensão do INSS de obter o ressarcimento pelos valores pagos a 

título de pensão por morte aos filhos do demandado pelo ato ilícito que praticou. O pagamento do 

benefício efetivamente deriva da condição de segurada da falecida, razão pela qual resta assegurada 

a cobertura pela autarquia ainda que a morte não derivasse de fato ilícito ou que o demandado não 

contasse com bens suficientes para cobrir a integralidade da pensão. Contudo, a finalidade 

institucional do INSS não impede a busca do ressarcimento quando o evento gerador do seu dever 

de pagar benefício decorrer da prática de ato ilícito por terceiro, ainda que a regulamentação 

somente tenha se dado no que toca ao acidente de trabalho. 

Tem-se, pois, que a concepção de responsabilidade civil na contemporaneidade deve 

privilegiar a devida compensação de todos os danos, na medida de suas extensões ou, dito de 

outra forma, deve levar em consideração todos os ganhos, sem embargos das diferenças de fontes 

(desde que comunguem do mesmo nexo) como medida de equidade e com o fito de evitar-se 

indenizações excessivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que no pertinente ao dano moral seja tarefa deveras árdua a exata quantificação, no 

dano patrimonial a indenização é questão de mera operação matemática, ou seja, demonstrado o 

efetivo prejuízo, o processo de indenizar – tornar sem dano – , significa devolver as partes ao 

status quo ante. 

Logo, obedecido o mandamento legal, o dano patrimonial a ser indenizado pelo lesante, 

deve corresponder à diferença entre o valor percebido do órgão previdenciário e aquele obtido 

pelo trabalho da vítima, da mesma forma que se subtrai da reparação os valores recebidos pelo 
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lesado ou seus familiares do seguro DPVAT. 

Não se discute, portanto, a cumulatividade da pensão alimentícia devida pelo causador do 

dano com o benefício previdenciário, todavia, a soma dos valores recebidos não pode ultrapassar 

a extensão do dano patrimonial suportado pela vítima, sob pena de malferir o disposto no artigo 

944 do Código Civil.  

 Isso porque, insiste-se, reparar os danos significa restabelecer, materialmente, a situação 

anterior ao fato. Entender que a cumulatividade integral das verbas atende à reparação integral 

do dano não é correto, eis que, conforme exposto, ultrapassa tanto a concepção de reparação, 

quanto de integral. 

O fato de os valores recebidos da previdência, a título de pensão por morte ou invalidez, 

decorrerem da contribuição do segurado, supostamente com distinta natureza ou nexo, não 

encontra amparo jurídico, notadamente diante do disposto nos artigos 194 e 195 da Constituição 

Federal, os quais estabelecem a diversidade de base no financiamento do sistema, competindo-o, 

em último grau, a toda a sociedade, em um modelo de solidariedade e de coletivização dos ônus 

trazidos pela contemporaneidade. 

A doutrina e jurisprudência não divergem sobre a natureza tributária da contribuição para 

seguridade social, e, por consequência, do seu caráter compulsório, decorrente da obrigação legal 

imposta pelo Estado. 

De forma análoga, tem-se admitido a compensação dos valores recebidos do seguro DPVAT 

pela vítima de dano, subtraindo-se do montante devido pelo lesante tais quantias.  

Ora, uma vez estabelecida a identidade entre a natureza jurídica, bem como a relevância 

social tanto da contribuição previdenciária quanto do seguro obrigatório, não subsistem razões 

para a interpretação diferenciada ou fundamento capaz de sustentar o óbice da não 

dedutibilidade dos valores previdenciários recebidos pelo lesado da verba indenizatória devida 

pelo lesante. 

Ademais, a coletivização dos ônus sociais, resgatando o primado da solidariedade, confere 

a exata noção de que tanto os avanços quanto os retrocessos componentes da nossa trajetória 

devem ser por todos repartidos e suportados. E não à toa, mas simplesmente porque a 

comunidade humana, querendo ou não, compartilha o mesmo destino. 
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AUXÍLIO-DOENÇA - UM DIREITO DO DEPENDENTE QUÍMICO EM TRATAMENTO 

 

Priscila Gonçalves de Castro1 

Alexandre Estefani2 

 

“De perto, talvez ninguém seja normal’; por outro 
lado, de perto, de muito perto, talvez o diabo não 
seja tão feio quanto se pinta. O difícil é olhar de 
perto; afinal a exclusão esconde o insuportável." 
(Tarcísio Matos de Andrade)  

 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo tem como objeto o estudo do Auxílio-Doença - um direito do dependente 

químico em tratamento. 

O Auxílio-Doença para dependentes químicos não são vistos de bom grado muitas vezes. A 

sociedade possui, ainda, um preconceito muito grande com o dependente químico tratando-o 

como se houvesse uma falha no caráter e não como uma doença. Tanto é visto dessa forma que 

até os dias de hoje a concessão judicial deste benefício, na grande maioria das vezes, é vinculada a 

internação em clinicas de reabilitação onde o dependente químico fica isolado da sociedade e fora 

do campo de visão da população.  

A validade da pesquisa decorre da atualidade do tema que possui cada vez mais demanda e 

da necessidade de conhecer a matéria academicamente, buscando não trazer pré-conceitos e 

demonstrar como eles acabam prejudicando as questões relacionadas aos dependentes químicos. 

Neste ponto é sensato destacar que a doutrina, diante deste tema é escassa, sendo esta a 

razão pela qual não haverá muitas variedades de fontes neste trabalho. Porém tal fato não será 

empecilho para o estudo do tema. 
                                                        
1 Doutoranda e Mestra em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidad de Alicante - UA - Espanha. Mestra em 

Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - SC. Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. 
Advogada. Professora do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Autora de livros de Direito Previdenciário. 
E-mail: priigc@hotmail.com. 

2 Mestrando em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Especialista em Direitos Difusos e Coletivos, pela Escola 
Superior do Ministério Público/Univali, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. email: 
alexandreestefani@yahoo.com.br 
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Buscou-se analisar, no primeiro momento, o conceito do regime geral de previdência social, 

para quem é destinado, e quais são os benefícios e serviços que concede para os seus 

beneficiários. Na sequência, intenta-se demonstrar um breve conceito de drogas, quem se 

enquadra como dependente químico, e quais são os tratamentos para eles disponibilizados.  Ato 

contínuo, buscou-se relatar o processo de requerimento e concessão do auxílio-doença para o 

dependente químico, destacando o funcionamento das perícias médicas.  

O presente artigo se encerra com a conclusão, na qual são apresentados pontos conclusivos 

destacados. Assim, espera-se alcançar o intuito que motivou preferência por este estudo, qual 

seja, a aplicação dos conhecimentos e a estimulação à continuidade das pesquisas sobre a 

matéria. 

 

1. DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

O Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em linhas gerais, é o sistema no qual, via de 

regra, qualquer pessoa, seja brasileira ou estrangeira, pode participar e assim usufruir dos 

benefícios e serviços mediante contribuição, salvo quando a sua atividade esteja vinculada ao 

Regime Próprio de Previdência Social. 

O seu regramento está previsto na Constituição Federal em seus artigos 201 e 202, nas Leis 

8.212/91 e 8.213/91, bem como no Decreto 3.048/99. 

O artigo 201 da nossa carta magna estabelece que a “previdência social será organizada sob 

a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória”, isto significa que toda e 

qualquer pessoa que exerça atividade remunerada deverá contribuir para a previdência social, 

salvo se em razão daquela atividade esteja filiada a um regime próprio de previdência social. 

Alias, caso uma pessoa exerça atividade remunerada em uma função que lhe enquadre no 

RGPS, e outra que a qualifique no RPPS, este trabalhador irá contribuir para os dois sistemas, por 

exemplo João é juiz estadual e simultaneamente leciona a disciplina de direito civil em uma 

universidade particular. Este trabalhador irá recolher e contribuir tanto para o Regime Próprio em 

razão do seu cargo de magistrado, como para o Regime Geral por ser professor universitário. 

Dispõe o artigo 10 da Lei 8.213/91 que os beneficiários do RGPS são dois: os segurados e os 

dependentes. 
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Quem contribuiu para o RGPS e assim tem acesso a este sistema é chamado de segurado, 

que é dividido em segurado obrigatório e segurado facultativo. 

Segurado obrigatório é toda e qualquer pessoa que exerce atividade remunerada, mas que 

não seja vinculada ao RPPS em razão desta função. A contribuição para a previdência social desta 

pessoa é compulsória. 

Quanto ao segurado facultativo é o maior de 16 anos, que não possua atividade 

remunerada, mas que deseja contribuir para o sistema e assim passar a ter direito de usufruir dos 

seus benefícios. 

Já os dependentes são arrolados em uma lista taxativa, que é dividida em três classes, onde 

vincula determinadas pessoas que possuem laços familiares entre si, e assim lhe garante direito a 

determinados benefícios.  

Atualmente a nossa legislação prevê como dependente na primeira classe os cônjuges, 

companheiros(as) e filhos menores de 21 anos, exceto se forem inválidos ou deficientes. A 

segunda classe é composta pelos pais, e a terceira e última classe pelos irmãos, no mesmo 

formato que os filhos, ou seja, irmão menor de 21 anos, salvo se for inválido ou deficiente. 

Importante observarmos que as classes forem formadas de modo preferencial, e havendo 

dependentes na primeira classe automaticamente as classes restantes não fazem jus ao benefício, 

e assim sucessivamente.  

Outro ponto de extrema relevância trata-se da chamada dependência econômica. O nosso 

legislador estipulou que os para ser considerado dependente além de se enquadrar em uma 

dessas três classes é necessário a comprovação da dependência econômica, assim o §4º  do artigo 

16 da Lei 8.213/91,  determina que para os dependentes da primeira classe a dependência 

econômica é presumida, e para os da segunda e terceira ela deve ser comprovada. 

Por fim é importante vislumbrar que a administração do RGPS é de competência do 

Ministério da Previdência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados, o 

conhecido INSS.  

 

1.1 Dos Benefícios e Serviços do Regime Geral de Previdência Social 

Conforme conceitua a Constituição Federal em seu artigo 195, §5º, os benefícios ou 
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serviços da Previdência Social não podem ser criados, majorados ou estendidos sem a 

correspondente fonte de custeio total. Diante disso as prestações do Regime Geral de Previdência 

Social estão divididas em benefícios e serviços, sendo classificadas em razão de seus beneficiários 

diretos, os segurados e os dependentes. 

O RGPS disponibiliza um total de doze benefícios e serviços aos segurados e seus 

dependentes, sendo que deste número oito são benefícios exclusivos dos segurados, dois 

exclusivos dos dependentes e dois serviços em comum para os dependentes e segurados, são 

eles3: 

Benefícios dos segurados: 

 

Aposentadoria por invalidez 

Aposentadoria especial 

Aposentadoria por idade 

Aposentadoria por tempo de contribuição. 

Auxílio doença 

Auxílio acidente 

Salário família 

Salário maternidade 

Benefícios dos dependentes: 

 

Auxílio reclusão 

Pensão por morte 

Serviços em comum para os 
segurados e dependentes: 

Serviço social 

Habilitação e reabilitação profissional 

 

Analisando o regime de previdência social o professor Wladimir Martinez4 relata: 

[...] as previdenciárias são atraentes em relação às fontes de custeio. Têm escopo definidor de seu 

papel: propiciar os meios de subsistência às pessoas previamente definidas em tese, contidas em 

clientela genericamente descrita na norma e quando de circunstância deflagradoras da proteção 

social. [...] Do ponto de vista jurídico, os benefícios e serviços são obrigações de dar e de fazer, 

compromissos do órgão gestor e crédito exigível do beneficiário. 

                                                        
3 Artigo 18 da Lei 8.213/91. 

4 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 2014. p. 769. 
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Sergio Pinto Martins5 ajuda a diferenciar essas prestações, relatando que benefícios são 

valores pagos em dinheiro aos segurados e dependentes, onde muitas vezes terá por objeto 

substituir o rendimento do trabalhador, como por exemplo o seu salário, já os serviços são bens 

imateriais postos à disposição do segurado, como habilitação e reabilitação profissional, serviço 

social, assistência médica etc. 

Verifica-se, assim, que os benefícios e serviços da Previdência Social são devidos sempre 

para pessoas físicas, filiadas e inscritas, isto é, identificadas e qualificadas junto ao INSS, estando 

assim autorizada pela lei a exercitar o direito previdenciário.  

 

1.2 Do Auxílio-Doença 

Os benefícios por incapacidade são prestações pagas aos segurados quando estão diante de 

ausência de capacidade laborativa ou para o exercício das atividades cotidianas. A origem desta 

incapacidade pode ser por enfermidade ou acidentária (laboral ou de qualquer tipo), sendo que os 

benefícios de incapacidade são: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. 

Neste artigo traremos apenas do Auxílio-doença, que é um benefício próprio de todos os 

segurados, que possui proteção e respaldo na declaração universal dos direitos dos humanos, e 

historicamente foi o primeiro benefício a ser instituído, podendo ser classificado como comum 

(derivado de doenças ou enfermidades) ou decorrer de acidente, do trabalho ou não. 

Wladimir Martinez6 define o auxílio-doença como uma conquista que já teve vários nomes 

com o passar do tempo, como por exemplo auxílio pecuniário. Sendo que não é a doença o evento 

determinante para a sua concessão, mas sim a incapacidade para o trabalho. 

O auxílio-doença não está disposto expressamente na nossa Constituição Federal de 1988, 

todavia é sinalizado no artigo 201, I, quando a Carta Política menciona a cobertura da doença. 

Ocorre que este benefício está previsto tanto na Lei nº 8.213/91 em seus artigos 59 a 63, como no 

Decreto nº 3.048/99 nos artigos 71 a 80, que disciplinam especificamente a matéria. 

Devemos ressaltar que este benefício é uma das espécies dos quais são decorrentes da 

incapacidade para o trabalho, bem como, a aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente.7 

                                                        
5 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. São Paulo: Atlas, 2014. p. 298. 

6 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 2014. p. 771. 

7 FARINELI, Alexsandro Menezes. Prática processual previdenciária. 6. ed. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2011. p. 500. 
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Assim o evento determinante do auxílio-doença acaba sendo a incapacidade parcial, temporária 

ou diminuição da aptidão.8 

Farineli9 esclarece que muito se têm discutido a finalidade do benefício de auxílio doença, 

uma vez que, a ideia do público em geral é a de que basta estar doente para fazer jus ao seu 

recebimento, entretanto, não é este o requisito para a sua concessão e motivo pelo qual fora 

criado.   

A real finalidade da criação do auxílio-doença é a de amparar o segurado durante o período 

que este for acometido por uma incapacidade total e temporária de exercer as suas funções 

habituais. E, depois deste período de recuperação, o segurado deverá retornar ao mercado de 

trabalho, desenvolvendo as suas funções habituais, ou se qualificando para o exercício de outra 

atividade10. 

Por fim a concessão do auxílio-doença gera o direito subjetivo à percepção da prestação 

previdenciária na modalidade serviço, como: processo de habilitação e reabilitação profissional e 

tratamento médico que será custeado pela Previdência Social. 

 

1.2.1 Sujeitos 

O INSS visa proteger a incapacidade do seu segurado razão pela qual o auxílio-doença não é 

destinado meramente em função da doença, mas sim da incapacidade. 

É muito comum as pessoas serem portadoras de uma ou mais doenças, mas estas não a 

incapacitam para o seu trabalho, ou para as suas atividades habituais, portanto, nesta situação 

não farão jus a concessão do benefício11. 

De acordo com Wladimir Martinez12 a "distintiva "trabalho" e "atividade habitual" quer 

dizer a ocupação do segurado sujeito a desconto (servidor, empregado, avulso e doméstico) e do 

contribuinte individual (empresário, autônomo, equiparados e segurado especial)". 

A própria Advocacia Geral da União já baixou súmula acerca do tema, visando diminuir 

                                                        
8 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 2014. p. 772. 

9 FARINELI, Alexsandro Menezes. Prática processual previdenciária. 6. ed. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2011. p. 500. 

10 FARINELI, Alexsandro Menezes. Prática processual previdenciária. 6. ed. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2011. p. 500. 

11 FARINELI, Alexsandro Menezes. Prática processual previdenciária. 6. ed. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2011. p. 513. 

12 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 2014. p. 845. 
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assim a quantidade de recursos e medidas judiciais por parte Administração Federal acerca do 

tema, vejamos: 

Súmula 25: Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para 

o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, 

entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades 

laborais. 

Quanto a duração do benefício Castro e Lazzari13  sintetizam que "o auxílio-doença será 

mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo 

de reabilitação profissional, quando julgar necessário". 

Referido benefício não deverá cessar até que o segurado seja dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não 

recuperável, for aposentado por invalidez14. 

 

1.2.2 Do Período de Carência  

Para que o segurado tenha direito a benefícios previdenciários, é necessário que tenha 

pago um determinado número de contribuições mensais. Essa quantidade de contribuições, 

imprescindível à obtenção do benefício, denomina-se período de carência.  

O Decreto nº 3.048/99, em seu artigo 26, dispõe, in verbis: 

Art. 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências. 

O período de carência varia de acordo com cada benefício e o formato para a sua 

concessão, por exemplo são isentos de carência: auxílio-acidente; salário-família; salário-

maternidade; auxílio-reclusão; pensão por morte; auxílio-doença (decorrente de acidente ou 

doença do trabalho); aposentadoria por invalidez (decorrente de acidente ou doença do trabalho); 

reabilitação profissional; serviço social.  

Tratando-se do auxílio-doença o período de carência são de 12 contribuições mensais no 

caso de auxílio-doença comum e independe de carência o auxílio-doença decorrente de acidente 

                                                        
13 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. Florianópolis: Conceito Editorial, 

2014. p. 676. 

14 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2014. p. 676. 
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de qualquer natureza, bem como, as doenças elencadas no art. 151 da Lei 8.213/91. Importante 

ressalvar que um dia trabalhado dentro do mês, vale como contribuição para aquele mês.15 

 

1.2.3 Dos Pressupostos para a Concessão 

É necessário saber que o "auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos" (Artigo 71 do Decreto 3.048/99). 

Ademais não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de 

Previdência Social já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. (§1° do artigo 71 do Decreto 3.048/99). 

Desta forma fará jus a concessão do benefício o segurado que já era portador de uma 

enfermidade na coluna, mas que no momento da filiação não o incapacitava para o exercício de 

suas atividades laborais, e depois esta doença se agravou a tal ponto que o mesmo se tornou 

incapaz de trabalhar. Dessa forma em razão do agravamento desta enfermidade, este segurado 

fará jus a concessão do benefício16. 

Nos casos do segurado exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social 

será devido o auxílio-doença mesmo quando a incapacidade for apenas para o exercício de uma 

delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver 

exercendo. Neste caso o benefício será concedido em relação à atividade para a qual o segurado 

estiver incapacitado, considerando-se para efeito de carência somente as contribuições relativas a 

essa atividade. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de 

imediato o afastamento de todas17.  

Não existe períodos fixos ou limitados para a duração deste benefício, assim o segurado irá 

receber o auxílio-doença durante todo o período em que estiver incapaz de laborar, sendo 

cessado o seu pagamento mediante alta médica ou quando houver a transformação do benefício 

para aposentadoria por invalidez ou outra que fizer jus. 

                                                        
15 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 292. 

16 FARINELI, Alexsandro Menezes. Prática processual previdenciária. 6. ed. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2011. p. 515. 

17 Artigo 73 do Decreto 3.048/99. 
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Os segurados protegidos pelo auxílio-doença são obrigatórios também a participar de 

processo de habilitação e reabilitação profissional e a tratamento médico sob custeio da 

previdência social. Nos casos insuscetíveis de recuperação para sua atividade habitual, o beneficio 

não cessa até o segurado estar perfeitamente habilitado para outra função, capaz de lhe garantir a 

subsistência.18  

Após esta breve explicação acerca do auxílio-doença, trazendo assim o seu conceito, 

sujeitos, período de carência e pressupostos para a concessão, passando-se, agora, ao estudo do 

conceito de Drogas e Dependência Química. 

 

2. DROGAS: um breve conceito  

A história do uso e dependência de drogas se confunde com a própria história da 

humanidade, sendo que o uso de substancias psicoativas é uma prática milenar e universal, 

existindo em todas as culturas e religiões, cada qual com finalidades específicas.19 

Na Grécia Antiga a droga era denominada “pharmakon”, sendo que possuía duplo 

significado: remédio e veneno. Ocorre que a origem da palavra drogas é controversa, ela pode ter 

ocorrido tanto do termo "droa", que significa odor aromático, de origem persa, como do 

hebraico no termo "rakab" que quer dizer perfume, tendo ainda a palavra holandesa "droog” que 

significa folha seca, isto porque antigamente, quase todos os medicamentos eram sintetizados à 

base de vegetais. 20 

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, de 1981, que é utilizada até 

os dias atuais, droga é toda a substancia que introduzida no organismo vivo modifica uma ou mais 

das suas funções. Esta definição engloba substancias ditas lícitas - bebidas alcoólicas, tabaco e 

certos medicamentos – e, igualmente, as substancias ilícitas como a cocaína, LDS, ecstasy, 

opiáceos, entre outras. 

 

 

                                                        
18 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 2014. p. 846. 

19 PRATA, Elisângela Maria Machado. SANTOS, Manoel Antonio dos. O processo saúde-doença e a dependência química: 
interfaces e evolução. Revista Psicologia: teoria e pesquisa, Abr - Jun 2009, Vol. 25 n. 2, p. 203-211. 

20 PRATA, Elisângela Maria Machado. SANTOS, Manoel Antonio dos. O processo saúde-doença e a dependência química: 
interfaces e evolução. Revista Psicologia: teoria e pesquisa, Abr - Jun 2009, Vol. 25 n. 2, p. 203-211. 
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2.1 Usuários 

O homem sempre buscou, através dos tempos, maneiras de aumentar o seu prazer e 

diminuir o seu sofrimento.21 Contudo o consumo de drogas cresceu assustadoramente a partir da 

segunda metade do século XX, tornando-se um grande problema de saúde pública. Tendo em vista 

a complexidade desse fenômeno na atualidade, a dependência química é um problema que vem 

recebendo crescente atenção, mobilizando tanto o sistema de saúde quanto a sociedade de uma 

forma geral.22 

Dessa forma, somente a partir da segunda metade do século passado o conceito de 

dependência deixou de ser enfocado como um desvio de caráter, e passou a ganhar contornos de 

transtorno mental com características específicas.23  

A dependência é considerada uma relação alterada entre o indivíduo e seu modo de 

consumir uma determinada substancia, sendo uma doença crônica, caracterizada por 

comportamentos impulsivos e recorrentes da utilização de uma determinada substancia para 

obter a sensação de bem-estar e de prazer, aliviando sensações desconfortáveis como ansiedade, 

tensões, medos, entre outras.24 

A Organização Mundial de Saúde distingue dois tipos de padrão de uso: 

• uso de risco: quando há padrão ocasional, repetido ou persistente, implicando riscos 

futuros para a saúde física ou mental do usuário.  

• uso prejudicial: quando há padrão de uso que já está causando dano à saúde, física e 

mental. 

Segundo a UNESCO, há quatro tipos de usuários de drogas: 

• Experimentador - Limita-se a experimentar a droga, utilizando diversos motivos para o fato 

(curiosidade, desejo de novas experiências, pressão do grupo de pares, assédio publicitário, 

etc.). Na maioria dos casos, o contato com a droga não passa dessas experiências. 

• Ocasional - É aquele que usa um ou mais tipos de drogas, de modo eventual, se o ambiente 

lhe for favorável e a droga estiver disponível. Neste, ainda não há dependência. 

                                                        
21 MARTINS, E. R.; CORRÊA, A. K. Lidar com substâncias psicoativas: o significado para o trabalhador de enfermagem. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, 12, 2004, p. 398-405. 

22 CANOLETTI, B.; SOARES, C. B. Programas de prevenção ao consumo de drogas no Brasil: uma análise da produção científica de 
1991 a 2001. Interface – Comunicação, Saúde e Educação, 9, 2005, p. 115-129. 

23 RIBEIRO, M. Organização de serviços para o tratamento da dependência do álcool. Revista Brasileira de Psiquiatria, 26, 2004, p. 
50-62. 

24 Clínica Plenamente. Dependência química. Disponível em: 
<http://www.plenamente.com.br/artigo.php?FhIdArtigo=190#.Vlyae7-2poM>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 
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• Habitual ou funcional - É o indivíduo que faz uso frequente de drogas, embora mantenha 

relações sociais, mesmo que precárias, correndo riscos de adquirir dependência. 

• Dependente ou disfuncional (toxicômano) - É aquele que vive pela e para a droga, quase 

exclusivamente, rompendo vínculos sociais, com consequente isolamento e marginalização, 

advindo decadência física e moral. 

Trata-se de uma doença considerada um transtorno mental. Muitas vezes os dependentes 

químicos são vistos como pessoas fracas, de pouca força de vontade, sem bom senso e nem 

sabedoria. Porém, quando vistos como uma doença, podemos olhar para o dependente químico 

sob outra perspectiva: de que se trata de um transtorno em que o portador desse distúrbio perde 

o controle do uso da substancia, e sua vida psíquica, emocional, espiritual, física vão deteriorando 

gravemente e que é necessário tratamento, ajuda competente e adequada para lidar com o 

vício.25 

Segundos os critérios diagnósticos a dependência de substancia é definida como um 

agrupamento de três ou mais dos sintomas abaixo relacionados que pode ocorrer a qualquer 

momento, no mesmo período de 12 meses, vejamos26:  

1. Tolerância, definida por qualquer um dos aspectos: 

a. necessidade progressiva de maiores quantidades da substancia pra atingir o efeito 

desejado; b. significativa diminuição do efeito após o uso continuado da mesma quantidade 

da substancia. 

2. Abstinência, manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: 

a. presença de sintomas e sinais fisiológicos e cognitivos desconfortáveis após a interrupção 

do uso da substancia ou diminuição da quantidade consumida usualmente; b. consumo da 

mesma substancia ou outra similar a fim de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. 

3. Utilização da substancia em quantidades maiores ou por um período maior do que o 

inicialmente desejado. 

4. O indivíduo expressa o desejo de reduzir ou controlar o consumo e a quantidade da 

substancia ou apresenta tentativas nesse sentido, porém mal-sucedidas. 

5. Boa parte do tempo do indivíduo é gasto na busca e obtenção da substancia, na sua 

utilização ou na recuperação de seus efeitos. 

6. O repertório de comportamentos do indivíduo, como atividades sociais, ocupacionais ou de 

lazer do indivíduo encontra-se extremamente limitado em virtude do uso da substancia. 

                                                        
25 Clínica Maia. O que é dependência química?. Disponível em: <http://www.clinicamaia.com.br/o-que-e-dependencia-

quimica.php>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

26 American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1994, p. 845. 
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7. Embora o indivíduo se mostre consciente dos problemas ocasionados, mantidos ou 

exacerbados pela substancia, sejam físicos ou psicológicos, seu consumo não é 

interrompido. 

Os usuários costumam apontar uma série de razões para justificar o consumo de drogas. 

Desde que se tenha em mente os efeitos desejados, há drogas para relaxar, levantar o astral, 

ingerir socialmente, inspirar a criatividade, aumentar o desejo sexual e o prazer, alterar o humor e 

até para chegar mais perto de Deus e de suas revelações (uso religioso).27  

Diversas são as formas de abordar o assunto. Oficialmente, o uso/abuso de drogas é 

tratado como uma manifestação individual, imoral, patológica e ilegal. A medicina o trata como 

uma enfermidade; a psicologia o reduz à farmacodependência; a antropologia o considera como 

uma distorção dos ritos tradicionais e a sociologia o qualifica como anomalia, desvio ou subcultura 

marginal.28  

Para Gomez Jara e Mora Hernandez29, qualquer que seja a abordagem deste problema, os 

usuários de drogas - muitas vezes induzidos ao uso pela sociedade - são sempre os únicos 

responsabilizados pelo seu comportamento, deixando-se de lado a verdadeira função social 

desempenhada pela droga. 

A dependência faz com que o indivíduo busque constantemente a droga, além de gerar 

diversos problemas com seus familiares e na sua relação de emprego, fazendo muitas vezes com 

que o usuário acabe sendo demitido e perca a sua renda familiar. 

Apesar da dependência de drogas ser mundialmente classificada como um transtornos 

psiquiátricos, sendo ainda considerada como uma doença crônica que acompanha o indivíduo por 

toda a sua vida, ela pode ser tratada e controlada, reduzindo-se os sintomas, alternando-se, 

muitas vezes, períodos de controle dos mesmos e de retorno da sintomatologia.30  

Lícita ou não a droga tem um papel considerável dentro da sociedade, estimula, evade, 

tranquiliza, sensibiliza ou narcotiza os indivíduos, conforme os papéis que a estes cabe 

                                                        
27 LYMAN, 1991, apud Grupo de pesquisa Retis - UFRJ. As drogas e as suas origens. Disponível em: 

<http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras/pesquisa/droga/p01mono0104.htm>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

28 Grupo de pesquisa Retis - UFRJ. As drogas e as suas origens. Disponível em: 
<http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras/pesquisa/droga/p01mono0104.htm>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

29 Gomez Jara e Mora Hernandez. In: Grupo de pesquisa Retis - UFRJ. As drogas e as suas origens. Disponível em: 
<http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras/pesquisa/droga/p01mono0104.htm>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

30 LEITE, M. C. Aspectos básicos do tratamento da síndrome de dependência de substâncias psicoativas. Brasília: Presidência da 
República, Gabinete de Segurança Intitucional, Secretaria Nacional Antidrogas. 2000. 
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desempenhar: empresários, desocupados, donas de casa, artistas e trabalhadores, 

respectivamente. Porém, a cada um cabe uma dose que, quando ultrapassada, pode constituir 

ameaça ao ritmo de trabalho do indivíduo e, portanto, a ordem econômica ou pública.31 

É evidente que a dependência química deve ser tratada simultaneamente como uma 

doença médica crônica e como um problema social, não bastando identificar e tratar apenas os 

sintomas, mas sim, identificar as consequências e os motivos que levaram à mesma. É necessário 

pensar no indivíduo em sua totalidade, para que se possa oferecer outros referenciais e subsídios 

que gerem mudanças de comportamento em relação à questão da droga e que assim ele consiga 

conviver e superar este vício, retornando o convívio com a sociedade.  

 

2.2 Espécies de Drogas  

As drogas são classificadas em categorias ou famílias de substancias em função dos efeitos 

que provocam e as matérias primas que são utilizadas para a sua criação.  

Importante se faz conhecer a divisão das principais drogas, razão pela qual abaixo 

encontra-se uma tabela32  que arrola a família, substancia e origem delas, vejamos:  

 

FAMÍLIAS PRODUTO ORIGEM DATA 

ESTIMULANTES Tabaco América - A.C. 

         Nicotina Europa século XVI 

  Café África - A.C. 

         Cafeína Europa 1829 

  Coca América c. 2500 A.C. 

  (Erythroxylon coca)     

         Cocaína Alemanha 1858 

         Crack EUA 1980’s 

  Anfetaminas (inibidores de 
apetite) 

Alemanha 1912 

DEPRESSIVOS Álcool Eurásia/América - A.C. 

                                                        
31 Grupo de pesquisa Retis - UFRJ. As drogas e as suas origens. Disponível em: 

<http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras/pesquisa/droga/p01mono0104.htm>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

32 Fontes diversas. Organização: Lia Osório Machado, Depto de Geografia/UFRJ. Elaboração: Rebeca Steiman. 
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  Barbitúricos (calmantes) Alemanha 1903 

ALUCINÓGENOS LSD Suiça 1938 

  (Claviceps purpureus)     

  Peyote América Central c. 1000 A.C. 

         Mescalina EUA 1880’S 

  PCP(fenciclidina) EUA 1959 

        

CANNABIS SATIVA Maconha/Marijuana Índia c. 2000 A.C. 

Haxixe Ásia - 

NARCÓTICOS Ópio Índia, Sumeria c. 2000 A.C. 

  (Papaver somniferum)     

         Morfina Alemanha 1828 

         Heroína Alemanha 1874 

INALANTES Éter (líquido) Alemanha 1730 

  Acetona Alemanha 1839 

  Cola de sapateiro     

  Alcalóide Efedrina China c. 3000 A.C. 

DESIGNER DRUGS MDMA (Ecstasy) Alemanha 1914 

  Ice Japão 1980’s 

  China white     
 

 

A dependência química é uma das doenças psiquiátricas mais frequentes da atualidade. No 

caso do cigarro, de 25% a 35% dos adultos dependem da nicotina. A prevalência da dependência 

de álcool no Brasil é de 17,1%entre os homens e de 5,7% entre as mulheres.33 

Grande parte desse rol entram em outra classificação, a das chamadas drogas psicotrópicas 

ou psicoativas. Elas possuem uma denominação importante, tendo em vista que são substancias 

que atuam sobre o nosso cérebro e afetam os processos mentais (pensamento, memória e 

percepção), provocando sintomas psíquicos e estimulando o consumo repetido. 

Contudo as alterações causadas não são sempre as mesmas, uma vez que fatores como: 

                                                        
33 Informações obtidas do 1º Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no país, realizado em 2001 pela 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
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estado físico e emocional, além do contexto sócio-cultural e ambiental, onde ocorre o uso da 

substancia influencia nos seus efeitos. 

 

2.3 Tratamento 

Em razão dos avanços médicos, farmacêuticos e psicológicos o tratamento para a 

dependência química vem tornando-se cada vez mais eficaz. Contudo é a dependência psicológica 

a grande responsável pela maioria dos casos de recaída, razão pela qual o tratamento para a 

dependência química deve ocorrer a longo prazo e não apenas para a desintoxicação do 

organismo, é necessário cuidar da alma do doente.   

Muitas vezes o dependente chega até mesmo a expressar o seu desejo para reduzir ou 

regular o uso da substancia que consome, mas acaba relutando sempre em decidir deixar de vez a 

substancia. Igualmente muitos dos dependentes já tentaram por inúmeras vezes diminuir e até 

interromper o uso da droga porém eles não conseguem obter êxito.34   

Esses dependentes possuem a noção e tem evidências do mal que sofrem em razão do uso 

de drogas, mas a dependência e a fissura acaba prevalecendo.  

É comum que o dependente dedique muito tempo do seu dia em função da droga, neste 

sentido a grande maioria das pessoas que buscam tratamento já não possuem mais controle 

próprio das suas vidas, e a substancia química é o que rege os seus atos. 

As atividades sociais, ocupacionais ou recreativas acabam sendo seriamente prejudicadas, 

abandonadas ou reduzidas em virtude da dependência ou uso bastante abusivo da droga, e o 

dependente acaba até mesmo se afastando da família a fim de usar a substancia em segredo ou 

para passar mais tempo com amigos usuários.35   

Dessa forma o tratamento do dependente visa o restabelecimento físico, psicológico e a 

reinserção social do dependente. Este tratamento é muito complexo, e seu sucesso e efetividade 

estão intimamente ligados ao grau de motivação do paciente. Os sintomas da dependência não 

diferem em grande escala de pessoa para pessoa, mas a motivação para a mudança sim, por se 

tratarem de objetivos pessoais, sendo assim, variável.  

                                                        
34 BALLONE GJ - Dependência química - In: PsiqWeb, Internet. Disponível em: 

<http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=223>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

35 BALLONE GJ - Dependência química - In: PsiqWeb, Internet. Disponível em: 
<http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=223>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 
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Após uma avaliação do quadro clinico do usuário será discutido com o dependente e a sua 

família e a equipe multidisciplinar qual é o tratamento mais indicado naquele caso.36  

Atualmente existem diversos tratamentos que são utilizados no trabalho com a 

dependência química, como por exemplo, o tratamento médico, o comportamental, o 

psicoterápico, o psiquiátrico ou o da ajuda mútua. Esses tipos de tratamentos implicam em 

intervenções terapêuticas específicas, a saber: desintoxicação (considerado apenas o primeiro 

passo), farmacoterapia, psicoterapias (individual, em grupo e com os familiares), terapias 

(ocupacional e cognitivo-comportamental), além dos grupos de ajuda mútua.37  

A internação, que é um dos tratamentos mais utilizados e conhecidos, é apenas uma parte 

do tratamento e não uma única estratégia. Ela é utilizada com o objetivo de desintoxicar o 

indivíduo, e não implica na cura da dependência química. Além disso, a internação é necessária 

quando o dependente apresenta sintomas de abstinência muito intensos, ou quando quadros 

psiquiátricos são desencadeados pelo uso excessivo de drogas.38  

Findo o período de internação, quando necessária apenas, o acompanhamento continuado 

é a estratégia mais indicada nos quadros de dependência química, visando assim evitar a chamada 

recaída. Dessa forma, o tratamento multidisciplinar ajudará o indivíduo a lidar com os sintomas de 

abstinência, que poderão estar mais amenos, além é claro do tratamento psicológico que 

pretende mostrar ao paciente que ele possui em si próprio meios para enfrentar as situações 

desconfortáveis da vida sem a utilização de drogas.39  

Assim percebemos que é necessário pontuar que o atendimento a dependentes químicos 

envolve dois aspectos centrais: primeiro, a desintoxicação com a finalidade de retirada da droga e 

seus efeitos no organismo, e segundo, a manutenção, ou seja, a reorganização da vida do 

indivíduo sem o uso da droga. 40 

                                                        
36 Clínica Plenamente. Dependência química. Disponível em: <http://www.plenamente.com.br/diagnostico-dependencia-

quimica.php>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

37 MACIEIRA, M. Tratamento da dependência química: experiência do PAA-HUCAM-UFES. Em M. A. Luis & M. A. Santos (Orgs.), Uso 
e abuso de álcool e drogas: trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisadores em Saúde Mental e V Encontro de 
Especialistas em Enfermagem Psiquiátrica (pp. 47-51). Ribeirão Preto: FIERP-EERP-USP/FAPESP. 2000. 

38 Clínica Plenamente. Dependência química. Disponível em: <http://www.plenamente.com.br/diagnostico-dependencia-
quimica.php>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

39 Clínica Plenamente. Dependência química. Disponível em: <http://www.plenamente.com.br/diagnostico-dependencia-
quimica.php>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

40 MACIEIRA, M. Tratamento da dependência química: experiência do PAA-HUCAM-UFES. Em M. A. Luis & M. A. Santos (Orgs.), Uso 
e abuso de álcool e drogas: trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisadores em Saúde Mental e V Encontro de 
Especialistas em Enfermagem Psiquiátrica (pp. 47-51). Ribeirão Preto: FIERP-EERP-USP/FAPESP. 2000. 
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Nota-se, dessa forma, que os aspectos psicossociais exercem um papel muito importante 

na batalha contra esta doença, pois passados os sintomas de abstinência, é a dependência 

psicológica que permanece. Assim, o acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra é de 

extrema relevância para o tratamento da dependência química, pois mais importante do que a 

abstenção das substancias que causaram a dependência, é manter o indivíduo afastado das 

drogas, que será um desafio constante e eterno na vida do paciente.  

A dependência química é um doença que atinge um número cada vez maior da população, 

sendo que hoje em dia praticamente não existe mais famílias que não tenham um doente em seu 

meio. É uma doença que está deixando a sociedade em estado de alerta, porém essa epidemia só 

será realmente tratada quando o Estado ajudar, em grande porte, na prevenção e tratamento, 

além do combate ao tráfico. Políticas públicas efetivas são primordiais para que os milhares de 

dependentes de todo o país consigam ter uma chance de viver com dignidade.  

Segundo Ferreira e Luis41, a realidade brasileira nunca teve uma política específica de 

saúde, em nível nacional, a respeito da questão das drogas. Este fato começou a mudar a partir de 

1988 quando foram definidos os requisitos para a criação dos Centros Regionais de Referência em 

Prevenção e Tratamento ao uso abusivo de drogas, sejam estas lícitas ou ilícitas.  

Foi com a Declaração de Caracas, em 1990, que vinculou-se a atenção psiquiátrica à 

atenção primária em saúde. Com a reforma psiquiátrica, foram estabelecidas novas diretrizes para 

a assistência em saúde mental, definindo as normas a serem seguidas para a implantação dos 

chamados Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial (NAPS/CAPS).  

Foi a partir de 2002, em função dessa realidade e do aumento significativo do uso de 

substancias psicoativas e de suas consequências associadas, que o Ministério da Saúde instituiu o 

Programa Nacional de Atenção Integrada ao usuário de Álcool e outras Drogas, demonstrando 

uma vontade política direcionada à criação de serviços específicos para usuários e dependentes 

químicos, considerando-se as particularidades dessa problemática, todavia tratou-se de um 

programa que não obteve muita divulgação, efetiva ajuda aos doentes e verbas para que se 

desenvolvesse. 42 

                                                        
41 FERREIRA, P. S., & LUIS, M. A. V. 2004. Percebendo as facilidades e dificuldades na implantação de serviços abertos em álcool e 

drogas. Texto e Contexto de Enfermagem, 13, 209-216. 2004. 

42 FERREIRA, P. S., & LUIS, M. A. V. 2004. Percebendo as facilidades e dificuldades na implantação de serviços abertos em álcool e 
drogas. Texto e Contexto de Enfermagem, 13, 209-216. 2004. 
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Infelizmente não temos números atuais da quantidade de dependentes químicos nos dias 

de hoje, pois os dados publicado encontram-se defasados. A dependência química era uma 

doença que tanto a sociedade como o Estado vinha escondendo para debaixo do tapete, porém 

com o aumento drástico de usuários e principalmente das consequências que os mesmo 

começaram a causar, ou seja, após o caos já ter sido instaurado, é que o Estado começou a tomar 

efetivas iniciativas para tentar amenizar e ajudar a tratar esta grave doença.  

 Em dezembro de 2011 o governo federal, através da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas do Ministério da Justiça (Senad/MJ), iniciou o programa "é possível vencer" que irá 

destinar até 2014 R$ 4 bilhões de reais em recursos para a prevenção e tratamento dos 

dependentes químicos. Esta verba será utilizada desde para o pagamento de médicos, como para 

os custos farmacêuticos e de clínicas de reabilitação.  

Atualmente a população já possui um maior número de meios para ajudar o seu ente 

querido a se tratar da dependência química, todavia o índice de doentes é gigantesco e a cada dia 

esse número só aumenta. No momento e a curto prazo é necessário tratar essa grande parte da 

população que já se encontra em situação crítica, porém para realmente ajudar a sociedade é 

necessário que haja uma efetiva prevenção e o combate ao tráfico de drogas. 

Verificados o conceito de drogas e dependente químido, assim como os principais tipos de 

drogas utilizadas, e por fim uma breve noção sobre as modalidades de tratamentos, faz-se 

necessário, para alcançar o objetivo deste trabalho, estudar especificamente a efetivação e 

concessão do auxílio-doença para os dependentes químicos, o que se passa a fazer no próximo 

tópico.   

 

3. DADOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO INSS 

A luta para tentar ajudar uma pessoa no tratamento da dependência química possui um 

preço muito alto. Internação para desintoxicação, clínicas para dependentes, comunidades 

terapêuticas, consultas médicas, medicação etc, possuem um grande custo.  

Por tratar-se de matéria ainda pouco conhecida, muitos dependentes químicos, 

principalmente familiares desses usuários, ainda não possuem conhecimento de que o doente que 

for segurado do INSS terá direito ao auxílio-doença enquanto estiver em tratamento.  

Estão defasados os dados publicados que possuem informações de concessão específicas 
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dos, para se ter uma ideia o relatório obtido foi de somente 2011, onde naquele ano a Previdência 

Social concedeu 124.947 auxílios-doenças para dependentes químicos, o que representa um custo 

de, pelo menos, R$ 107,5 milhões. O valor deste benefício pode variar de um salário mínimo até o 

teto do INSS, que em 2015 seria entre de R$ 788,00 a R$ 4.63,75, porém a média dos valores 

pagos para este auxílio é próxima ao salário mínimo. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o consumo de drogas ilícitas, como o crack, a 

cocaína, maconha e anfetaminas, acarretaram o afastamento de 80% desses dependentes. Já os 

20% restantes ficaram de encargo de usuários de álcool e cigarro.43 

A concessão de auxílio-doença para dependentes químicos vem crescendo 

exponencialmente. Desde 2009 até 2011 o INSS concedeu mais de 350 mil benefícios à segurados 

que precisaram se afastar do trabalho por uso de drogas (novamente lidamos com dados 

defasados).  

Os números chegam a assustar. A quantidade de atendimentos aos usuários de drogas 

explodiu na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde nos últimos oito anos, o SUS (Sistema 

Único de Saúde) registrou um aumento de 900% nesse tipo de procedimento (como a 

desintoxicação).  Para se ter ideia em 2003, foram realizados 299.786 atendimentos a 

dependentes químicos no SUS, já em 2011 esse número passou para mais de 3 milhões.44 

O governo está atento a esse problema, já que está gerando uma alta despesa e o número 

é cada vez mais crescente, tendo em vista que o uso de drogas vem se tornando uma epidemia em 

praticamente todas as cidades do país. Somente após a dependência química tornar-se um 

problema gravíssimo, que passou a gerar altas despesas ao governo é que em 2011 o Governo 

Federal lançou o primeiro grande programa de prevenção e tratamento ao usuários de drogas. 

Trata-se de um começo, mas está longe de se tornar algo realmente eficaz e que abranja a todos 

os necessitados. 

 

 

                                                        
43 Anti Drogas. Auxílios para dependentes químicos subiu de 340 para 416 no ano passado. Disponível em: 

<httphttp://www.antidrogas.com.br/mostraartigo.php?c=3198&msg=Aux%EDlios%20para%20dependentes%20qu%EDmicos%2
0subiu%20de%20340%20para%20416%20no%20ano%20passado>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 

44 Folha de São Paulo. Auxílio-doença a drogados já preocupa a revidência. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/28060-auxilio-doenca-a-drogados-ja-preocupa-a-previdencia.shtml>. Acesso em: 
27 de novembro de 2015. 
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3.1 Processo para requerer o Benefício 

Segundo o cientista social Adalberto Miranda o crescimento do número de auxílios-doença 

para dependentes químicos é o reflexo triste do avanço das drogas nas cidades, mas por outro 

lado, mostra também o reconhecimento por parte das autoridades de que o vício é uma doença e 

que precisa ser tratada. 45 

O processo para concessão do benefício de auxílio-doença para dependente químico é o 

mesmo que para as demais doenças. É necessário realizar um requerimento no INSS para a 

concessão do auxílio, ocasião na qual será agendada uma data para a perícia médica 

previdenciária. No momento da perícia é necessário levar um laudo médico, de preferência 

elaborado por um psiquiatria, que comprove a incapacidade do segurado, assim como a 

documentação referente a internação do dependente em clinica terapêutica e/ou qualquer outra 

documentação relacionada a sua incapacidade e tratamento. 

Importante esclarecer que a perícia inicial para a concessão de benefícios em algumas 

Agencias da Previdência Social - APS, podem levar cerca de quatro meses ou até mesmo mais. Do 

dia do agendamento até o dia da perícia, o segurado não recebe nenhuma ajuda mensal, mas, 

caso seja concedido o benefício, o segurado recebe proporcional a todo esse período de espera 

entre o agendamento e a perícia que reconheceu a sua incapacidade.    

Ademais, quando o dependente químico tiver o seu benefício cancelado e não concordar 

com a alta concedida, o próprio segurado poderá realizar um pedido administrativo de 

reconsideração, anexando toda a documentação médica pertinente que comprove a sua condição 

de incapacidade. 

Ato contínuo, caso essa decisão seja mantida o usuário poderá propor ação judicial que 

buscará o reestabelecimento do benefício. Neste processo judicial será marcada perícia 

previdenciária judicial, dessa vez com um médico perito nomeado pelo juiz e caso a sentença seja 

procedente o dependente terá direito a manutenção do benefício, além do recebimento de todos 

os meses em atraso, desde o momento que o INSS interrompeu o pagamento. 

 Se o benefício for concedido pelo INSS o dependente terá que se submeter a perícias 

regulares, onde terá que comprovar que continua incapaz para o trabalho e que está se 

                                                        
45 MIRANDA, Adalberto. In: Rede Globo. Procura por auxílio doença cresce 60% entre dependentes químicos. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2012/04/procura-por-auxilio-doenca-cresce-60-entre-
dependentes-quimicos.html>. Acesso em: 27 de novembro de 2015. 
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submetendo a tratamento de recuperação. Quando o usuário interrompe o tratamento e/ou não 

consegue demonstrar mais a sua incapacidade o benefício não será renovado.  

Essa é uma das formas de controle para saber se o dependente está realmente se tratando, 

ou se está utilizando dessa verba para custear o seu vício. 

Trata-se de uma problemática, apesar do aumento na concessão de auxílio-doença para 

dependente químico e deste benefício ser pago para o próprio usuário, não há como saber se essa 

quantia recebida está sendo utilizada para o seu tratamento ou para o consumo e manutenção da 

dependência. 

 

3.2 Perícia Médica Previdenciária 

A perícia médica previdenciária é o meio pelo qual avalia se o segurado está ou não 

incapacitado para o trabalho. Trata-se de uma avaliação necessária feita pelo perito médico oficial 

do INSS para conceder ou não os benefícios de incapacidade laborativa, como: auxílio-doença, 

auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Esta avaliação médica previdenciária baseia-se pela 

análise clínica e em exames complementares e pareceres especializados que o beneficiário 

possuir. 

Segundo Miguel Horvath46 o resultado da perícia deverá indicará um desses resultados: 

(1.) o segurado está incapaz para o exercício do trabalho, tendo direito ao benefício auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez;  

(2.) o segurado está apto para realizar outro tipo de trabalho que não o que exercia até então, caso 

em que será encaminhado ao serviço de reabilitação profissional;  

(3.) o segurado está capaz para realizar o seu trabalho e terá seu pedido de benefício indeferido.  

(Da conclusão pericial pode o segurado recorrer pedido reconsideração - PR que consiste em um 

novo exame médico-pericial feito por outro perito médico do INSS). 

Já nos casos em que a perícia médica é concedida o perito deverá informar, já na primeira 

perícia, a data que presumidamente haverá a alta médica do segurado. A estipulação da data para 

a "alta" médica trata-se da alta programada, que também é chamada Cobertura Previdenciária por 

Estimativa (COPES). 

Quando a incapacidade laboral ainda existir, mesmo perto do término da data de 

                                                        
46 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Dicionário analítico de previdência. São Paulo: Atlas, 2012. p. 130. 
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concessão do benefício, o segurado deverá protocolizar Pedido de Prorrogação (PP) no prazo de 

quinze dias antes da data da cessação do benefício. O PP será apreciado por meio de novo exame 

médico pericial, que poderá ser realizado pelo mesmo profissional responsável pela avaliação 

anterior.  

Quando a perícia conclui pela inexistência de incapacidade laboral, ou seja, quando a 

conclusão da perícia é contrária ao requerimento do benefício, cabe a interposição de Pedido de 

Reconsideração (PR), que será apreciado por meio de novo exame médico-pericial anterior. O 

prazo para apresentação do PR é de trinta (30) dias, contados: a) da ciência da conclusão 

contrária, nos casos de perícia inicial; b) do dia seguinte à data da cessação de benefício, 

ressalvada a existência de pedido de prorrogação não atendido ou negado, hipótese em que o 

prazo será contado da ciência da decisão pericial desfavorável47. 

Efetivamente a concessão do auxílio-doença é garantia quando o segurado estiver 

internado e assim realizando tratamento em uma clínica de reabilitação, porém a grande 

discussão e debate ocorre quando o  segurado deseja receber o benefício e está realizando outro 

tratamento que não acarrete a sua internação, nesta última situação normalmente lhe é negado o 

benefício. 

Não existe nenhuma determinação legal para que a concessão do benefício de auxílio-

doença, quando tratar-se de dependente químico, deva estar relacionado com ao tratamento de 

internação em clínica de recuperação.  

Importante relembrar que a internação não é o único tratamento existente para os 

dependentes químicos e sequer é o mais eficaz, situação que varia de caso para caso. Assim, é 

necessário ter o cuidado e a percepção para não criar um novo requisito de concessão do 

benefício.  

A tempo, é evidente que este benefício não deve ser concedido para quando o segurado 

não realiza tratamento algum, mas a restrição e requisito internação não deve ser exigência, como 

ocorre na grande maioria dos casos. O acompanhamento periódico, com relatórios do 

desenvolvimento e evolução do paciente é prova que demonstre a sua boa-fé e vontade em 

vencer esta doença, caso contrário estamos condicionando este segurado, que está doente a um 

sistema de reclusão, para só assim conseguir usufruir este seu direito, situação esta que de forma 

                                                        
47 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. São Paulo Quartier Latin, 2014. p. 294. 
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alguma é o que a previdência social visa assegurar. 

Assim, encerra-se a análise sobre a efetivação e concessão do auxílio-doença para os 

dependentes químicos, após ter sido realizado uma breve elucidação dos dados de concessão do 

benefício, bem como, a forma como ocorre o processo de requerimento e concessão do mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como objetivo investigar o Auxílio-Doença - um direito do 

dependente químico em tratamento, dado a relevância da questão nos dias atuais, quando 

dezenas de milhares de trabalhadores e/ou segurados do INSS vêm se afastando das suas 

atividades em razão da dependência química. O crescimento da concessão de auxílio-doença neste 

caso vem tendo um aumento significativo, o que acaba trazendo duas constatações, a primeira é a 

de que o aumento no consumo de drogas está aumentando exponencialmente, a segunda é de 

que as autoridades estão percebendo essa situação e buscam soluções para a recuperação de seus 

cidadãos doentes. 

Todavia não podemos deixar de lado o fato de que a concessão de auxílio-doença para 

dependentes químicos não é visto, muitas vezes, de bom grado. A sociedade possui, ainda, um 

preconceito muito grande com o dependente químico e trata esse seu estado de saúde como uma 

falha em seu caráter e não como uma doença. Tanto é visto dessa forma que até os dias de hoje a 

concessão administrativa ou até mesmo judicial deste benefício, na grande maioria das vezes, é 

vinculada a internação em clinicas de reabilitação onde o dependente fica isolado da sociedade e 

assim fora do campo de visão da população.  

Existe inúmeros tratamento para o dependente químico, sendo que a internação é vista 

pelos médicos especialistas como a última opção e de forma alguma o único tratamento 

necessário para a recuperação. O auxílio-doença para o dependente químico não deve estar 

condicionado ao tratamento de internação, alias esta "condição" sequer está escrita em lei. Exigir 

isto ou vincular a concessão do benefício a uma reclusão fere todos os princípios da Seguridade 

Social e os Direitos Humanos. 

Afinal porque a concessão de um auxílio-doença para um segurado em depressão ou que 

sofra qualquer outra doença psíquica não é vinculado a internação em clínicas terapêuticas? 

Porque esses outros doentes possuem a liberdade de se tratarem no meio da sociedade? Porque o 
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tratamento da dependência química é vista apenas sob o óbice da desintoxicação e não 

juntamente com o apoio psicológico que os demais doentes de outras doenças psíquicas possui?  

Muitas vezes, na prática, acaba-se criando exigências meramente para restringir a 

quantidade de benefícios concedidos e assim o alto custo que a concessão dos benefícios acabam 

gerando. Todavia trata-se de uma problemática notarial e jamais deve ser a razão para a não ser 

aplicado um direito.  

Ademais, devemos exorcizar os preconceitos existentes com o dependente químico e 

passar a vê-lo e a tratá-lo como um outro doente qualquer e essa mudança deverá começar pelo 

judiciário, pois só então os demais poderes executivos e legislativos irão acompanhar deste 

pensamento e assim conscientizar toda a sociedade. 
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APROXIMAÇÕES CRÍTICAS SOBRE A FUNÇÃO DO DIREITO NO HORIZONTE DAS 

TENSÕES ENTRE MERCADO E SOCIEDADE: FRAGMENTOS DO PAPEL DO DIREITO 

PENAL?1 

 

Rogério Gesta Leal2 

Janriê Rodrigues Reck3 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Pretendemos neste texto tratar do tema que envolve as tensões relações entre o 

funcionamento do mercado capitalista contemporâneo (lato senso) e suas consequências no 

âmbito da exclusão social, decorrendo daí determinadas reações de delinquência e violência por 

parte de alguns grupos sociais. 

Estes elementos todos juntos constituem combustão explosiva no que diz respeito às 

violações constantes a direitos e garantais individuais e sociais, assim como sentimento de 

insegurança e vitimização em setores sociais que (de)formam a opinião pública, configurando o 

que alguns sociólogos e juristas chamam de Sociedade de Riscos. 

É preciso entender melhor tais fenômenos para que se consiga avaliar de forma crítica os 

limites e as possibilidades jurídicas do Direito à recomposição da ordem e segurança de todos, em 

especial e de forma meramente exemplificativa (o que será aprofundado em outros estudos), as 

do Direito Penal contemporâneo em Sociedades de Riscos como a que vivemos. 
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1. CAPITALISMO E INSEGURANÇA SOCIAL: ALGUNS PARADIGMAS 

Há certa convergência entre os teóricos do capitalismo contemporâneo mais críticos que: 

“capitalism is a flawed system that, if its development is not constrained, it will lead to periodic 

deep depression and the perpetuation of poverty.” 4 E isto por razões absolutamente empíricas 

mais do que normativas, basta olharmos para as múltiplas crises globais que ele tem causado nos 

últimos anos. De certa forma as chamadas crises financeiras que tem assolado países 

desenvolvidos e em desenvolvimento podem ser vistas como sistemáticas, nas quais estas 

ocorrências podem ser atribuídas como consequências do próprio capitalismo – notadamente em 

sua forma neoliberal5 - sem controle ou com controles de funcionamento deficitários. 

Ao lado disto, ainda temos a nítida percepção de Paul Hirst ao advertir para os ricos que a 

sociedade industrial tem produzido ao longo de sua expansão: 

Industrial society has created many dangers of risks unknown in previous ages. The risks associated 

with global warming are one example. In the present era of industrialization, the nature of risk has 

undergone tremendous change. Earlier, there was no absence of risk. But these risks were natural 

dangers or hazards. There was earthquake, there was epidemic, there was famine and there were 

floods. But the risks in the modern society are created by our own social development and by the 

development of science and technology. Sometimes we fail to ascertain the risk involved in a 

particular aspect of technology. For instance, no onde quite knows what risks are involved in the 

production of genetically modified foods.6 

É no âmbito deste capitalismo desenfreado (e sem centro algum) que vão se formatando 

ações e reações individuais, institucionais e sociais, por vezes ilícitas, mas geradoras de recursos 

financeiros exponenciais – estamos falando do narcotráfico, da lavagem de dinheiro, dos crimes 

cibernéticos, ambientais, contra o consumidor, etc. O problema é que o Estado contemporâneo 

geralmente não está preparado para tal enfrentamento, principalmente sob a perspectiva 

preventiva; quiçá em alguns momentos agentes estatais estão cooperando com aqueles ilícitos.7  

                                                        
4 BELLAMY, Foster and MAGDOFF, Fernand J. The Great Financial Crisis: Causes and Consequences. New York. Monthly Review 

Press, 2009, p.34.  

5 Como diz Kotz: The neoliberal practice of capitalism aimed to work towards higher profits via risk taking, in terms of the housing 
bubble in the US; the financial institutions made mass amounts of money through risky mortgage selling and other such related 
transactions. KOTZ, Martin D. The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism. In Review of 
Radical Political Economics. 41: 305. DOI: 10.1177/0486613409335093, p.18. 

6 HIRST, Paul. THOMPOSON, Graham. Globalisation in Question. Cambridge: Polity, 2002, p. 38. 

7 Como adverte Silva Sánchez, a comercialização de produtos ou a utilização de substâncias cujos possíveis efeitos nocivos são 
ainda desconhecidos, e em regra se manifestam depois de realizada a conduta, introduzem importantes fatores de incerteza na 
vida social. Isto faz com que surge a chamada multiplicação emocional do risco existente, pois cada vez mais pessoas introjetam 
que podem confiar cada vez menos gente e em circunstâncias cada vez mais excepcionais. SILVA SÀNCHEZ, Jesús-Maria. 
L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società industriali. Milano: Giuffrè-Quaderni di diritto 
penale comparato internazionale ed europeo, 2004. 
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É preciso termos em conta que governo e organizações criminosas, não raro, criam formas 

de convivência de instáveis equilíbrios, na medida em que as organizações criminosas ajustam 

suas ações e estratégias de acordo com as políticas públicas que visam lhes enfrentar – muitas 

vezes contando com a colaboração do próprio Estado.  É que as administrações públicas também 

coordenam suas políticas em função das percepções que tem de prioridades conjunturais e 

eleitoreiras. Disto decorre que Bailey e Taylor sustentam que: “When governments attempt to 

control or repress their activities, criminal groups employ various tools and instruments that might 

be grouped into three categories: evasion, corruption, and confrontation.” 

Neste quadro histórico e político a função do Estado – ao menos no Ocidente - tem sido 

muito mais a de garantir as condições ideais à expansão do livre mercado, inclusive para interferir 

o mínimo possível em suas oscilações cíclicas, até sob o argumento de que este Estado não tem 

condições de lançar mão das informações necessárias para compreender os sinais do mercado e 

de seu funcionamento – notadamente em razão da transnacionalidade operacional em que atua.  

Por tais razões e para garantir o funcionamento deste modelo de mercado, o Estado 

(notadamente na ótica do neoliberalismo contemporâneo) deve criar mecanismos legais e 

instituições que protejam integralmente os direitos de propriedade e sua defesa, a partir da 

formatação de organizações (até policiais) adequadas para tanto, bem como garantindo a 

inviolabilidade da moeda e do câmbio.8 Em face disto, a teoria Keynesiana chegou a sustentar que 

o papel central do Estado diante de um mercado e uma economia como esta seria o de reduzir os 

efeitos perversos que criavam, para os fins de proteger aqueles que não se viam incluídos no 

modelo, e mais que isto, eram marginalizados por ele, justificando assim a experiência do Estado 

do Bem-Estar Social, por exemplo, que supostamente protegeria o emprego, os meios de sustento 

digno das pessoas e, ao fim e ao cabo, a própria Sociedade das instabilidades provocadas pelo 

laissez faire do livre mercado.9 

O novo neoliberalismo agrega distintos argumentos para se auto justificar, como o de que 

as classes economicamente abastadas estão tendo preocupações e ações de solidariedade 

inclusiva em face dos segmentos sociais mais pobres e marginalizados, e o próprio mercado, 

sensibilizado com a desventura de alguns, cria projetos de qualificação e absorção (inclusive 

                                                        
8 Ver o texto de DAHL, Robert and LINDBLOM, Charles. Politics, Economy and Welfare: Planning and Politico-Economic Systems 

Resolved into Basic Social Processes. New York: Harper, 1953. 

9 Ver o texto de HAYES, Mark. The Economics of Keynes: A New Guide to The General Theory. Northampton, MA, 2010. 
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ideológica) daqueles sujeitos que se amoldam ao perfil por ele desejado, e também por isto, 

estratégias como a retirada ou redução da presença do Estado na regulação da economia, a 

explosão dos processos de privatização e o enfraquecimento político dos Estados do Bem-Estar, 

sem sombra de dúvidas, estimularam continentes a aderirem às políticas do neoliberalismo 

(voluntária ou coercitivamente). 

Algumas questões que se colocam aqui dizem respeito a tentarmos responder como e 

porque este neoliberalismo tem se tornado tão amplamente aceito e como isto tem se espalhado 

em todo o globo?  

Os movimentos na direção do projeto neoliberal originam-se a partir das novas elites 

hegemônicas do capitalismo mundial e se faz possível em face, dentre outras, das políticas de 

desregulamentação da ordem econômica e das relações de trabalho, como já advertia Bourdieu.10  

Neste sentido, um dos mais salientes exemplos do que estamos afirmando tem sido o 

chamado Acordo Multilateral de Investimento11, de meados dos anos 1990, instituído para 

proteger corporações estrangeiras/multinacionais do controle dos Estados Nações, isto porque um 

dos fundamentos do poder do neoliberalismo advém do fato de que ele serve aos interesses 

destas corporações, de seus acionistas que são atraídos pelos grandes lucros de curto prazo às 

expensas de suas viabilidades a longo prazo, bem como grupos de mercado e proeminentes 

agentes políticos que invariavelmente provém das mesmas elites. Em outras palavras, este 

neoliberalismo se torna atrativo para o público referido em face de que um de seus objetivos 

principais é garantir a competição empresarial a partir de determinados paradigmas de inclusão e 

exclusão – institucional e social -, ao mesmo tempo que institui níveis inéditos de liberdade 

                                                        
10 BOURDIEU, Pierre. The Essence of Neoliberalism. In https://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu, acesso em 18/01/2016. O 

autor começa este texto já de forma provocativa dizendo: As the dominant discourse would have it, the economic world is a pure 
and perfect order, implacably unrolling the logic of its predictable consequences, and prompt to repress all violations by the 
sanctions that it inflicts, either automatically or —more unusually — through the intermediary of its armed extensions, the 
International Monetary Fund (IMF) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the policies 
they impose: reducing labour costs, reducing public expenditures and making work more flexible. Is the dominant discourse 
right? What if, in reality, this economic order were no more than the implementation of a utopia - the utopia of neoliberalism - 
thus converted into apolitical problem? One that, with the aid of the economic theory that it proclaims, succeeds in conceiving of 
itself as the scientific description of reality? 

11 Os 29 países mais ricos do mundo, tendo à frente os membros do G7, começaram, em 1995, secretamente (no sentido estrito 
deste termo, ou seja, no sentido militar) a negociar o Acordo Multilateral de Investimentos (AMI). A negociação foi realizada 
discretamente entre os governos dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
sem o conhecimento dos cidadãos dos respectivos países nem de seus representantes parlamentares. Havia a vontade manifesta 
de manter a opinião pública na ignorância. Nos primeiros meses de 1997, cerca de 90% do projeto já tinha a forma que poderia 
vir a ser definitiva. Ver neste sentido os textos de PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direito ao Desenvolvimento e Investimento 
Internacional. São Paulo: Ed. Oliveira Mendes, 1998; THORSTENSEN, Vera. OMC - Organização Mundial do Comércio: as regras 
do comércio internacional e a Nova Rodada de Negociações Multilaterais. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 
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pessoal, dando-lhes a oportunidade de criar empresas e adquirir, na falta de termo melhor, o que 

se pode chamar de uma vida de sonhos (american dream).  

Sob esta perspectiva é interessante a reflexão de Gray, fazendo a distinção entre o que 

chama de bom e mau capitalismo, sendo que o primeiro é fundado em nações democráticas onde 

os custos sociais que as empresas respondem as habilitam enquanto verdadeiras instituições 

sociais, sem comprometer a coesão da ordem política e econômica em que operam. Estes custos 

sociais são financiados pela via dos altos tributos que estas empresas pagam nestas sociedades.  

Por outro lado, na perspectiva do mau capitalismo, há companhias que nascem no mercado 

livre, já no modelo neoliberal, com poucas obrigações sociais, consequentemente, pagam poucos 

tributos, e quase independem da sociedade em que se inserem, até em face de suas 

características especulativas e financeiras. Por óbvio que as companhias que nascem 

comprometidas com as sociedades em que atuam têm lucros e rendimentos potencialmente 

muito menores em face daquelas que já nascem em mercados livres e não têm vínculos sociais 

mais orgânicos e compromissados, e isto tudo vai gerando culturas de mercado menos 

humanitárias em termos de desenvolvimento social.12 

Digamos, por outra via, que esta liberdade de ação que o neoliberalismo assegura à 

iniciativa privada/corporativa permita o apoderamento destes sujeitos para os fins de levar ao 

máximo suas potencialidades empreendedoras, a perseguição de determinadas ambições e o 

aprimoramento de suas condições comportamentais nos espaços que ocupam.13 Só há um detalhe 

aqui, tais benesses são alcançáveis somente por aqueles que têm condições de autonomia, 

independência e materiais para escolher tais possibilidades.  

Por isto Silva Sánchez esclarece que  

Nella società postindustriale, migrazioni, disoccupazioni, conflitti culturali, problemi di articolazione 

interna determinano una situazione di coesistenza che genera conflitti interindividuali con episodi 

più o meno espliciti di violenza, in questo contesto, il primo fattore di rischio percepito è costituito 

dall'Altro.14  

E quem é este OUTRO?  

                                                        
12 GRAY, John. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. London: Granta, 1998.  

13 Neste ponto Ohmae refere que este mercando globalizado foi criando progressivamente a ilusão de um mundo sem fronteiras 
(borderless world), caracterizado por não conter qualquer tipo de barreiras a sua operação em ambientes de negócios 
totalmente livres que poderiam ajudar a criar igualdade e providenciar grandes e qualificadas chances à maior parte da 
população. OHMAE, Kenichi. The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace. London: Harper Collins 
Publishers, 1990. 

14 SILVA SÀNCHEZ, Jesús-Maria. L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società industriali, p.11. 
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Ma l'Altro non è più un singolo individuo, ma è il grupo, la moltitudine, la società nel suo insieme: 

sono infatti intere città ad essere considerate "insicure", non i singoli cittadini che abitano in quel 

contesto.15 

Economistas neoliberais chegaram a prever a morte do modelo social democrata da Europa 

desde que as taxas de desemprego na América do Norte e Inglaterra começaram a cair nos anos 

1990 por conta, dizem eles, das políticas econômicas de extrema liberação dos mercados, 

enquanto que na Europa elas se mantinham em alta ainda, exatamente por decorrência da matriz 

Social Democrata de suas políticas públicas e normas reguladoras. Neste período Hutton chegou a 

sustentar que isto ocorria em face de que tais países insistiam em ignorar as injunções positivas do 

laissez faire econômico, persistindo com suas inflexíveis regras de trabalho e controle de 

capitais.16 

Claro que nem parte dos países da Europa Central resistiram ao neoliberalismo em sua 

totalidade, inclusive alguns deles optaram por estabelecer políticas de restrições ao Estado do 

Bem-Estar Social, principalmente em face dos limites orçamentários na gestão pública que 

geraram reavaliações sobre os sistemas de taxas e benefícios a desempregados mais antigos. De 

qualquer sorte, tais cenários trouxeram positivas aproximações entre os setores públicos e 

privados para encontrarem estratégias e formas de melhor gerenciamento de crises institucionais, 

algumas mais compromissadas com o desenvolvimento livre do mercado, outras com os direitos e 

garantias sociais. 

Por certo que há estreita relação entre Sociedades e Mercados mais estabilizados por 

políticas públicas e privadas de inclusão social – e os menos estabilizados – e suas taxas de 

criminalidade e violência.  

Em verdade, o advento do neoliberalismo tem sido acompanhado de rápida expansão de 

uma cultura radical e irracional do consumo e profundas mudanças em como nós nos 

relacionamos com nossa sociedade e reciprocamente. Com isto em mente, é importante debater o 

desenvolvimento desta cultura consumerista como tendência global e seu papel à formação de 

identidades pessoais, já que com o declínio de estruturas sociais e mesmo de classes/categorias 

sociais tradicionais até então existentes, causadas pela transição provocada pelo mercado e pela 

cultura neoliberal associada à promoção do ideal de mobilidade pessoal e social livres (enquanto 

consumidores) que boa parte da população Ocidental (no mínimo) vem tendo, há crescentes 

                                                        
15 SILVA SÀNCHEZ, Jesús-Maria. L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società industriali, p.11. 

16 HUTTON, Will. The World We’re in. London: Time Warner Books, 2002, p.237.  
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buscas para encontrar outras formas de sentimentos de pertencimento comunitário.  

A melhor maneira de evidenciar isto é percebendo como se estrutura e funciona esta 

cultura neoliberal, centrada fundamentalmente nas diversas e simbólicas formas de nossas posses 

e propriedades (ou possessões, como quer Hayward), associada a comportamentos de consumo 

exacerbados que só aumentam a percepção de incluídos e excluídos sob o ponto de vista do 

acesso a determinados bens, e mesmo em face da fruição do Mercado enquanto elemento 

formativo da comunidade e suas relações.17  

De certa forma uma das preocupações da moderna teoria do consumo é por que nós 

desejamos tanto ou por que o homem contemporâneo tem esta ilimitada fome por mais coisas. A 

explicação mais padrão que se tem constituído para tais questões é o que se chama de incrível 

aumento da procura por produtos em face da explosão de emulações sociais de consumo, 

associadas com as violentas estratégias de manipulação dos desejos do consumidor pelo Mercado. 

Como diz Veblen, as pessoas desejam porque commodities significam riqueza pessoal e status, o 

que implica reconhecer ser uma das primeiras motivações por detrás das ações humanas, no 

mínimo, a fachada da riqueza pessoal.18  

É de se lembrar Kal Marx quando fazia referência a este tipo de cultura e comportamento 

como fetichismo de mercado, o que autorizaria – a partir desta ideia de fetichismo – a ver aquelas 

commodities como surgidas a partir de processos progressivos de alienação do trabalho em face 

de seu produto e do seu processo de produção.19 A incrível dependência da mecanização e 

autonomização do sistema de produção capitalista significa que o trabalho deixa de ser uma saída 

à criatividade humana, transformando-se em desumanização. Em face disto, o trabalho 

transformou-se em pura atividade instrumental e meio para atingir outros fins, fragilizando-se os 

aspectos indentitários do trabalhador no particular. 

Os elementos ora expostos atingem certo grau de convergência no debate acadêmico 

contemporâneo, notadamente sobre as razões pelas quais nós consumismos tanto e tão mal, o 

que não tem sido tão aclarado de maneira mais tranquila é porque tais elementos da sociedade 

                                                        
17 HAYWARD, Keith J. City Limits: Crime, Consumer Culture and the Urban Experience. London: The Glasshouse Press, 2004. Ver 

também neste sentido o interessante trabalho de CAMPBELL, Collin. The Puzzle of Modern Consumerism. In LEE, M J (Org.). The 
Consumer Society Reader. Oxford: Blackwell Publishers pp. 48-72, 2000.  

18 VEBLEN, Thorstein. Conspicuous Consumption. In Lee, M J (Org.) The Consumer Society Reader. Oxford: Blackwell Publishers, 
2000, pp 31-47. 

19 MARX, Karl. The Fetishism of the Commodity and its Secret. In Lee, M J (Org.) The Consumer Society Reader. Oxford: Blackwell 
Publishers, 2000, pp. 10-18. Ver também o texto MARX, Karl. O Capital. Vol.III. São Paulo: Centauro Editora, 2005. 
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capitalista atual criam tantos desvios da natureza penal. 

Neste ponto, é possível retornar às teorias criminológicas para um início de reflexão, por 

exemplo, quando se argui que a cultura do consumismo exacerbado cria desvios de condutas 

porque oferece aos criminosos meios de superar as convenções sociais que regulam rotinas banais 

do dia a dia, operando justamente nos excessos cometidos por esta sociedade do consumo. Em 

tais contextos, tem havido tentativas para atualizar a teoria da anomia, que expressa a ideia de 

que onde há vácuos entre as expectativas dos indivíduos em termos de riqueza pessoal, segurança 

e chances reais de crescimento, situações de comportamentos desviantes e não conformados 

podem surgir.20 

Não é difícil ver que estes vácuos estão presentes no cotidiano dos mercados e das relações 

sociais, basta atentar para o interesse generalizado (e patológico) que a cultura contemporânea 

tem pela fama, a explosão dos realities televisivos, as novas tendências musicais que partem do 

hip hop até o rapper (veja-se o álbum Get Rich or Die Tryin, terceiro do rapper 50 Cent, lançado 

em parceria com a gravadora Interscope, em 2003), dentre outros. O problema é que, como diz 

Furlong,  

It is possible that popular culture gives many young people the idea that they can be rich and famous 

too, the question that strain theory may be useful in answering is what happens when they realise 

that they are not going to achieve this by legitimate means.21 

Em outras palavras, sob a perspectiva que estamos tratando o tema, ao invés desta cultura 

globalizada nos trazer identidades sociais concretas e orgânicas relacionadas a nossa convivência 

social cotidiana e histórica, ela cria espaços que geram identidades efêmeras baseadas em nosso 

envolvimento enquanto consumidores de grandes mercados – e não civilizações -, o que 

potencialmente troca segurança comunitária com ideais imaginários e artificiais, porque resultado 

de manipulações de demandas pessoais e interpessoais. 

Estes ideais imaginários vão aos poucos se incutindo no superego dos indivíduos, e 

gradualmente começam a ocupar o lugar de formas compartidas de vida em conjunto – tanto de 

inclusão como de exclusão social -, reforçados pelas mídias de massa que geralmente não se 

                                                        
20 Ver o texto de BURKE, Roger Hopkins. An Introduction to Criminological Theory. Cullumpton: Willan Publishing Campbell, 2001. 

21 FURLONG, Andy & CARMEL, Fred. Young People and Social Change: Individualization and Risk in Late Modernity. Buckingham: 
Open University Press, 2002, p.38. Ver também o texto de Dean, pois adverte para o fato de que the neo-liberal economy 
doesn’t provide symbolic identities, that is, sites from which we see ourselves. Rather it provides opportunities for new ways for 
me to imagine myself. DEAN, Jodi. Enjoying Neoliberalism. Available at: 
http://www.longsunday.net/long_sunday/files/enjoying_neo-liberalism.doc, 2005, acesso em 29/02/2016, p.03. 
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preocupam com análises mais aprofundadas das causas destes fenômenos.22 O resultado disto é a 

formatação de um indivíduo cuja consciência os chama para aproveitar a vida à custa de muitos 

que não tem acesso a isto, o que fomenta cenários de alta tensão comunitária (entre os que 

podem e os que não podem ter este acesso, no mínimo).  

Consequências traumáticas sob o ponto de vista social decorrem daqui, semelhantes ao 

que Elias23 chama de ruptura do processo civilizatório, com o aumento da instrumentalidade 

econômica das relações sociais e institucionais, somado ainda à metafórica (e por vezes real) ideia 

do Estado de Guerra e Violência Hobbeseniano de todos contra todos, o que implica, 

seguramente, altos índices de marginalização dos segmentos menos apoderados da Sociedade, 

com a polarização das iniquidades. Este é um campo fértil à atração de comportamentos 

conjunturais contrários a isto, inclusive alguns de natureza criminal. Como nos diz o antropólogo 

Marc Augé: 

Una prima osservazione riguarda i caratteri stessi della società moderna, la tesi secondo la quale 

l’avvento della modernità avrebbe portato alla nascita di un ordine sociale più felice e sicuro è oggi 

scossa dall’evidenza pragmatica di un mondo denso di pericoli. Una seconda osservazione riguarda la 

pernuria sociale di “sicurezza ontológica”, dalla quale provengono tutte le altre particolari tipologie 

di preoccupazione, timore e paura. I processi di trasformazione connessi alla modernità, generano in 

tutti noi uno stato di continua e profonda insicurezza ontologica. Il senso di paura nutre 

nell’inconscio la percezione delle incertezze che fronteggiano l’umanità nel suo complesso.24 

É preciso reconhecer, por outro lado, que a ideia de que certos tipos de relações de 

mercado e cultura capitalista podem influenciar pessoas no que diz respeito a comportamentos 

desviantes não é nova, eis que há várias teorias sobre isto desde o século XIX e inícios do século XX 

(períodos de fortalecimento do liberalismo clássico), já noticiando muitos problemas os quais 

                                                        
22 Neste ponto é interessante a experiência do Osservatorio di Pavia, que se constitui no ano de 1994 enquanto instituto de 

pesquisa e análise de comunicação, com objetivo fundante de tutelar o pluralismo social, cultural e político nos meios de 
comunicação, ocupando-se principalmente da compilação e divulgação da relação entre Mídias e Segurança. Ver o sítio do 
Observatório: http://www.osservatorio.it/, acesso em 09/03/2016. Em pesquisa feita em 2009, o Observatório registra que: Il 
dato della "percezione dell'insicurezza" invece di seguire la "criminalità effettiva", è molto influenzato dalla mediatizzazione della 
criminalità, producendo così quello scollamento tra "criminalità percepita" e "criminalità effettiva". Apesar de não termos este 
tipo de pesquisa no Brasil tão detalhada, pode-se seguramente dizer que aqui passa o mesmo. Ainda vale a advertência de 
GARAPON, Antoine. I custodi del diritto, Giustizia e democrazia. Milano: Feltrinelli, 1997, p.86, ao dizer que: L'opinione pubblica 
è oggi più incline a identificarsi nella vittima più che nell'arbitro, nel governato più che nel governante, nel contropotere più che 
nel potere, nel giustiziere più che nel legislatore. 

23 ELIAS, Norbert. The Civilising Process. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Ver também outro texto do autor chamado The Theory 
of the Civilizing Process and Its Discontents. In http://www.norberteliasfoundation.nl/docs/pdf/GoudsblomDiscontents.pdf, 
acesso em 29/02/2016. 

24 AUGÉ Marc. Le nuove paure. Cosa temiamo oggi. Torino: Bollati Boringhieri, 2013, p.39. Adverte o autor ainda que: 
L’organizzazione e la gestione della “sicurezza ontologica” è uno dei problemi maggiori di questa società moderna di fine secolo, 
perché costringe ognuno a tenere sotto controlo le sue ansie. Na mesma direção, com avaliações mais agudas, GIDDENS, 
Anthony. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. 
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estamos reconhecendo hoje de forma mais clara e intensa.25  

Na dicção de Lea, há alguns parâmetros de aclimatação individual muito semelhantes nas 

sociedades ocidentais em face do avanço capitalista: (i) a brutalização do indivíduo enquanto ser 

solidário com o outro (transformando-se em criatura); (ii) o engajamento do indivíduo e a 

aceitação do sistema, notadamente o que pode usufruir dele; (iii) o enfrentamento por parte do 

indivíduo do sistema, pela via de sua mudança por outro sistema (socialismo, comunismo), a partir 

de procedimentos políticos válidos sob o ponto de vista da legitimidade e legalidade; (iv) o 

enfrentamento através da criminalidade (podendo se constituir tais comportamentos via 

obliqua/ilícita de formatação de novos beneficiados e incluídos no sistema).26 

Mesmo que consideremos tal análise como muito simplista em alguns aspectos, 

notadamente no que diz a sua abordagem que no sistema capitalista os pobres tendem a roubar a 

propriedade dos ricos, a verdade é que a criminalidade hoje está totalmente dispersa, tanto entre 

classes sociais distintas como entre as mesmas classes sociais, todavia, apresenta alguns 

indicadores de comportamentos que se tem percebido em termos históricos nas experiências dos 

países ocidentais – tanto pobres como ricos.  

E mais, muitas vezes as ações de brutalização do sistema capitalista, que se projetam em 

condutas de indivíduos incluídos nele, provocam reações igualmente brutalizantes: ações de 

sofisticada criminalidade complexa (lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, tráfico 

ilícito de influências, tráfico de drogas, etc.), que provocam, direta ou indiretamente, reações de 

baixa criminalidade (roubo, furto, estelionato, crimes de falso, homicídios, tráfico de drogas, 

etc.).27 

Já aqueles que aceitam o sistema por estarem incluídos nele, veem-se vivendo suas vidas 

como se estivessem isolados e independentes de seus semelhantes, gerando processos de 

dissolução da humanidade, transformando-a em mônadas. Lembra Lea que Engels defendida a 

tese de que esta dissolução criaria indivíduos que não se importariam com nada além de seus 

                                                        
25 Ver o trabalho da Escola Criminológica de Chicago na obra de GARLAND, David. The Culture of Control: Crime and Social Order in 

Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press, 2001.  

26 LEA, John. Poverty, Crime and Politics: Frederich Engels and the Crime Question. In LEA, John and PILLING, Geoffrey (Org.). The 
Condition of Britain: Essays on Frederich Engels. London: Pluto Books, 1996.   

27 Como diz Lea, Brutalisation, it appears, occurs simply because of the demoralising effects of the treatment of the working class 
by the bourgeoisie, being treated as something subhuman may lead inexorably to criminality, at least according to Engels. LEA, 
John. Poverty, Crime and Politics: Frederich Engels and the Crime Question. In LEA, John and PILLING, Geoffrey (Org.). The 
Condition of Britain: Essays on Frederich Engels, p.19. 
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interesses pessoais e econômicos.28 Como consequência, muitas destas pessoas não seriam 

capazes de resolver suas diferenças de forma amigável e racional, optando pelo uso da violência 

com as próprias mãos, ou ainda pelas batalhas judiciais, o que constituiria mais um estímulo 

material à revolução; enquanto a consciência de classe do proletariado cresce ela deixa atrás de si 

muitas formas de crime, enquanto alimenta seu ódio pela hegemonia burguesa. 

A tradição histórica e ainda presente na resposta estatal para cenários como estes é 

(quando ocorre), não raro, predominantemente legislativa, criando mecanismos mais repressivos 

do que preventivos de combate à criminalidade e proteção dos bens referidos; os quais, sem as 

devidas políticas públicas de gestão antecipatória e responsabilidade jurídica efetiva, criam outras 

tipologias de colapso do sistema de garantias (individuais e sociais), dentre os quais, os riscos de 

invasão excessiva nas liberdades civis, na privacidade e intimidade de pessoas físicas e jurídicas. 

Sociedades em contínua aceleração como a nossa demandam novos paradigmas 

regulatórios e de gestão, centrados em perspectivas de colaboração emancipadora entre Estado, 

Sociedade e Mercado, com níveis de transparência, participação e deliberação mais 

compartilhadas entre todos os protagonistas, isto sob a ótica de metodologias de abordagem e 

procedimentos das ações de concertação entre interesses públicos e privados.29  

Paralelo a isto, temos o caos instalado nesta Sociedade de Riscos envolvendo não somente 

a macrocriminalidade nacional e internacional (tráfico de entorpecentes, de pessoas, de órgãos 

humanos, lavagem de dinheiro); mas também a microcriminalidade organizada (crime de 

licitações envolvendo pequenos municípios ajustados com pequenas e médias empresas, crimes 

contra a ordem econômica de baixa monta, crimes contra o consumidor, dentre outros). E este 

caos precisa de tratamento imediato, não exclusivamente de natureza penal, mas também pelo 

Direito Penal. 

Em termos de continente latino-americano os dados e estatísticas decorrentes destas 

questões até agora enfrentadas evidenciam suas procedências no âmbito da violência que se tem 

produzido, isto é, enquanto se tem 9% da população do mundo, o percentual de homicídio é de 

                                                        
28 Vale aqui também a advertência de AUGÉ Marc. Le nuove paure. Cosa temiamo oggi, p.44: La vita moderna impone, come si sa, 

di vivere con gli stranieri, ma vivere con gli stranieri è in ogni epoca una vita precaria, snervante e impegnativa. Lembra o autor 
aqui a reflexão de BAUMAN, Zygmunt. Postmodern Ethics. Oxford: Blacwell Publishers, 1993, no sentido de que a incerteza 
endêmica conectada à presença do outro/estrangeiro encontra vazão no esforço contínuo de controlar a construção do espaço 
social, punindo todas as ações e comportamentos que se desviam disto. 

29 Ver os textos de FARIA, José Eduardo. Direito e Globalização Econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1996; 
e BAUMANN, Zygmunt. Modernidad Líquida. México: Fondo de Cultura Económica, 2008. 
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27%, tendo 10 dos 20 países com maiores taxas de homicídio no planeta.30  

Vejamos a tabela da pesquisa social que se fez neste relatório da UNDOC31: 

 

 

É de se ter presente que a violência ativa que se manifesta nestes indicadores na América 

Latina (por exemplo, e para não dizer que é só no Brasil), representa somente parte das 

manifestações das relações econômicas, sociais e de poder estabelecidas no marco da 

(in)evolução do capitalismo neoliberal.  

Veja-se que, por outra via, as respostas – mais legislativas, retóricas e curativas do que 

preventivas – oriundas do Estado enquanto garante da ordem e da segurança públicas, têm 

proliferado de forma muito mais rápida do que os sistemas de informação e conhecimento das 

causas do problema da insegurança, violência e vitimização social.32 E é importante ter consciência 

                                                        
30 UNODC (2011). World Report on Homicides. In https://www.unodc.org/gsh/, acesso em 07/03/2016. Ver também o excelente 

texto: América Latina Frente al Espejo: dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar de la región. 
Santiago, CEPAL 2010.  In http://www.cepal.org/es/publicaciones/2965-america-latina-frente-al-espejo-dimensiones-objetivas-
subjetivas-la-inequidad, acesso em 07/03/2016. 

31 UNODC (2011) World Report on Homicides. In https://www.unodc.org/gsh/, acesso em 07/03/2016, p.05 

32 Para fins de registro, La literatura ha dado muestras evidentes de que no hay una correspondencia entre delito y temor. 
Investigaciones en Estados Unidos de los años sesenta ya demostraba que el aumento del temor no estaba correlacionado con 
un aumento de la criminalidad. El temor es un fenómeno autónomo que no necesariamente se va a mover en la misma dirección 
que la victimización. LAGOS, Marta e DAMMERT, Lucía. La Seguridad Ciudadana El problema principal de América Latina. In 
http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf, acesso em 08/03/2016, p.33. Ainda relatam 
as autoras que: Un elemento que sí comparten los países es que el temor a la delincuencia ha cambiado el comportamiento de 
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sobre o porquê isto ocorre, ou seja, a exigência de conhecimento/informação rigorosos da 

problemática em comento se vê premida por demandas de ações resolutivas advindas da opinião 

pública amedrontada, gerando extremada politização (eleitoral, partidária, ideológica) do 

enfrentamento disto, afastando-se das necessárias análises técnicas e fundamentadas. 

Tudo isto é próprio da Sociedade de Riscos em que vivemos, como já advertiu Beck33 Nesta 

Sociedade, os riscos sociais, políticos e econômicos tendem a escapar do controle institucional 

ordinário do Estado. As próprias instituições privadas e de mercado começam a criar riscos que 

não podem tampouco controlar, constituindo-se que o Beck chama de irresponsabilidade 

organizada, formatada por mecanismos institucionais e culturais a partir dos quais elites 

econômicas e políticas mascaram as origens e consequências dos riscos e perigos catastróficos que 

nos rodeiam. Na dicção de Demichelis: 

Siamo passati dalla Società classista alla Società del rischio, cioè da una società costruita sul concetto 

di «produzione e distribuzione della ricchezza» ad una realtà in cui ci si preoccupa della 

«distribuzione dei rischi». Nello specifico per rischio si intende l'aleatoria conseguenza di decenni di 

sviluppo scientifico e tecnologico senza pari nella Storia dell'Uomo, che hanno ampliato il grado di 

incertezza nel futuro e la consapevolezza (o la percezione) di Istituzioni incapaci di arginare la 

violenza e dare sicurezza al citadino.34 

Agora, naqueles casos em que o sentimento de insegurança é tal que aumentam as 

demandas em face do Estado e dos serviços privados por maior segurança, e quando a violência e 

a delinquência reais aumentam, chegando a níveis maiores de organização que desafiam 

permanentemente as instituições públicas, pergunta-se: qual a função do Direito?  

 

2. É POSSÍVEL CONTER OS RISCOS DESTES FENÔMENOS PELA VIA DO DIREITO? ALGUMAS 

ABORDAGENS FILOSÓFICAS 

Todos sabemos que o direito, ao menos fundamentalmente, se expressa através de 

proposições que denominamos jurídicas, ou seja, em códigos, leis, constituições, etc. Estas 

                                                                                                                                                                                        

las personas y sus estilos de vida, afectando el funcionamiento de las sociedades. Por ejemplo, las personas evitan salir de noche 
y se encierran más en sus hogares, se comienzan a implementar más medidas de seguridad –que según el nivel de ingresos 
puede ir desde perros hasta armas, pasando por rejas y cercos eléctricos. Otros, en tanto, pueden incluso cambiarse de una casa 
a un departamento porque les otorga mayor sensación de seguridad y el surgimiento de urbanizaciones cerradas también está 
asociado –entre otros factores- a la inseguridad. 

33 BECK, Urlich. La sociedade del riesgo. Hacia una nueva modernidade. Barcelona: Paidós, 1998. Novamente Augé lembra que: la 
difficoltà di porre una distanza cognitiva tra il sé e l’altro, provoca la destabilizzazione del sistema di orientamento e 
l’abbassamento della soglia di tolleranza alla frustrazione, dovuta alla mancanza di controllo sulle circostanze della vita. 

34 DEMICHELIS, Lelio. Società o Comunità. Roma: Carrocci Editore, 2011, p.49. 
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normas, ou ordenamento jurídico, regem a vida do indivíduo enquanto cidadão (sujeito a deveres 

e direitos), reconhecido pela comunidade a que pertence e protegido pelas instituições de que faz 

parte, como também pelo Estado. Nesta relação de respeito recíproco, ou não, a sociedade 

encaminha seu processo de desenvolvimento, enfrentando as delimitações inscritas pelas 

convenções forjadas em leis. 

Estudar o direito significa, a partir desta visão globalizante, conhecer as relações sociais de 

determinada conjuntura; observar como se dá a criação da lei; quais seus pressupostos e 

referências; que tipo de fatores influenciam o seu surgimento ou mesmo alcance; como se dá, 

enfim, a constituição dos códigos de condutas e comportamentos sociais. 

Desta forma, fácil se torna a percepção de que o Direito ou o conhecimento jurídico não 

pode ser definido com rigor absoluto e definitivo. Como nos diz Ferraz Jr.35, este conhecimento é 

constituído de um grande número de símbolos e ideais reciprocamente incompatíveis. De outra 

parte, porém, não deixa de ser um dos mais importantes fatores de estabilidade social, eis que 

pretende garantir um espaço de ordem e segurança para a efetivação e coexistência das mais 

diversas aspirações/interesses sociais. 

É assim que a busca de uma compreensão universal para o Direito se apresenta como, 

fundamentalmente, questão cultural, pois a possibilidade de se descobrir a essência36 do saber 

jurídico tem a finalidade de conferir aquela segurança referida aos estudos e compreensão dos 

fenômenos sociais, pois “Uma complexidade não reduzida a aspectos uniformes e nucleares gera 

angústia, parece subtrair-nos o domínio sobre o objeto. Quem não sabe por onde começar, sente-

se impotente e, ou não começa ou começa sem convicção.”37 

Diante da amplitude deste estudo, imprescindível, para conhecer-se o direito, conhecer-se 

o espaço político, cultural, ideológico, econômico e filosófico em que está inserido e, para tanto, 

somente com as categorias ou conceitos jurídicos não se consegue avaliar com detalhamento tal 

situação, necessitando, hoje mais do que nunca, lançar-se mão de outros ramos do conhecimento 

para socorrer as denominadas ciências jurídicas, como a psicologia, a antropologia, a economia, as 

                                                        
35 FERRAZ JR., Tercio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 1990, p.33. Um dos exemplos citados pelo autor é quando 

um homem comum se vê envolvido num processo judicial, por mais que ele esteja seguro dos seus direitos, a presença do outro, 
contestando-o, cria-lhe uma certa angústia que desorganiza sua tranquilidade. 

36 Esta questão da essência, nos remete para uma questão cultural muito específica do Ocidente que tem a ver com a concepção de 
língua no seu relacionamento com a realidade que ela descreve ou mesmo cria. Uma possível teoria essencialista do direito crê 
que a língua é um instrumento que designa a realidade, donde a possibilidade dos conceitos linguísticos refletirem uma 
presumida essência dos objetos estudados. 

37  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, p.37. 
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ciências políticas, e a filosofia, aqui, utilizando seus arcabouços teóricos para investigar o 

fenômeno jurídico. 

As concepções de mundo e de homem de que temos notícias sofreram mutações no 

decorrer dos tempos. Dos povos gregos até a modernidade, o desenvolvimento do conhecimento 

humano e o advento de novos modelos de ciência, permitiram a análise histórica da evolução das 

investigações filosóficas e políticas. 

Nos tempos remotos dos séculos XII a IX aC, por exemplo, a cultura grega encontrou no 

mito a forma privilegiada de se estruturar e de se organizar. A força propulsora da faculdade 

mitogênica, isto é, aquilo que desafia o homem a produzir mitos, é o mistério, que envolve a vida, 

o ser e suas relações com a natureza. O homem sente-se como jogado na existência em meio à 

multiplicidade de fenômenos, que o desafiam e que ele tem de ordenar ou organizar, 

significativamente, em função de um viver razoável. 

Já a partir do império romano e sua proposta de expansão e conquista, houve sério recuo 

nas investidas de debates filosóficos ou preocupações de desvendar a posição do homem comum 

diante do mundo. De certa forma, a visão teológica que justificava o poder do imperador, 

hegemonicamente, garantia os privilégios da corte e a mantença de linhagem da política oficial, 

indo tal quadro se desenvolver até praticamente o século XI e XII, com poucos registros históricos 

desviantes. 

Neste particular, a avaliação de desenvolvimento teórico das ações de natureza político-

prática dos romanos é reveladora de total falta de preocupação com problemas científicos38 ou 

especulativos próprios à espécie. 

Theodor Viehweg nos ensina que a jurisprudência romana é bastante esclarecedora sobre a 

forma procedimental de tratar o direito enquanto saber jurídico voltado à resolução de conflitos, 

ou seja, um saber prático, possuindo certo rigor (estabilidade) na construção de um discurso 

jurídico uniforme e suficientemente abstrato para ser geral. Desta prática jurisdicional, decorre o 

surgimento de conceitos e definições mais duradouras, vinculando as ações públicas e privadas na 

prática de seus ofícios.39 

                                                        
38 É bem verdade que a idéia de ciência do direito só vai se formar na Idade Moderna, passando pela contribuição da Escola 

Histórica alemã. 

39 VIEHWEG, Theodor. Topica y jurisprudencia. Madrid: Taurus, 1984. As responsa dos jurisconsultos romanos eram típicos 
modelos deste comportamento, adotando técnicas da dialética grega, quando confrontavam posições e ideias sobre os temas 
discutidos, tentando abstrair de elementos normativos já dispostos. 
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Na concepção de Ferraz Jr., esta jurisprudência romana poderia ser caracterizada como 

saber prudencial, dotado de uma racionalidade dialética própria, oportunizando o confronto de 

opiniões em torno das premissas que fundamentam o raciocínio justificador de seus atos e 

decisões. Essa postura, outorga ao jurista o dever de construir o Direito, é óbvio, respeitando os 

padrões de comportamento previamente aceitos e determinados40, mas demonstrando que 

estava garantida a possibilidade de se constituir cenários de argumentações e provas das pessoas 

envolvidas. 

Para atender a tantas demandas e em tão vasto território, o conhecimento jurídico prático 

romano teve de contar com o referido grau de abstração e generalidade, capaz de recepcionar 

divergentes pretensões jurídicas. Assim, este saber funcional assumiu a forma de um programa 

decisório em que eram formuladas as condições para a decisão correta/permitida. 

Com tal programa decisório, chega-se a autonomia e independência do próprio Direito 

enquanto saber, para se estabelecer como instituição reguladora dotada de neutralidade e 

validade para todos, em nome da qual se restaura a ordem social instituída e desrespeitada. Este 

saber prático dos romanos vai implementando posições e comportamentos diante do mundo que 

não é somente contemplativo e descritivo, mas fundamentalmente ativo e prescritivo. A partir 

daqui, vão-se desdobrar teorias jurídicas que buscarão a cientificidade deste saber.41 

Do século XV até o XVII a ciência jurídica vai contar com o que se denominou de Era do 

Direito Racional, caracterizando-se pela influência dos sistemas racionais na teoria jurídica. 

Auctoritas e Ratio haviam dominado o pensamento jurídico medieval cujo caráter dogmático 

assinala um respeito pelos textos a serem interpretados como pontos-de-partida das séries 

argumentativas. Com esta situação, o humanismo renascentista modifica a legitimação do Direito 

Romano, purificando e refinando o método da interpretação dos textos e, com isto, abrem-se as 

portas para a entrada da ciência moderna na teoria jurídica.42 

                                                        
40 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 1986, p.20. Informa-nos o autor que o conceito de prudência 

aqui é o trabalhado por Aristóteles, isto é, conhecimento moral capaz de sopesar, diante da mutabilidade das coisas, o valor e a 
utilidade delas, bem como a correção e justeza do comportamento humano. A filosofia grega denominava este agir prudencial de 
fronesis, que designava a capacidade de julgar sopesando soluções, situações e tomando as decisões. 

41 Não demorou muito para que o direito positivo passasse a se caracterizar por contar com tratamento técnico e formal de 
assuntos do interesse dos indivíduos e da sociedade, baseado em análise dos textos e situações concretas com fundamento no 
estilo argumentativo da retórica prudencial, buscando de certa forma afastar os interesses e as emoções do exegeta e dos 
valores envolvidos. Para além disto, a questão do fundamento do direito passa a ser mediada pela soberania, pela justificação do 
poder e de seu exercício, aqui, por óbvio, respeitando um princípio centralizador: assim como todos os seres tinham a sua 
unidade de convergência em Deus, assim como a verdade só podia ser uma, assim também o direito só podia ser um, dentro de 
um determinado território, de uma determinada esfera de poder. Ver o texto de  

42 Ver o texto de STEGMÜLLER, Wolfang. A Filosofia Contemporânea. São Paulo: Edusp, 1977. 
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E o que isto significa? Significa a promessa da ciência moderna (do Direito) de que o 

conhecimento racional produzido com base em premissas absolutas, seguras e certas podem levar 

ao conhecimento das essências perenes da vida humana e de suas relações, auxiliando-nos no 

processo do dominá-las para os fins que se desejam, servindo melhor à espécie humana.43  

Decorre também daqui a formatação de premissas como a de que somente no âmbito do 

Estado Nação (com povo, sistema normativo e território delimitados) as conquistas da 

Modernidade poderiam se efetivar, tais como a própria Democracia e o Estado do Bem-Estar.44 

Entretanto, como nos adverte Rorthy, esta matriz de ciência moderna aborda os problemas 

que levantam como se fossem questões perenes, eternas no âmbito de suas premissas e mesmo 

conclusões45, isto porque, em verdade, o conhecimento afigura-se como uma representação do 

que está fora da mente, decorrendo daí que, para entendermos as possibilidades e natureza do 

conhecimento, é necessário entendermos a forma pela qual nossa mente se habilita para construir 

tais representações. Ao não compreendermos este processo fenomenológico de construção do 

conhecimento, estaremos ratificando aquela ideia de que “[...] philosophy became, for the 

intellectuals, a substitute for religion. At the beginning of our century, this claim was reaffirmed by 

philosophers (notably Russel and Husserl) who were concerned to keep philosophy rigorous and 

scientific.”46 

A Teoria do Conhecimento da Idade Moderna nasce com esta pretensão de 

buscar/encontrar aquilo que nos compele a crer no que se desvelou através das percepções 

visuais das representações extraídas do mundo da vida (dentro dos marcos permitidos pelo 

espelho da natureza), decorrendo que a filosofia como epistemologia terá como objeto a busca de 

imutáveis estruturas dentro das quais conhecimento, vida e cultura devem estar contidas – 

estruturas estas estabelecidas por aquelas privilegiadas representações dadas – e sem sombra de 

dúvidas que também aos sistemas e ordenamentos jurídicos cumprirá tal tarefa.47 

                                                        
43 Sobre o tema anota Beck: the security dream of first modernity was based on the scientific utopia of making the unsafe 

consequences and dangers of decisions ever more controllable. BECK, Urlich. Living in the world risk society. In Economy and 
Societ,. Vol. 35. Number 3. August 2006: 329/345. http://www.tandfonline.com/toc/reso20/current, p.334. 

44 Ver o excelente texto de BECK, Urlich. The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity. In British Journal 
of Sociology, Vol.  51, Issue No. 1 (January/March 2000) pp. 79–105, p.82. ISSN 0007 1315, London School of Economics 2000. 

45 Diz textualmente o autor que: philosophers usually think of their disciplines as one which discusses perennial, eternal problems – 
problems which arise as soon as one reflects. RORTY, Richard. Philosophy and the mirror of nature. Princeton: Princeton 
University Press, 1979, p.03. 

46 RORTY, Richard. Philosophy and the mirror of nature, p.82. 

47 The theory of knowledge will be the search for that which compels the mind to belief as soon as it is unveiled. Philosophy-as-
epistemology will be the search for the immutable structures within which knowledge, life, and culture must be contained – 
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Já aqui caberia a pergunta de Beck, no sentido de sabermos o porquê as ciências (inclusive 

as sociais) se preocupam tanto com o que ainda não sabem?  

Because in the face of the production of insuperable manufactured uncertainties society more than 

ever relies and insists on security and control; and because the argument about the knowing and 

not-knowing of global risks cancels the established national and international rule systems.48 

No final do século XIX e início do século XX, podemos perceber certa virada reflexiva por 

parte de alguns filósofos ocidentais, dentre os quais Rorty destaca Dewey, Nietzsche, Bergson e 

Dilthey, no sentido de que eles incidiram crítica profunda à ideia de verdade como 

correspondência e conhecimento como representação, problematizando a noção kantiana de 

filosofia como metacrítica de outras ciências. Com tais comportamentos, estes filósofos sugeriram 

a possibilidade de exploração do mundo e do conhecimento a partir de outros lugares e bases 

constitutivas, que não a epistemologia; que não a busca de certezas, estruturas e rigor cognitivos 

imutáveis.49 

Os cenários caóticos e complexos anteriormente referidos como causados pelo modelo 

capitalista atual se apresentam como as novas ameças artificiais (e não da natureza desconhecida 

das coisas) ao desenvolvimento sustentável e pacífico das relações humanas, obrigandonos a 

reconhecer que efetivamente a natureza humana não se encontra em situação de total harmonia 

e pacificação (matéria que já fora tratada pelos teóricos do contratualismo político e estatal - 

Hobbes, Locke, Rousseau, etc.), e que, em razão disso, necessita de proteção contra a agressão 

dos outros, o que entreabre a exigência de organização racional da ordem social. Daqui surge a 

ideia de pensamento jurídico neutro, conduzindo à formalização e racionalização, dentre outros 

sistemas sociais e institucionais, do Direito. 

Em razão disso, a teoria jurídica (notadamente europeia e, por consequência, a Brasileira 

em sua história), que até então era caracterizada por se fundar em uma teoria da exegese e da 

                                                                                                                                                                                        

structures set by the privileged representations that it studies. RORTY, Richard. Philosophy and the mirror of nature, p.160. Isto 
não durou muito tempo, eis que nos umbrais do século XX, como no mito do eterno retorno platônico, just as mathematics had 
inspired Plato to invent philosophical thinking, so serious-minded philosophers turned to mathematical logic for rescue from the 
exuberant satire of their critics. RORTY, Richard. Philosophy and the mirror of nature, p.163. 

48 BECK, Urlich. Living in the world risk society, p.335. 

49 RORTY, Richard. Philosophy and the mirror of nature p.163. É tão forte esta perspectiva de se absolutizar as certezas racionais 
construídas pela mente e por um conhecimento lógico e matemático – adversário direto do que Russell e Husserl chamavam de 
psicologismo, que estes autores referiam ser a lógica a essência da filosofia. Neste aspecto, Bertrand Russell chegou a sustentar 
que: the now logic introduced the same kind of advance into philosophy as Galileo introduced into physics, making it possible as 
last to see what kinds of problems may be capable of solution, and what kinds must be abandoned as beyond human powers. 
Moreover, where a solution appears possible, the new logic provides a method that enables us to obtain results that do not 
merely embody personal idiosyncrasies, but must command the assent of all who are competent to form an opinion. In RUSSELL, 
Bertrand. Our Knowledge of the External World. London: Oxford University Press, 1980, p.41. 
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interpretação de textos singulares, passa a receber caráter lógico-demonstrativo de um sistema 

fechado, cuja estrutura dominou e mesmo domina os códigos e comportamentos jurídicos 

contemporâneos. A redução das proposições jurídicas a relações lógicas é pressuposto óbvio na 

formulação de leis naturais, universalmente válidas, a que se agrega o postulado antropológico 

que vê no homem não um cidadão abstrato, mas como um ser natural, concebido segundo leis 

naturais. 

Assim, a Teoria do Direito na modernidade, se de um lado quebra o elo entre a 

jurisprudência e o procedimento dogmático fundado na autoridade dos textos romanos, de outro 

não rompe com o caráter dogmático que, ao contrário, tenta aperfeiçoar ao dar-lhe qualidade de 

sistema que se constrói a partir de premissas cuja validade repousa na sua generalidade racional, 

indicadora dos padrões éticos eleitos. Estava, dessa forma, configurado o caminho para a ciência 

jurídica no estilo moderno, como procedimento empírico-analítico, em sentido eminentemente 

pragmático, transformando o conjunto de regras que compõem os ordenamentos jurídicos em 

regras técnicas que visam controlar as situações vigentes a partir daquelas idealmente 

desejadas/veiculadas pela norma, prevenindo e sancionando desvios provocados.50 

Eis a Dogmática Jurídica, partindo do pressuposto de que é possível descrever a ordem 

legal sem nenhum tipo de referência de caráter sociológico, antropológico, político e econômico, 

apresentando-se como construção teórico-objetiva e rigorosa; elaboração conceitual do direito 

vigente sem indagação alguma de sua instância ideológica e política. Suas proposições, deste 

modo, se integram dentro de sistema axiomático, elaborado a partir de conceitos, noções, 

princípios, aforismos e instituições que pretendem completar e fechar o saber jurídico.51 

Ocorre que este saber jurídico tradicional, encastelado em seus dogmas e institutos 

fossilizados pelo tempo e pela falta de dialeticidade/sintonia com a complexidade das relações 

intersubjetivas e institucionais hodiernas, vem trazendo profundas dificuldades aos interesses 

sociais, eis que revela inegável falta de adequação dos seus mecanismos de prestação de tutela 

                                                        
50 Neste sentido a obra de MACHADO NETO, A. L. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 1983. 

51 Posição defendida por WARAT, Luis Alberto. Sobre la Dogmática Jurídica. In Revista Seqüência, nº 02, ano 1, 2º Semestre de 
1980, Florianópolis, 1980, pp.33/55. O problema da legitimidade e da valoração do sistema jurídico, agora, não é mais 
importante, ou ao menos não se encontra localizado na instância vigente e aceita (lógico-formal) de aplicação da lei, eis que os 
critérios informativos de tal ação são tão-somente os que dizem respeito a verificação de sua validade ou invalidade. Arquiteta-
se, no âmbito do positivismo jurídico ou do neo-positivismo jurídico, entre os operadores do direito verdadeiro pacto de 
submissão ao sistema jurídico vigente, com mínimas chances de superação do campo estreito de mobilidade política outorgado 
por ele. Forja-se aqui o que Warat chama de senso comum teórico dos juristas. WARAT, Luis Alberto. Senso Comum Teórico: as 
vozes incógnitas das verdades jurídicas. In Introdução Geral ao Direito. Porto Alegre: Fabris, 1994, pp. 13/18. 
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estatal (notadamente jurisdicional) em face dos novos atores sociais e políticos que se embatem 

no cenário público da comunidade globalizada, e o que suas sinergias produzem em termos de 

complexidade e riscos, por vezes catastróficos. 

Daí a advertência de Beck, no sentido de que:  

The narrative of risk is a narrative of irony. This narrative deals with the involuntary satire, the 

optimistic futility, with which the highly developed institutions of modern society - science, state, 

business and military - attempt to anticipate what cannot be anticipated.52  

A ironia aqui decorre das promessas da racionalidade e da ciência modernas, isto é, que as 

experiências do passado possam nos garantir antecipações seguras dos riscos do presente e do 

futuro, fazendo com que acreditemos que possamos calculá-los e controlá-los – inclusive pela via 

de sistemas normativos cogentes -, quando, na verdade, presente e futuro nos escapam da 

própria compreensão enquanto totalidade, em face de suas complexidades multifacetárias. 

Mas como viver em face da ameaça dos riscos globais contemporâneos(?), pergunta Beck.53 

Como reagir quando velhas certezas e paradigmas são quebrados, ou agora revelados como 

incertezas ou até mentiras? Estes são componentes que geram sentimentos de insegurança, 

incerteza, instabilidade e temor em face do presente e do futuro, notadamente quando dizem 

respeito à vida de pessoas, e diante deles é preciso que tomemos o que o autor alemão chama de 

choque do perigo (shock of danger), oportuniza novos começos à natureza humana, e onde há 

novos começos, ações de prevenção e responsabilidade dos auto evidentes riscos são possíveis, 

pois a iminência de catástrofes começam a ser percebidas como reais e não fictícias, as quais 

podem ocorrer conosco e não somente com os outros.54 

Numa outra perspectiva complementar a esta, os sistemas jurídicos modernos criaram a 

crença social de que rotinas inquebrantáveis poderiam ser asseguradas às relações sociais e 

institucionais por seus dispositivos normativos, e estas contribuíram de forma muito substantiva à 

                                                        
52 BECK, Urlich. Living in the world risk society, p.329. Ainda desta o autor que: Socrates has left us to make sense of the puzzling 

sentence: I know that I know nothing. The fatal irony, into which scientific-technical society plunges us is, as a consequence of its 
perfection, much more radical: we do not know what it is we don’t know - but from this dangers arise, which threaten 
mankind!.... In other words, it is irrelevant whether we live in a world which is in fact or in some sense ‘objectively’ safer than all 
other worlds; if destruction and disasters are anticipated, then that produces a compulsion to act. 

53 BECK, Urlich. Living in the world risk society, p.329. Alerta ainda o autor que: Risk does not mean catastrophe. Risk means the 
anticipation of catastrophe. Risks exist in a permanent state of virtuality, and become ‘topical’ only to the extent that they are 
anticipated. Risks are not ‘real’, they are ‘becoming real ’ (Joost van Loon). At the moment at which risks become real - for 
example, in the shape of a terrorist attack - they cease to be risks and become catastrophes. Risks have already moved 
elsewhere: to the anticipation of further attacks, inflation, new markets, wars or the reduction of civil liberties. Risks are always 
events that are threatening. BECK, Urlich. Living in the world risk society, p.04). 

54 Interessante ver os textos de ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, e ARENDT, 
Hannah. The Promise of Politics. New York: Schocken Books, 2005. 
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manutenção da ordem e da estabilidade dos ambientes, negócios, atos e reações 

comportamentais. Entretanto, quando tais rotinas se veem perturbadas por quaisquer razões, 

eclodem estados de ânsia capazes de alterar inclusive os aspectos mais fortemente radicados na 

cultura e expectativa desta modernidade.55 

A demanda por segurança, enquanto direito de construir um espaço social próprio, indene 

aos riscos da sociedade atual, revela ânimos de temores difusos que se projetam em perigos 

tangíveis (a criminalidade complexa, os imigrantes, os drogados), que se imagina poder combater 

e mantê-los longe da civilização prometida. Ledo engano, isto porque  

la condizione moderna è caratterizzata strutturalmente da un senso di insicurezza individuale e 

collettivo che non potrà mai essere posto in maniera definitiva sotto controllo, proprio perché è la 

società stessa che lo alimenta continuamente.56 

Veja-se o exemplo do terrorismo, diante do qual, em nome da proteção da população 

amedrontada pela falta de segurança, vários Estados têm limitado liberdades e direitos civis, o que 

é motivo para comemorações da cidadania assustada, decorrendo daí abolições progressivas de 

sociedades livres, enquanto que o terrorismo não demonstra qualquer recuo, evidenciando as 

insuficiências das instituições públicas e de seus sistemas normativos de condutas 

(administrativos, civis e penais).57 

Portanto, e ao menos provisoriamente, pode-se dizer que os sistemas jurídicos mais 

dogmáticos, que insistem em se enclausurar na produção de ordenamentos não receptivos à 

complexidade social hodierna, têm dificuldades de dar conta de suas promessas modernistas de 

segurança, estabilidade das relações, previsibilidade de resultados, dentre outras.58 

                                                        
55 Neste sentido, ver o texto de GUIDENS, Anthony. Le cosnseguenze della modernità. Bologna: Il Mulino, 1994. Como dizem 

Francesca Vianello e Dario Padovan: La difficoltà di porre una distanza cognitiva tra il sé e l’altro, provoca la destabilizzazione del 
sistema di orientamento e l’abbassamento della soglia di tolleranza alla frustrazione, dovuta alla mancanza di controllo sulle 
circostanze della vita. La carenza di sicurezza interpretata a questo modo è, come si sa ormai da tempo, causa di ansia se non di 
nevrosi, e la percezione della sicurezza dipende in ultima analisi dall’accettazione o dal rifiuto dell’ambiente fisico e sociale. In 
VIANELLO, Francesca e PADOVAN, Dario. Criminalità e paura: la costruzione sociale dell’insicurezza. Publicado no site 
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/vianello_padovan.pdf, acesso em 06/04/2016. 

56 VIANELLO, Francesca e PADOVAN, Dario. Criminalità e paura: la costruzione sociale dell’insicurezza, p.04. 

57 Ver os estudos sobre este tema e outros correlatos no texto AGAMBEN, Giorgio. Democracia, en que Estado? Buenos Aires: 
Prometeo Libros, 2014. Enquanto escrevemos este texto acaba de ocorrer um atentado terrorista em Bruxelas, informado por 
agências de notícias: A Procuradoria da Bélgica confirmou que foram atentados coordenados as três explosões registradas por 
volta das 8h15 (4h15 de Brasília) desta terça-feira (22) em Bruxelas, na Bélgica, duas no aeroporto internacional da capital, perto 
dos balcões de check-in no terminal de embarque, e outra na estação de metrô de Maelbeek, localizada próxima a edifícios da 
União Europeia. Ao menos uma das explosões foi provocada por um homem-bomba. Ao menos 28 pessoas morreram -15 no 
metrô e 13 no aeroporto - e 55 pessoas ficaram feridas. In http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-
noticias/2016/03/22/aeroporto-de-bruxelas-na-belgica-e-fechado-apos-explosoes.htm, acessado em 22/03/2016. Ver um texto 
interessante sobre temas conexos que é o de WALKLATE Sandra. Crime and community: fear or trust? In British Journal of 
Sociology, vol. 49, n. 4, 998, pp. 550-569. 

58 Uma das consequências disto é bem definida por Beck: The inequalities of definition (dos riscos) enable powerful actors to 
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A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS PROVISÓRIAS: COMO ESTES CENÁRIOS SE APLICAM AO 

DIREITO PENAL? 

O Direito Penal no Ocidente se viu fortemente influenciado pelo evolver da ciência 

moderna anteriormente referida e que contaminou a ciência jurídica como tal, basta ver a 

perspectiva positivista e liberal daquele que cria a ilusão consensuada de que as formas sociais, e 

em decorrência, as categorias e os tipos penais, podem figurar como inflexíveis no âmbito da 

sociedade em que são instituídos (pois garantidores da segurança, da certeza, da previsibilidade e 

estabilidade de comportamentos e condutas desejadas espacial e temporalmente), operando, 

inclusive, como fator de restrição a eventuais mudanças dos padrões de criminalidade 

normatizada, haja vista os bens jurídicos penais, a tipicidade, antijuridicidade e a culpabilidade 

estabelecidos a priori como absolutos.59 

Se os sistemas jurídicos atuais, operados a partir das promessas da Modernidade referidas 

não dão mais conta das complexidades sociais em que atuam, isto sem sombra de dúvidas se 

aplica – e não poderia deixar de ser diferente –, exemplificativamente, ao Direito Penal. 

Importa ressaltar que o respeito ao princípio histórico de ser o Direito Penal a ultima ratio 

e, em face disto, sua conexa redução de intervenção nos conflitos sociais, tem resultado o efeito 

reflexo de aplicação, no plano legislativo e jurisprudencial, de outros princípios fundamentais para 

além da legalidade, a saber, o da ofensividade e da culpabilidade, concretizando o que Pagliaro 

chama de principio de ultima ratio em ação.60 

Há parâmetros igualmente normativos e jurisprudenciais que densificam materialmente a 

função do Direito Penal como ultima ratio, dentre outros que podemos apontar, o merecimento e 

a necessidade (constitucional e infraconstitucional) de penalizar determinados agentes que 

cometem ilícitos desta natureza, isto porque merecimento e necessidade da pena descrevem seus 

estados sucessivos de finalidade. O primeiro, exprimindo a escolha legítima e democrática político-

criminal da função retributiva do Direito Penal (através do processo legislativo constitucional e 

infraconstitucional vinculado), operando a pena aqui com função estigmatizante de reafirmação 

dos valores tutelados pelo sistema jurídico de cada país61; na segunda, para além da perspectiva 

                                                                                                                                                                                        

maximize risks for ‘others’ and minimize risks for ‘themselves’. Risk definition, essentially, is a power game. BECK, Urlich. Living in 
the world risk society, p.334. 

59 NETTO, Alamiro Velludo Salvador. Tipicidade Penal e Sociedade de Risco. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.28. 

60 PAGLIARO, Antonio. Il Diritto Penale fra Norma e Soceità. Milano: Giuffrè Editore, 2010, p.78. 

61 Veja-se que este sistema jurídico penal, modo geral, está fundado, também, na premissa da necessidade de controlar 



156 
 

retributivista, há a função de prevenção geral e especial da pena, pois não basta que determinado 

bem possua estatura tal de ser merecedor de pena, mas afigura-se necessário também perquirir 

quais as razões de justificação e fundamentação para recorrer-se à pena para os fins de 

salvaguarda – preventiva e curativa – deste bem, e em que medida ela deve operar como tal.62 

É certo que o Direito Penal contemporâneo, e mais especialmente a Criminologia, tem 

insistido na valoração de outros instrumentos de controle social e jurídicos (políticas públicas, 

participação social, responsabilidade civil ou administrativa), eis que os tradicionais não são mais 

(ou igualmente) idôneos para alcançar os escopos de prevenção e responsabilização pelo 

cometimento de violações de bens jurídicos tutelados pelo sistema jurídico63, mas igualmente não 

se pode negar que a atual Sociedade de Riscos, com os seus excessivos processos de privatização 

de interesses e desregulamentação estatal, vem fragilizando em muito relações interpessoais e 

interinstitucionais, ampliando cenários de insegurança e instabilidade da ordem pública, o que por 

sua vez gera reações nominadas de defesa de duvidosa licitude (como por exemplo o uso de 

milícias privadas e armadas para garantir segurança a determinados segmentos sociais que podem 

pagar por este serviço64). 

  Os riscos de que estamos falando afetam não somente, ou fundamentalmente, bens de 

natureza individual (propriedade, incolumidade física, igualdade, liberdade), mas outros, de matiz 

coletiva ou difusa (meio ambiente, consumidor, interesses públicos indisponíveis), os quais, 

quando violados, implicam consequências imediatas e futuras sem precedentes e de difícil 

aquilatação para a Sociedade como um todo, razões pelas quais devem ser evitados com esforço e 

níveis de eficiência satisfatórios. Mas para tanto se faz necessário ampliar a presença do Estado 

Punitivo e das normativas de Direito Penal? Outros sistemas normativos e de proteção pública que 

não o Penal poderiam dar conta deste mister? 

Temos que o Direito Penal pode dar contribuição importante a determinados bens jurídicos 

                                                                                                                                                                                        

comportamentos que poderiam, por sua violação de deveres de cuidado, criar externalidades não desejadas pela ordem 
(econômica, política, ideológica, religiosa) vigente, o que resgata a ideia moderna da função da norma jurídica anteriormente 
referida. 

62 Como querem DOLCINI, Emilio & MARINNUCCI, Giorgio. Manuale di diritto penale. Parte generale. Milano: Giuffrè, 2009, p.59. 

63 A Criminologia tem tradado muito destes temas, e de forma bastante consistente, basta ver os trabalhos de: KILLIAS, M. (2006). 
The opening and closing of breaches: A theory on crime waves, law creation and crime prevention. European Journal of 
Criminology 3(1): 11–32; NELKEN, D (2009). Comparative criminal justice: Beyond ethnocentrism and relativism. European 
Journal of Criminology 6(4): 291–312; MOLINA, Antonio García-Pablos de & GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012; CUSSON, Maurice. Criminologia. Lisboa: Casa das Letras, 2010. 

64 Neste sentido ver o texto de ALVES, José Cláudio Souza. Dos Barões ao Extermínio: Uma História da violência na Baixada 
Fluminense. Duque de Caxias: APPH-CLIO, 2003. Na mesma direção o texto de CUNHA, Martin Vasques da. Como se manter 
íntegro em um mundo corrompido? São Paulo: Campinas, 2007. 
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protegidos pela ordem constitucional contemporânea – no mundo e no Brasil -, não exclusiva ou 

fundamentalmente sob a perspectiva da dimensão punitiva segregatória individual (função liberal 

clássica), mas em face, por exemplo, da responsabilização patrimonial e para os fins de restrição 

de direitos da pessoa física e jurídica envolvida à violação destes bens. 

Como diz Silva-Sanchez65, apresenta relevo a opção jurídico-política pelo Direito Penal no 

enfrentamento destes cenários de hipercomplexidade globalizada e mesmo de instabilidade social 

quando atinge bens jurídicos protegidos pela norma penal, e não apenas em face da dureza fática 

da sanção, a saber:  

Diante do Direito Civil, de perfil predominantemente compensatório, o Direito Penal 

introduz sanção com força pública incontornável à persecução, valendo-se de instrumentos 

imediatos e invasivos visando a contenção, apuração e responsabilidade do ato criminoso66. 

Em face do Direito Administrativo67, o Direito Penal se afigura com maior neutralidade, 

notadamente diante do fenômeno político e de suas relações de Poder, em regra contaminante 

para os resultados que envolvem responsabilidade jurídica, assim como apresentar-se-ia este 

como sendo mais imparcial a atuação da jurisdição penal, tornando mais difícil para o infrator o 

uso de expedientes de neutralização do juízo de desvalor das condutas levadas a cabo.  

A partir destas reflexões é que poderíamos pensar melhor na proposta do autor espanhol – 

e de tantos outros na mesma linha -, para, a partir de aí, avançarmos para além dos limites 

tradicionais que a ciência moderna nos impingiu, modo geral e no que toca ao Direito e ao Direito 

Penal (liberal), constituindo novas responsabilidades jurídicas e penais com vocação mais rápida e 

intervencionista, seja para evitar os danos que os ilícitos provocam (alguns irreparáveis) na vida 

das pessoas e das instituições (vide os crimes de corrupção que fragilizam as instituições 

democráticas e representativas em todos os cantos), seja para ser eficiente na responsabilização a 

                                                        
65 SILVA SÀNCHEZ, Jesús-Maria. L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società industriali, p.185. 

66 Como é o caso, no processo penal brasileiro, a possibilidade de serem adotadas algumas medidas assecuratórias à persecução 
penal, dentre as quais: (a) o sequestro de bens imóveis, bastando a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos 
bens, em qualquer fase do processo (arts.125, 126 e 127, do Código de Processo Penal - CPP); (b) o arresto de bens móveis 
suscetíveis de penhora, nos termos do art.137, do CPP; (c) a busca e apreensão para descobrir objetos necessários à prova da 
infração ou à defesa do réu (alínea e, do §1º, do art.240, do CPP), ou colher qualquer elemento de convicção para o processo 
(alínea h, do §1º, do art.240, do CPP), dentre outros. Até no âmbito das contravenções penais (Decreto nº 3.688/1941) temos 
penas acessórias que atingem direitos de natureza diversa da liberdade importantes à vida civil, basta ver as disposições do art. 
12, referido como tal: (i) a publicação da sentença; (ii) interdições de direitos: a incapacidade temporária para profissão ou 
atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público; a suspensão dos direitos 
políticos.  

67 Temos presente, todavia, que nesta Sociedade de Riscos os limites entre o Direito Administrativo e o Direito Penal tornam-se 
mais tênues, haja vista a existência de normas penais em branco que demandam complementação de outros instrumentos 
jurídicos válidos (Decretos, Portarias, Regulamentos). 
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quem deve, tendo por foco, com exemplo, não tanto penas segregatórias de indivíduos, mas 

pecuniárias e restritivas de direitos (principalmente às pessoas jurídicas), fortalecendo o que se 

poderia nominar, no caso, de um Direito Penal da Reparação. 

Há muito o que discutir ainda, mas o certo é que a ciência jurídica está perdendo campo, 

em certa medida, à criatividade e imaginação dos criminosos e violadores da ordem estabelecida. 
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O INSTITUTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL E O PROTAGONISMO DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

Wilber Carlos dos Santos Coimbra1 

Benedito Antônio Alves2 

 

INTRODUÇÃO 

Augura-se com a temática eleita neste trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica e 

método indutivo, reforçar a compreensão da inter-relação de há muito existente entre o povo, 

como sociedade vívida, e o Estado, juridicamente organizado, dela se extraindo sua finalidade e 

cooperação mútua, como âmago de sua sustentabilidade para perpetuação do atendimento dos 

interesses refletivos a todos, indistintamente.   

O Estado, na qualidade de ser dotado de realidade, cuja grafia morfossintática encontra 

derivação semântica da expressão latina status, e se amolda na sinonímia como sendo o modo de 

estar, situação, é entidade com autoridade e legitimidade superior para afixar regras de conduta 

social, ou ainda, como conceituado por Azambuja3, “é sociedade política, porque, tendo a sua 

organização determinada por normas de Direito positivo, é hierarquizada na forma de 

governantes e governados e tem uma finalidade própria, o bem público",  

Por conceituação outra, porém estritamente no plano teórico, Estado é uma ordenação 

com finalidade precípua de promover “a regulamentação global das relações sociais entre os 

membros de uma dada população sobre um dado território, na qual a palavra ordenação expressa 

                                                        
1 Doutorando em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; 

Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté/SP; Especialista em Direito Administrativo pela 
Universidade Gama Filho/RJ; Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; Presidente da Escola Superior de Contas 
do Estado de Rondônia; Professor do Centro Universitário São Lucas. Porto Velho/RO, Brasil. E-mail: 
conselheiro.wilbercoimbra@hotmail.com 

2  Doutorando em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; 
Mestre em Direito do Estado pela Universidade de Franca – UNIFRAN; Pós-Graduado em Direito Penal e Processual Penal pela 
Universidade Tiradentes – UNIT; Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALI; 
Conselheiro e Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; Professor de Graduação e Pós-Graduação 
dos cursos de Direito da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, da Faculdade Católica de Rondônia – FCR e do Centro 
Universitário São Lucas. Porto Velho/RO, Brasil. E-mail: cons.benedito@gmail.com. 

3 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 42ª ed. São Paulo: Globo, 2001. p. 2 
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a ideia de poder soberano institucionalizado”4, pautado para a realização do bem comum, 

aforismo esse que parece consensual entre a literatura mais autorizada. 

Ocorre que, nada obstante o Estado, que é dotado de personalidade jurídica, possua 

autogoverno e auto-organização, para tornar exequível seu motivo existencial, sua manutenção 

econômica e financeira é suportada pela sociedade, cuja responsabilidade, de caráter oneroso, 

irradia-se, cogentemente, contra todos os indivíduos, retirando do corpo social sua autonomia 

privada, quando praticarem atos jurídicos – qualificados pelo Estado como fatos geradores de 

riqueza - tributáveis como renda a suportar as despesas públicas, para concretização de sua 

finalidade jurídica. 

Nesse universo palatável, o que é curial, foi inserido no mundo do Direito, o controle social, 

que possui natureza dúplice, isto é, o controle social exercido pelo Estado contra os indivíduos, 

bem como o controle social referente à participação da sociedade na elaboração e sindicância de 

políticas públicas em conjunturas democráticas, interessando para este trabalho o segundo 

controle aquilatado. 

Sob outra cápsula jurídica – objeto deste estudo - impende dizer que o controle social 

referente à participação social na confecção e inspeção de políticas públicas em regimes 

democráticos, assegura ao corpo social acesso às políticas de aplicação de recursos públicos e 

garante a obtenção de informações sobre negócios do Estado, condição sine qua non para a 

existência de uma sindicância tangível por parte da sociedade, única mantenedora da máquina 

estatal e principal destinatária de suas ações.  

A iniciar deste ponto, o presente artigo se debruçará, nos tópicos seguintes, a buscar 

descortinar se o Estado Democrático Brasileiro disponibiliza à sociedade civil efetiva transparência 

em sua atuação, ofertando-lhes mecanismos de controle social, para tanto, elege-se os Tribunais 

de Contas, como um dos protagonista possíveis no processo de aproximação da sociedade com o 

Estado, para  perquirir se o controle social da função administrativa do Estado, em regimes 

políticos ditos democráticos, é uma via concreta para a transparência pública.  

 

 

                                                        
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 33. ed., 2010. p. 97. 
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2. PRIMÓRDIOS DO CONTROLE SOCIAL NO BRASIL 

Embora se possa encontrar, de forma não condensada e dotada de fragilidade eficacial, a 

transparência dos atos do Estado, na Carta Política do Império5 e da República, anteriores, 

portanto, ao momento contemporâneo, o controle social, concretizado na transparência da 

atuação do Estado – na prestação de serviços essenciais, de necessidade ou de utilidade pública - 

com o emprego dos recursos públicos, no Brasil, não data de tempos tão remotos, só tendo 

recebido colmatação de moldes constitucionais em 1988, por ocasião da instauração da 

Constituição, naquela data publicada. 

Os direitos concedidos ao cidadão e à sociedade na Constituição de 1988 assinalam ‘um 

divisor de águas’ na história do constitucionalismo brasileiro, em especial na democracia, 

rompendo de uma vez por todas com as velhas estruturas de centralização do poder, sob tal 

ambulação, Benevides6 pontua que “a introdução do princípio da participação popular no governo 

da coisa pública é, sem dúvida, um remédio contra aquela arraigada tradição oligárquica e 

patrimonialista” que por tanto tempo estava nas entranhas da conjuntura social e política da 

sociedade brasileira. 

Por tal evento, instaurada a ordem jurídica suprema de que se tangencia, é que se 

estabeleceu o controle da transparência pública, fazendo-se inserir na topografia constitucional os 

fundamentos da transparência dos atos do Estado, observando o controle social, para dizer que, 

nos moldes fixados no inciso I e II, do § 3º do art. 37 da CRFB/88: 

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

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

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

[...] 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 

regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 

serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos 

serviços;  

                                                        
5 A Constituição imperial de 1824 já garantia expressamente, em seu inciso XXX do art. 179, o direito à participação popular pelos 

mecanismos das petições, queixas e representações, tal disposição cunhou à referida Carta Política um caráter liberal, ainda que 
a época a sociedade fosse escravocrata e revelasse elevadíssimo índice de analfabetismo.  

6 BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular. São Paulo: Ática, 1991, p. 
194. 
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II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 7 

Numa visão dotada de amplitude, o Poder Político originário, na concepção genealógica da 

Constituição vigente, conforme alhures transcrito, não se contentou, apenas, em assegurar direito 

de reclamação aos usuários dos serviços públicos em geral, mas também garantiu, em cláusula 

específica, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo visando, assim, a proteger a sociedade das possíveis ilegalidades e irregularidades 

perpetradas pela Administração Pública, munindo o cidadão - por meio de mecanismos efetivos de 

participação popular direta e ativa – de poderes para sindicar os referidos atos.  

Inconteste, nos parâmetros aqui definidos, que para se figurar como ator consciente na 

sociedade contemporânea, seja como indivíduo reivindicante, seja como indivíduo atuante no 

setor público, é imprescindível a absorção de conhecimento, o Brasil ainda ostenta uma pecha de 

paternalismo e protecionismo muito evidente nas suas diversas esferas de poder que legam apatia 

social, nas lições de Souza8 “o indivíduo apresenta uma tendência natural à inércia (hábito), mas 

existem forças dinâmicas que o movimentam (inovações)”, nesse sentido, a Constituição de 1988 

oportuniza a ruptura da paralisia social e o envolvimento da sociedade civil com os gestores 

públicos na medida em que torna possível o estreitamento de suas relações. 

Sob a mesma perspectiva, que se convola na concreção das vertentes do Estado 

Democrático de Direito, cujo vaticino visa a condensar uma situação jurídico-fática ou um sistema 

institucional adotado por Estado Soberano, no qual todos são submetidos ao respeito ao direito 

posto, quer seja o mais simples indivíduo até a maior autoridade, órgão ou Poder Público, em 

nome da transparência pública, como corolário do controle social, a Constituição ainda vigente no 

Brasil, assegurou aos indivíduos, via preceitos legais normativos, o direito de representação contra 

o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na Administração Pública, a 

exemplo do disposto na alínea “a”, inciso XXXIV, do art. 5º e no § 2º do art. 74, todos do texto 

Constitucional de 1988, e ainda, no art. 73-A da Lei Complementar n. 10, de 4 de maio de 2000, 

vejamos cada uma, respectivamente: 

 Art. 5º [...] 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

                                                        
7  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 de julho de 2015. 

8    SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Atlas, 5. ed., 2005, p. 250. 
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a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder; 

Art. 74 [...] 

[...] 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 

lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.9 

Art. 73-A.  Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para 

denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o 

descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar.10 

O professor Meireles11 já ensinava que “controle, em tema de administração pública, é a 

faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, Órgão ou Autoridade exerce sobre a 

conduta funcional de outro”, impondo aos governantes e gestores o amoldamento dos seus atos 

às exigências legais; referido controle administrativo, por via de consequência, suscita o exercício 

do controle social para que sindique acenadas ações, em verdadeira parceria democrática e 

republicana com os órgãos de controle. 

Desse modo, poder-se-ia dizer, com embargos, porém sob perspectivas factíveis, que o 

controle social dos atos do Estado, na modalidade de transparência pública, no Estado Brasileiro, 

obteve moldes constitucionais, ainda que como norma de eficácia jurídica limitada, com a origem 

da Constituição Nacional de 1988, qualificando-se, dessarte, como marco histórico do pacto social, 

pensado pelos contratualistas das Ciências Jurídicas, de há muito, consoante registro histórico do 

constitucionalismo mundial. 

 

3. A CONCRETIZAÇÃO INSTRUMENTAL CONTEMPORÂNEA DO CONTROLE SOCIAL NO DIREITO 

BRASILEIRO 

Como se sabe, a Ciência do Direito, sob a vertente que cuida dos direitos materiais ou 

substancias e imateriais, só atinge sua aspiração com sua instrumentalização procedimental dada 

pelo próprio Direito, que se constitui nos moldes de adequação para a busca e concreção de cada 

pretensão legislada ou consagrada nas ciências jurídicas ou mesmo nas preleções da Teoria dos 

                                                        
9  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 de julho de 2015. 

10 BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças      públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em:     
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 31 de julho de 2015. 

11  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 524. 
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Princípios, tal qual compreendida por Dworkin12. 

Envolto nos ditames das Ciências Jurídicas, e, nada obstante a norma constitucional que 

trata do controle social da atuação do Estado possua eficácia jurídica mínima, no modelo 

brasileiro, às normas constitucionais de eficácia limitada, por expressa interpretação autêntica, é 

exigida a edição de regras legisladas regulamentares do direito assegurado na Lei Maior. 

Por tal razão, apesar do início da vigência da atual Constituição Federal datar de 5 de 

outubro de 1988, somente no ano de 2009, com a edição da Lei Complementar Federal n. 131, de 

27 de maio de 2009 (Lei da Transparência Pública),13 que introduziu alterações sensíveis à LC n. 

101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), é que foi instrumentalizado o controle social, 

enfatizando a transparência dos atos do Estado, como direito subjetivo dos indivíduos 

contribuintes, cidadãos, ou não. 

Tais normas, em outro lugar já citadas, como delas se pode extrair, passaram a obrigar os 

Entes Políticos Autônomos, tais como, União, Estados e Municípios, a divulgar na Rede Mundial de 

Computadores – Internet, os gastos de todas as despesas, em tempo real, para efetivo acesso 

popular, em homenagem ao princípio constitucional do controle social das atividades do Estado. 

Nesse sentido, deve-se dizer que a Constituição Federal de 1988 e demais legislação 

infraconstitucional pertinente, vem buscando tornar robusta a democracia participativa social na 

medida em que o Estado passa a ter no próprio cidadão um parceiro legitimado 

constitucionalmente para sindicar os atos da Administração Pública em geral, nesse norte, 

incumbe ao Estado viabilizar políticas e ações que permitam a digitada participação popular, 

surgindo assim, irremediavelmente, a obrigação de atuar com transparência, publicizando seus 

atos e viabilizando o controle social. 

Há, no entanto, que se registrar, como já ponderado em linhas pretéritas, não obstante os 

inúmeros avanços da Administração Púbica pós-moderna14, a concretização da participação 

                                                        
12 A Teoria dos Princípios é uma Teoria do Direito desenvolvida por Ronald Dworkin que critica o positivismo jurídico e propõe um 

padrão normativo calçado em princípios, estes, compreendidos como normas de alta importância ao exegeta e aplicador do 
direito; a violação de qualquer princípio, para o autor, implica ofensa não só à moralidade política, mas também a todo o 
ordenamento jurídico. (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 
2002). 

13 BRASIL. Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar  no 101, de 4 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a 
fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm . Acesso em: 31 de julho de 2015. 

14  Autores como Morón (La Participación del Ciudadano en la Administración Pública) e Prats i Catalá (La administración pública 
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popular na experiência brasileira ainda apresenta entraves históricos que repousam na ausência 

de maior interesse dos indivíduos nos assuntos que envolvem a política nacional e necessidade de 

romper com uma servidão secular à elite dominante, como sobreleva Leal: 

É nesse sentido que se pode afastar a crise de materialidade da vontade geral em países como o 

Brasil, fragmentado em seu tecido social, com profundos déficits de políticas públicas comunitárias e 

com alto índice de tensão e conflituosidade de sua cidadania, transformando o Estado Nacional em 

um repositório de estratégias perversas de gestão dos interesses corporativos das elites dominantes. 
15 

Nesse mesmo raciocínio, Benevides16 desposa que “a democratização em nosso país 

depende, nesse sentido, das possibilidades de mudança nos costumes – e nas “mentalidades” – 

em uma sociedade tão marcada pela experiência do mando e do favor, da exclusão e do privilégio” 

e arremata que a necessidade premente de uma maior participação política se impõe como 

caminho à democracia. 

Com essas considerações, avança-se, no tópico seguinte, com o propósito de se desvendar 

os contornos do controle social no Estado Brasileiro e delimitar seu alcance neste artigo.  

 

3.1. Da dúplice vertente do controle social dos atos do Estado, assegurado aos cidadãos 

brasileiros 

O controle social, assegurado aos brasileiros como materialização da transparência do trato 

com os bens de interesse público, possui duas vertentes: (i) o acesso à transparência dos gastos na 

prestação de serviços públicos e nos negócios do Estado e (ii) o acesso a informações constantes 

de bancos de dados públicos, relativos à atuação do Poder Público, concernente à proteção da 

pessoa humana, decorrente de políticas públicas e planos de governo em geral, mormente no que 

atine à política de segurança pública e outros atos institucionais de sigilo do Estado. 

Restringe-se, pois, a pesquisa aqui empreendida sobre o enfoque do controle social, com 

azo à transparência da Administração Pública – por simetria horizontal -inserindo-se na faculdade 

popular de participação social, na elaboração e fiscalização de políticas públicas, na aplicação de 

recursos oriundos da sociedade e na garantia da obtenção de informações sobre negócios do 

                                                                                                                                                                                        

entre el sistema de dominación y el sistema de gestión) alertam que o fenômeno da globalização e da transição à sociedade do 
conhecimento têm legado desafios ao Estado contemporâneo obrigando-o a adotar, cada vez mais, políticas administrativas que 
atendam as exigências da democracia participativa.   

15 LEAL, Rogério Gesta. Poder Político, Estado e Sociedade. Revista da Faculdade de Direito. Caxias do Sul: EDUCS, dez. 2000, p. 81. 

16 BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular, p. 194. 
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Estado, em todos os âmbitos, na forma da produção legislativa regulamentadora do assunto a ser 

posto. 

A atual Constituição Federal Brasileira não traz expresso em seu texto o princípio da 

transparência pública, sem embargo de restar inconteste seu reconhecimento como princípio 

constitucional implícito porque “o mesmo deriva da interpretação sistêmica da Carta Magna e que 

a existência de regras e subprincípios relativos à transparência indicam-no, também, como 

princípio regente da Administração Pública pátria”17,  intrínseco do princípio da publicidade da 

Administração Pública, expresso no caput do art. 37 da CRFB/88. 

Registrada, assim, a questão, “as leis administrativas, quando exigem a publicidade dos 

atos e contratos da Administração, estão a indicar que o administrador público deve contas de 

toda sua atuação aos administrados”18 o que revela insofismável progresso na redemocratização 

dos processos administrativos. 

É verdade, deve-se frisar, que a produção legislativa brasileira, vinculada à responsabilidade 

fiscal, já no ano de 2000, introduziu regra jurídica, minimalista é fato, sem, contudo, conter 

obrigação de fazer cogente, dispondo-se no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF19, que 

os entes políticos brasileiros – União, Estados-Membros e Municípios - deveriam, para atender à 

transparência da gestão fiscal, promover ampla divulgação, em todos os veículos oficiais, inclusive, 

em meios eletrônicos, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Com o advento, entretanto, da criação de regras jurídicas, veiculadas na Lei de 

Transparência Pública 20 , o Estado Brasileiro, no exercício de sua soberania legislativa, 

instrumentalizou no mundo factual o instituto jurídico do controle social popular, viabilizando, 

agora sim, com normas dotadas de poder de império, obrigando os entes federados a promover 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

                                                        
17  ARRUDA NETO, Pedro Thomé de. Princípio constitucional da transparência na administração e Ministério Público: inter-relações 

e possibilidades da accountability no Brasil. Revista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. n.4. Brasília, 2010. 
Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/revistas/index.php/revistas/article/view/39> Acesso em: 05 de setembro de. 2015, p. 
236. 

18  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. p. 96. 

19  BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. 

20  Conforme legislado no parágrafo único, inciso I do art. 48 da Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009.  



170 
 

A referida lei consolida-se como importante instrumento de fiscalização e controle dos atos 

da Administração Pública ofertado ao brasileiro, cumprindo o Estado, portando, com o seu mister 

de garantir ao cidadão o exercício da sua cidadania com maior plenitude visto que, para além dos 

direitos civis e políticos, oportuniza o adestramento dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

sem os quais de nada valeria a solene proclamação daqueles direitos”.21  

A audiência pública, por seu turno, desponta como mecanismo de participação e controle 

popular, hábil a promover o diálogo entre a sociedade e a administração, em Ferraz e Dallari22, é a 

condição para se “obter maior publicidade e participação" dos cidadãos, por meio de entidades 

representativas, no processo de tomada de decisão. 

O mencionado instituto, próprio do controle popular, reveste-se de finalidade a propugnar 

elementos para que o debate público se dinamize, seja produtivo e mais democrático, sendo 

importante ressaltar que, na espécie, faz-se uso do princípio do contraditório, quer seja em 

oposição às ideias preconcebidas ou mesmo para inserir elementos às concepções que emergem 

do debate presente, contribuindo, dessarte, para o aperfeiçoamento da política pública 

vislumbrada no ato convocatório.  

Roborando o assunto, traçando um paralelo da leitura feita por Häberle acerca das suas 

lições sobre controle de constitucionalidade, a audiência pública sujeita a sociedade à condição de 

intérprete das ações do Estado, o que nos faz inferir que a pluralidade social é que vai, também, 

graduar a pluralidade das decisões administrativas:  

“Povo” não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta no dia da eleição e que, enquanto 

tal, confere legitimidade democrática ao processo de decisão. Povo é também um elemento 

pluralista para a interpretação que se faz presente de forma legitimadora no processo constitucional: 

como partido político, como opinião científica, como grupo de interesse, como cidadão. [...] Dessa 

forma, os Direitos Fundamentais são parte da base de legitimação democrática para a interpretação 

aberta tanto no que se refere ao resultado, quanto no que diz respeito ao círculo de participantes 23 

Sendo assim, a audiência pública, como instrumento de controle popular, é uma forma de 

participação popular que retira o cidadão da periferia da democracia e o aloca mais próximo dos 

processos decisórios sobre a coisa pública; cria-se, com isso, uma responsabilidade para a 

sociedade de decidir aquilo que é de interesse coletivo, mas quem decide sobre aquela matéria, 

                                                        
21 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.149. 

22 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 3ª. tiragem, 2003. p. 142-144. 

23 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a 
interpretação pluralista e "procedimental" da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antônio 
Fabris Editor, 2002, p. 37. 
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pontue-se, é a autoridade competente, sendo a audiência pública para a hipótese vertente, 

condicionante do processo decisório, cuja súmula deve ser observada pelos órgãos diretivos do 

Estado. 

Nos moldes como se está a analisar, a audiência pública garante pleno conhecimento e o 

efetivo acompanhamento, em tempo real, pela sociedade, da execução orçamentária e financeira, 

inclusive, em meios eletrônicos de aceso público, mediante a prestação de informações 

pormenorizadas por órgão e entidades do Estado. 

É sobremodo importante assinalar que esse novo modelo de gestão partilhada trazida na 

CRFB/88, refina as práticas e o controle social possibilitando uma lúcida participação popular, nos 

dizeres de Bobbio:  

Nos dois últimos séculos, nos discursos apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o 

argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um súdito se transforme em cidadão é o 

de lhe atribuir aqueles direitos que os escritores de direito público do século passado tinham 

chamado de activae civitatis [cidadania ativa]; com isso, a educação para a democracia surgiria no 

próprio exercício da prática democrática.24 

 A par disso, cumpre destacar que a força irradiante do controle social, uma vez que 

normatizado por cláusula constitucional, ganhou instrumentalização regulamentar para obrigar, 

sob responsabilidade do agente público competente, as entidades políticas autônomas a adoção 

de sistema integrado de administração financeira e controle interno, para atender padrão mínimo, 

de qualidade do sistema de controle social, de todos os atos resultantes no emprego dos dinheiros 

públicos. 

Dessa sorte, os entes, predicamentados como entidades públicas, em atuação pós-

Constituição, porém por ela norteados, devem, relativamente, no atual espaço de concreção da 

transparência na atuação estatal, concernente à receita obtida dos cidadãos-contribuintes, 

publicar, pormenorizadamente, o lançamento das fontes de receitas e o seu efetivo recebimento, 

envolvendo toda a receita das unidades gestoras, quando referente à fonte de receitas de caráter 

extraordinário, inclusive. 

Por estrita correspondência biunívoca, entre despesa e receita, o instituto jurídico da 

transparência, como elemento do controle social, assim como a publicação das fontes da receita e 

sua efetiva realização, por força de regras legais, obriga que sejam os atos referentes à despesa, 

                                                        
24  BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006, p. 43-44. 
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praticados pelas unidades gestoras, no decorrer das execuções das despesas orçamentárias, 

disponibilizadas referências sobre o número do processo administrativo que lhe dá formalidade, 

descrição do bem fornecido ou do serviço prestado, identificação da pessoa física ou jurídica 

beneficiária do pagamento, e, em certas hipóteses, a espécie de procedimento licitatório, a todas 

as pessoas naturais ou jurídicas pleno acesso a tais informações.     

Depreende-se, do que até agora desvelado, a dimensão do grande desafio que se impõe à 

democracia brasileira em concretizar, repita-se, efetivamente, o controle social, como condição 

mínima para uma boa governança. Na doutrina, importa citar a lição de Canotilho25 que giza 

firmemente que qualquer boa governança só é possível se transparente e responsável. 

Para melhor aprofundar o debate, necessário se faz, agora, a compreensão, ainda que 

sinteticamente, da temática da transparência da Administração Pública no panorama 

internacional, com o intuito de demonstrar a contribuição dos tratados internacionais na matéria 

em destaque. 

  

4. DO SISTEMA INTERNACIONAL DE TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRATIVA PÚBLICA 

A temática central, eleita neste artigo, não é novel no painel dos debates políticos; mesmo 

indiretamente o instituto da transparência pública já figurava como fator preponderante à 

garantia da participação popular e do controle social em regimes democráticos; a Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão 26 de 1789, em seu art. 15º, preleciona que “toda sociedade tem 

o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”, latente, portanto, a 

ideologia de que ao povo recairia a incumbência de sindicar, socialmente, os atos dos gestores 

públicos; nessa esteira, a transparência pública e a publicidade dos atos administrativos, nos 

Estados democráticos, passariam a ser, cada vez mais, um caminho impositivo para o pleno 

exercício da cidadania e participação popular.  

O controle social há muito, vem sendo discutido pelos organismos internacionais27, nessa 

mesma perspectiva, o princípio da transparência vem sendo chancelado no cenário internacional 
                                                        
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Brancosos e Interconstitucionalidade: Itinerários dos discursos sobre a historicidade 

constitucional. Lisboa: Almedina, 2006, p. 329. 

26 DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO (1789). Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em: 
06 de outubro de 2015. 

27  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em Caracas, em 29 
de março de 1996. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/B-58.htm. Acesso em: 05 de outubro de 
2015. 
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como imprescindível à boa administração pública, a exemplo, o art. 42 da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia de 200028 reconheceu a todos os cidadãos o direito de acesso a 

documentos do Parlamento, Conselho ou Comissões da Europa; destaca-se substancialmente, 

dessa maneira, a parceria, pelo viés participativo, entre a sociedade e o Estado. 

Vasta é a literatura que credibiliza ao instituto da transparência e ao controle social uma 

premissa para a boa governança29, razão pela qual sua existência ganha corpo, explícito ou 

implícito, no texto constitucional de muitas nações, como bem denota Carloni30 ao analisar a 

experiência constitucional italiana, a transparência na administração pública é um dever do 

Estado, em suas palavras, “Per quanto riguarda l´organizzazione della burocrazia, un principio di 

tranparenza e publicità si ritiene, in misura prevalente, sia sotteso ad altri articoli della 

Costituzione italiana.” 

Partindo dos trabalhos extraídos no Colóquio ‘El gobierno del futuro’ promovido no ano de 

1999 pelo Comitê de Gestão Pública (Public Management Service — PUMA) da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE31, pode-se sustentar com segurança a força e 

relevância do instituto da transparência pública como determinante para redução das barreiras 

entre os poderes públicos e os cidadãos e também, aviamento de uma democracia mais ampla:  

El desarrollo de las interconexiones incrementa potencialmente la transparencia de la 

Administración y consolida la participación de los ciudadanos en el proceso decisional. Esta 

“asociación en las actividades de la Administración” reduce las barreras entre los poderes públicos y 

los ciudadanos. 32  

Outra preocupação verificada por parte de todos os delegados presentes no colóquio 

aquilatado é a perda de confiança da sociedade em seus governantes, revelando-se urgente a 

adoção de políticas tendentes a recuperar a confiança do cidadão, com tal desiderato, a 

                                                        
28  UNIÃO EUROPEIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01) – JO C. 364, de 18-12-2000. Disponível 

em: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf.  Acesso em 06 de outubro de 2015. 

29 ROSENAU define governança como “um fenômeno mais amplo que governo; abrange as instituições governamentais, mas 
implica também mecanismos informais, de caráter não-governamental, que fazem com que as pessoas e as organizações dentro 
da sua área de atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às suas demandas”. 
ROSENAU, James N. Governança, Ordem e Transformação na Política Mundial. In: Rosenau, James N. e Czempiel, Ernst-Otto. 
Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. Unb e São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 
2000. p. 23. 

30 CARLONI, Enrico. L'amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell'open government. Maggioli Editore. Collana Orizzonti 
del diritto pubblico, 2014, p.58. 

31  A OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico) é uma organização internacional - sucessora da OECE, 
que foi criada no contexto do Plano Marshall - sediada em Paris/França, composta por mais de 30 países, que tem como missão, 
entre outros, combater a corrupção e promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social em todo o mundo.  

32  OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El Gobierno del futuro. Tradução de José Manuel Rodríguez 
Álvarez. Ministério de Administraciones Públicas, Secretaría General Técnica. España, 2003. p. 44 



174 
 

transparência pública, mais uma vez, ganha foco objetivo: 

La transparencia de la Administración contribuye a convencer a los ciudadanos de que son tratados 

de forma equitativa. La obligación de rendir cuentas permite garantizar la corrección de sus errores 

por parte de la Administración, y que los servicios públicos responderán a lo que se espera de ellos.33   

Na história da democracia brasileira, o país, antes mesmo de adotar mencionado sistema – 

transparência de acesso popular no emprego de recurso públicos – já havia assinalado três 

tratados internacionais - Convenção Interamericana contra a corrupção da OEA34; Convenção de 

combate à corrupção da ONU35 e a Convenção da OCDE36 sobre a corrupção de funcionários 

públicos estrangeiros - se comprometendo a adotar, no âmbito interno, medidas legislativas para 

plena adoção da transparência e combate à corrupção na Administração Pública, despertando a 

sociedade brasileira para a necessidade e importância da participação popular na preservação da 

res publica e fortalecimento do regime democrático.  

No plano internacional, quer no sistema regional ou geral, o Brasil comprometeu-se e 

adotou medidas jurídicas37, na ordem jurídica interna, em atenção aos tratados assinados, tais 

como a criação, a manutenção e fortalecimento de normas de conduta para o correto 

desempenho das funções públicas; sob a mesma esteira obrigacional, foi assumida a 

responsabilidade, pelo Brasil, do fortalecimento de mecanismos que estimulem a participação da 

sociedade civil e de organizações não-governamentais nos esforços para prevenir a corrupção e 

malversação administrativa dos bens do Estado, na atuação da Administração Pública. 

Como filamento jurídico do que foi aderido, a Nação Brasileira obrigou-se a promover 

políticas legislativas na criação de sistemas de arrecadação fiscal que impeçam a prática da 

corrupção no serviço público, elevando a transparência pública na prestação desse serviço como 

um dos seus primados para acompanhamento da sociedade dos atos do Estado.  

Para tanto, houve submissão a cláusulas de tratados, para a instituição ou fortalecimento 

                                                        
33    OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El Gobierno del futuro. p. 46. 

34  BRASIL. Decreto n. 4.410, de 7 de outubro de 2002. Promulga a Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 29 de março 
de 1996, com reserva para o art. XI, parágrafo 1o, inciso "c. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm. Acesso em: 06 de outubro de 2015. 

35  BRASIL. Decreto n. 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm. Acesso em: 06 de outubro de 2015. 

36  BRASIL. Decreto n. 3678, de 30 de novembro de 2000. Promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm. Acesso em: 06 de outubro de 2015. 

37  A exemplo da Lei da Transparência (Lei Complementar Federal n. 131 de 2009) e da Lei de Acesso às Informações Públicas (Lei n. 
12.527 de 2011). 
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de órgãos de controle interno e externo com competência, mediante o desenvolvimento de 

mecanismos adequados de prevenção, detecção, punição e erradicação de práticas de corrupção, 

visando à escorreita aplicação dos recursos públicos. 

Na perspectiva de que as medidas a serem adotadas, pudessem resultar em ações eficazes, 

foi assumida, no plano internacional, a obrigação de criação, na ordem interna, de sistemas para 

proteger os funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciarem atos lesivos ao 

patrimônio público, além da existência de pactos obrigacionais para tornar transparente a 

contratação de servidores, bem como a aquisição de bens e serviços por parte do Estado, de 

forma que sejam asseguradas a transparência, a equidade e a eficácia. 

É inegável, a propósito, que o instituto da transparência, regularmente adotado por uma 

nação, dando-se vazão ao controle social, não possui a meta-fim de, tão somente, manter a 

sociedade informada sobre o correto e transparente emprego dos recursos públicos, oriundos da 

própria sociedade; não, tal instituto de controle externo não se restringe a esse vértice 

exponencial, ao contrário, possui extensão mais dilatada, uma vez que a transparência 

administrativa possui significância tridimensional, a saber: (i) combater ou encanecer ilícitos 

administrativos, civis ou criminais, oportunizando seu combate, nos moldes do direito legislado de 

cada país soberano. 

A esse respeito o professor italiano Carloni chama a atenção para a dimensão que os 

governos alçam quando a transparência está no centro do debate político, legando ao modelo 

público cognoscível mais abertura democrática: 

Nel momento in cui la trasparenza si pone al centro del dibattito politico, anche sulla scorta di attenti 

approfondimenti che già avevano colto le linee di sviluppo sulle quali ora si inseriscono le recenti 

riforme, può risultare di una qualche utilità riflettere non solo sul modello di conoscibilità pubblica 

che emerge dalla densa trama degli interventi legislativi dell’ultimo quinquennio, ma più 

complessivamente sui modelli, auspicati, predicati ed inseguiti nell’arco del ventennio riformatore di 

cui si è detto in apertura.38 

De tudo isso, cabe inferir que as fronteiras da transparência na atuação do Estado – 

relativamente ao emprego dos recursos públicos - não se circunscrevem aos limites da soberania 

territorial e jurídica da Nação Brasileira, e sim, já vinha sendo sentida na órbita internacional, 

razão por que o Brasil obrigou-se a adotar medidas jurídicas para implementar métodos e 

                                                        
38 CARLONI, Enrico. La "casa di vetro" e le riforme: modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in: Diritto pubblico, fasc. 

n. 3, 2009. p. 780. 
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sistemas de controle social da atividade do poder público, fazendo sobressair a incidência do 

princípio do controle social, como princípio federativo, uma vez que o poder, numa república, nos 

moldes adotado pelo Brasil, deve emanar sempre do povo. 

 

5. PROTAGONISMO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA CONCRETIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 

PÚBLICA  

Com a finalidade de oferecer efetividade ao controle social, sob as nuanças da vertente 

ordem constitucional, o legislador fez acentuar em normas postas, a necessidade de atuação do 

órgão de controle externo, em conjunto ou não, com o sistema de controle interno, existente no 

âmbito das unidades administrativas, de atuação interna corporis. 

O mosaico esquadrinhado pelo legislador foi formatado em virtude de forte anseio da 

sociedade que, sob a cultura ocidental, mormente por nutrir a expectativa de que os recursos 

públicos devem sempre ser revestidos para atender aos benefícios dos indivíduos, isolado ou no 

coletivo, uma vez que a pactuação sociológica afeta ao dever do cidadão financiar as despesas do 

Estado, vem, com o advento da nova ordem jurídica, tornando-se fator dotado de força motriz, de 

sensível eficácia social.   

Surge, como instrumentos de controle externo, de atuação ativa, no horizonte legislativo 

pensado, o Órgão do Tribunal de Contas e do Ministério Público, interessando, entretanto, para 

este trabalho, a atuação dos Tribunais de Contas, para conformar, nos moldes como ideado, o 

controle social, sob a vertente de transparência dos atos públicos do Estado. 

As normas legisladas, dotadas de interpretação autêntica, garantem a qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato, a condição jurídica de parte legítima para denunciar ao 

respectivo Tribunal de Contas o descumprimento das prescrições estabelecidas na legislação que 

regulamentou o texto constitucional, afeto ao tema em exame.  

Os Tribunais de Contas – da União, Estados ou Municípios – são órgãos administrativos 

colegiados que exercem controle externo da atividade administrativa de todos os Poderes da 

República Federativa Brasileira, dotados de autonomia financeira, administrativa e funcional, 

possui autogoverno para gerir-se no âmbito de sua atuação, sujeitando-se, apenas ao controle 

judicial e político, este na criação e extinção de cargos, bem como de medidas que imprescindem 

da atuação legislativa.  
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Em breve considerações históricas, poder-se-ia dizer que, no Brasil, somente no ano de 

1890 foi criado o Tribunal de Contas da União39; no ano de 1891, com o advento da Primeira 

Constituição da República40, foi levado à categoria de órgão constitucional, conforme inteligência 

do art. 89, com competência para liquidar e verificar a legalidade das contas da receita e da 

despesa antes de serem prestadas para o Congresso Nacional. 

Consequentemente, nos arts. 99 e 102 da Constituição de 193441, novas competências 

foram fixadas para o Tribunal de Contas da União, garantindo-lhe a função de proceder ao 

acompanhamento da execução orçamentária, do registro prévio das despesas e dos contratos, 

proceder ao julgamento das contas dos responsáveis por bens e dinheiro público e oferecer 

parecer prévio sobre as contas do Presidente da República.  

Na Constituição de 193742, em conformidade com o seu art. 114, todas as competências 

trazidas pela Constituição de 1934 foram mantidas, tendo sido suprimida a competência para 

emitir parecer prévio sobre as constas do Presidente da República. A Carta Política de 1946, no 

entanto, repristinou todas as competências da Constituição de 1934, e acresceu, como sistema de 

controle de despesa, a função do Tribunal de Contas julgar a legalidade das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, como atividade imanente de sua atuação institucional. 

Ainda, sob o enfoque de registros históricos, a competência da Corte de Contas na 

Constituição de 196743, expressa nos arts. 71 a 73, foi sensivelmente vulnerada, uma vez que o 

Poder Constituinte da época excluiu da atribuição do Tribunal de Contas examinar e julgar 

previamente os atos e contratos geradores de despesas, manteve, contudo, competência para a 

Corte de Contas continuar a ter a função de apontar falhas e irregularidades que, se não sanadas 

pela Administração Pública competente, seriam objeto de representação, pelo próprio Tribunal de 

Contas, ao Congresso Nacional; de igual modo, fora suprimida a competência para julgar a 

legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, fixando-se competência 

                                                        
39  BRASIL. Decreto n.º 966-A, de 07 de novembro de 1890. Crêa um Tribunal de Contas para o exame, revisão e julgamento dos 

actos concernentes á receita e despeza da Republica. Coleção de Leis do Brasil - 1890, Página 3440 Vol. Fasc. XI (Publicação 
Original) Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-966-a-7-novembro-1890-553450-
norma-pe.html. Acesso em: 05 julho de 2015. 

40  BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso em: 05 de julho. 2015. 

41   BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 05 de julho de 2015. 

42   BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de novembro de 1937). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em: 06 de outubro de 2015. 

43  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm. Acesso em: 06 de outubro de 2015. 
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estritamente para a apreciação da legalidade para fins de registro. 

Por fim, na contemporânea Constituição de 1988, como se infere dos arts. 70 e 71, o 

controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, no Brasil, foi concretizado como função 

relevante do Estado, tendo-se fixado competências paras mencionadas Cortes, para exercer 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 

das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 

externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Com a finalidade de abranger maior gama das atividades do Estado, objeto do controle 

externo afeto à atuação dos Tribunais de Contas, concernente ao emprego dos dinheiros públicos 

na contratação com particular ou não de bens ou serviços de interesse da administração, o Poder 

Constituinte Originário fixou competência larga, abrangendo a atribuição para apreciar as contas 

prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser 

elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento, ou outro prazo previsto em legislação 

específica de cada ente político. 

Com notável perspicácia, o Constituinte Inicial não se preocupou apenas com as contas de 

governo, mas também com as contas de todos os responsáveis que vierem a ter negócios com o 

Estado, em que haja dispêndio de recurso público, assegurando aos Tribunais de Contas 

competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 

e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, 

extravio ou a outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. 

A Constituição Federal de 1988, além de ter inserido cláusulas que autorizam os Tribunais 

de Contas a fixarem prazos para que órgãos ou entidades públicas adotem as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, também outorgou, originariamente, poder sancionatório 

– quando identificada ilegalidades - para que as Cortes de Contas possam, em matéria de contas 

ou execução de despesas, aplicar multa aos jurisdicionados apontados como responsáveis. 

Assim, após demonstração, via excertos, de registros históricos da origem e competência 

dos Tribunais de Contas, bem assim da competência específica para aplicar sanção pecuniária aos 

responsáveis, por ato de ilegalidade em matérias de contas, de execução de despesas e de 
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fiscalização de âmbito contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades 

públicas ou órgãos da administração direta e indireta – por delegação da Lei de Transparência 

Pública - compete às Cortes de Contas para, como obrigação de fazer, imputar aos responsáveis 

pela gestão de tornar transparente a atuação do Estado, na qualidade de Administração Pública, a 

sanção respectiva. 

Ao viabilizar, legislativamente, um pacto entre Estado e Sociedade, para atender ao 

controle social, a Lei de Responsabilidade Fiscal, vigente desde 2000, depositou em mãos das 

Cortes de Contas valioso instrumento de concreção do controle social, uma vez que o art. 73-A da 

aludida lei dispõe que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 

para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas o descumprimento das prescrições estabelecidas 

na legislação que disciplina o controle social das atividades orçamentárias, econômica e financeira 

do Estado Brasileiro, neste passo, os Tribunais de Contas passam a ser os protagonistas da 

concreção do instituto jurídico da transparência pública, por força de lei.  

Em virtude da afetação do tema à competência dos Tribunais de Contas, a estes cabe 

fiscalizar - mediante instrumentos próprios, v.g., auditoria e inspeção - a verificação, paulatina, se 

a Administração Pública está ou não observando, na forma do direito normativo, o dever de 

publicação das fontes de receitas e suas efetivas realizações, praticados pelas unidades gestoras, 

no decorrer das execuções das despesas orçamentárias em cada exercício, com a identificação 

numérica do processo administrativo gerado para a aquisição, descrição do bem fornecido ou do 

serviço prestado, identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, bem como a 

espécie de procedimento licitatório, na forma da lei.  

Em auditorias e inspeções, ou qualquer outra modalidade de fiscalização para verificar se 

há conformação ou não dos atos administrativos, consoante prenúncio do sistema de controle 

social, com vista ao princípio da transparência administrativa, cabe ao Tribunal de Contas, após a 

instauração do devido processo legal, sancionar em pecúnia, os responsáveis pela omissão ou 

irregularidades detectadas, porque os Tribunais de Contas, na topografia esquadrinhada pela 

legislação aplicável ao tema, passaram a ostentar protagonismo jurídico indispensável, vertendo-

se numa fonte técnica e qualificada de confiança da sociedade, em se tratando de controle 

externo dos atos orçamentários, financeiros, operacionais, patrimoniais, contábeis e econômicos 

do Estado, como instrumento de concretização plena da transparência na Administração Pública.  

As passar do tempo, como evidenciado, as Cortes de Contas angariaram significativo papel 
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social, a publicidade dos seus julgamentos e pareceres prévios permite, inclusive, que o cidadão 

possa acompanhar e avaliar a gestão de seus representantes e consequentemente, repensar suas 

escolhas nos períodos de eleições, Nóbrega obtempera que: 

Essa atuação dos Tribunais de Contas constrói uma via de mão dupla. Não só servem como 

provedores de informações e garantidores de que esses mecanismos de participação popular 

estejam sendo respeitados, como também se legitimam perante a sociedade, maximizando suas 

ações.44 

Contemporaneamente, presente, inclusive, no Plano Estratégico de quase todas as Cortes 

de Contas brasileiras, há a missão de se fomentar a transparência na gestão dos jurisdicionados, 

estimulando-se o controle social, dessa forma, no exercício constitucional de suas atribuições, as 

Cortes caminham pela via do diálogo com a sociedade, firme na crença de que esta é a 

destinatária final do produto de suas ações, aliada indissociável na luta contra a corrupção e 

qualquer forma de lesão ao erário, Pítsica, em seus estudos, converge com esse entendimento:  

O controle social se apresenta como uma certeza invisível de que toda e qualquer prática lesiva aos 

interesses públicos poderá ser denunciada e, assim o sendo, será apurada, agindo diretamente no 

principal enfoque em que pode coibir tais práticas: se existe a dúvida (que gera a esperança ao mau 

gestor de não ser responsabilizado) de que o fato possa passar despercebido pelo órgão do controle 

externo, certamente restará a certeza de que não passará pelo onipresente olho social.45 

Há que se anotar, ainda, o esforço concreto dos Tribunais de Contas em estreitar uma 

comunicação mais aberta com a sociedade; a criação de Ouvidorias nas Cortes de Contas de todo 

o Brasil, é exemplo desse propósito e vem estimulando a interação e participação do cidadão, 

oportunizando que este exerça os preceitos constitucionais que lhe conferem legitimidade para 

reclamar, denunciar e obter informações e ainda, nesse processo, figure como efetivo instrumento 

de combate à corrupção, nesse sentido Cavalcante assevera: 

O controle exercido pelo cidadão, por intermédio das Ouvidorias Públicas, permite a sua 

aproximação com as questões de relevância administrativa pela interferência, sobretudo naquelas 

em que não seja possível alcançar justiça mediante os meios oferecidos pelo ordenamento jurídico, 

como nas omissões e eventuais prejuízos originados das disfunções administrativas. 46   

Descortina-se, nessa linha perspectiva, que os Tribunais de Contas alçam valoroso papel, 

seja orientando os agentes públicos a se alinharem à moral administrativa, seja estimulando à 

                                                        
44 NÓBREGA, Marcos. Os Tribunais de Contas e o controle dos programas sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 89. 

45 PÍTSICA, George Brasil Paschoal. Breves reflexões sobre controle externo e controle social. Controle. Revista semestral do 
TCE/CE. Fortaleza: Tribunal de Contas do Estado do Ceará. vol. IX. n. 1. Jul./dez. 2011.  

46  CAVALCANTE, Maria Lailze Simões Albuquerque. Ouvidorias Públicas: Conceito, Papel, Evolução e Qualidade no Controle Social. 
Revista Controle. Fortaleza: Tribunal de Contas do Estado do Ceará. vol. XII. n. 2. Dezembro de 2014.  
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responsabilidade social, despertando, desse modo, a consciência cidadã.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe concluir, que, após o advento da edição da Constituição de 1988, surgiu na órbita 

jurídica interna, o instituto do controle social, vertido na transparência da aplicação dos recursos e 

gestão dos bens públicos, relativos ao campo contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 

patrimonial das entidades da administração direta e indireta, como entes integrantes do Estado. 

Outra vertente, pós-Constituição de 1988, concretiza-se no fato de que a sociedade, 

contemporaneamente, fincada em âncoras de há muito percebida, não mais compatibiliza suas 

pretensões em obter serviços públicos inadequados, e, na mesma proporção, sem exercer 

controle social, razão por que passou a exigir absoluta transparência da atividade Administrativa 

do Estado, por ser ela - a sociedade - base de sustentabilidade financeira do Poder Público, em 

estrita comutação das nuanças do contrato social, e, em última análise, é a própria sociedade 

razão de ser do Estado. 

O cidadão, pessoa natural, na quadra vivenciada, encontra-se na fase de superação da 

condição de ser mero destinatário dos serviços do Estado, para convolar-se em elemento dotado 

de força motriz, irradiadas de concreção sinergética, para exigir do Poder Público, no plano 

normativo, a adoção de medidas legislativas para viabilizar o controle social e, no plano 

operacional, a instrumentalização viável, da transparência na atividade pública, aí envolta a 

atividade vinculada à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

atuação de toda a Administração Pública. 

Tem lugar, seja suscitada no plano teórico, para conformação do pleno controle social, 

conforme se fez demonstrar, que é intrínseco da existência do conceito de Estado Democrático de 

Direito, dado que o Poder Político promana do povo, que, após ser exercido, primariamente, 

oferece legitimação para que os agentes políticos, respeitadas a separação de competência, 

exerçam as atribuições que lhes são conferidas, quer seja no plano das normas constitucionais, 

quer seja no âmbito de preceitos legais; fato é que o controle social qualifica-se como embrião do 

poder jurídico da atuação legítima da funcionalidade do Estado. 

Nesse núcleo, que se eiva de conceito político-administrativo de viés abstrato, porém 

sujeito a concreção – que não poderia ser de forma adversa – o Constituinte Originário augurando 
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dar viabilidade jurídica a existência do Estado Democrático de Direito, como seu fundamento, sob 

o vetor linear de que o poder emana do povo, assegurou em cláusula de eficácia limitada, o pleno 

conhecimento, pela sociedade, do controle social referente a sua participação na elaboração e 

fiscalização de políticas públicas em que haja o emprego de recursos financeiros, decorrentes de 

desembolso da sociedade. 

Pode-se averbar, pelo que desvelado neste estudo, que o controle social referente à 

participação social na elaboração e fiscalização de políticas públicas em contextos democráticos, 

assegura ao corpo social acesso às políticas de aplicação de recursos públicos e garante a 

obtenção de informações sobre os negócios do Estado.  

Constata-se que no Brasil a Constituição de 1988 passou a assegurar, juridicamente, a 

participação e o controle social como mecanismos de democratização dos direitos civis e políticos. 

Nesse contexto, o termo controle social está intrinsecamente articulado à democracia 

representativa, que infirma mecanismos de participação da população na formulação, deliberação 

e fiscalização das políticas públicas. Audiências Públicas, Conferências e Conselhos Comunitários, 

por exemplo, são formas de participação social e mecanismos conquistados para exercer o 

controle social, colocados à disposição da sociedade. 

Constitui tópico do trabalho que, nada obstante a previsão constitucional do controle 

social, o Brasil, no plano internacional, assumiu obrigações alusivas à criação de sistemas de 

controle interno e externo, com vistas a combater o desvio de recursos públicos, mediante a 

adoção de políticas fiscais e de transparência pública, fazendo concreto o controle social, que se 

materializa com a criação de instrumento de publicação dos atos do Estado. 

É tema incontroverso que as normas legisladas – constitucionais e legais - dotadas de 

interpretação autêntica, garantem a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, a 

condição jurídica de parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas o 

descumprimento das prescrições estabelecidas na legislação que regulamentou o texto 

constitucional, afeto ao tema em exame.  

Conclui-se que os Tribunais de Contas – da União ou dos Estados – são órgãos 

administrativos colegiados que exercem controle externo da atividade administrativa de todos os 

Poderes da República Federativa Brasileira, e se qualificam como protagonistas na plena 

concreção do controle social, uma vez que tais órgãos situam-se entre a sociedade e os órgãos do 
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Estado-Administração e possui instrumentos próprios e específicos para operacionalizar a política 

legislativa do Estado Brasileiro, no âmbito de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial das entidades da administração direta e indireta, como entes 

integrantes do Estado, responsável pela comunicação direta com a sociedade, uma vez que possui 

em seus arquivos a vida administrativa dos órgãos do Estado, afetos aos núcleos a que se fez 

referência topológica. 
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A TUTELA AO MEIO AMBIENTE: UMA COMPARAÇÃO ENTRE A CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA E A CONSTITUIÇÃO ITALIANA 

 

Fábio Bittencourt Garcia1 

Vanessa Bonetti Haupenthal2 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o problema da proteção do meio ambiente tornou-se um dos assuntos mais 

discutidos e difundidos nos meios de comunicação de todo o mundo. A preservação ambiental do 

planeta deixou de ser apenas uma previsão tornando-se uma necessidade em face da poluição e 

da degradação ambiental, cada vez mais intensa, com as quais o homem tem que conviver.  

A Constituição Federal de 1988 é a primeira Consituição em que se utiliza a expressão 

“Meio Ambiente”. A Lei n. 6938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) define o que se 

entende por meio ambiente, considerando-o “conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Ao questionarmos se o direito a um meio ambiente equilibrado e sadio é suficientemente 

importante para ser alçado a categoria de um direito fundamental, devemos levar em conta o 

papel essencial que ele desempenha no desenvolvimento humano em todos os tempos. Assim, 

fica evidente tratar-se de um dos pilares de outros Direitos, tal como o direito à vida e à saúde. 

É realçada as dificuldades que surgem no que diz respeito à identificação da unidade 

conceitual do ambiente, pois são refletidos, inevitavelmente, no ponto de vista jurídico 

constitucional. No que respeita, em particular, a ordem constitucional italiana, essas dificuldades 

parecem vir agravadas na Constituição, na ausência de referências específicas para a dimensão 

ambiental. Teremos uma melhor oportunidade para desenvolver, mais especificamente no livro 

                                                        
1 Mestrando do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Especialista em Direito Civil e 

Direito Processual Civil pela Universidade do Vale do Itajaí. Graduado em Direito e Ciências Contábeis pela Universidade do Vale 
do Itajaí. Professor na Universidade do Vale do Itajaí e trabalha na contadoria do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú. E-
mail: fabio.garcia@univali.br 

2 Mestranda do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Especialista em Direito e Gestão 
pela Academia Judicial de Santa Catarina. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí. Juíza de Direito da Comarca 
de Quilombo/SC. 
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do professor Daniele Porena,3 como o texto da lei fundamental daquele país é ausente de 

indicações de princípios sobre a abordagem ambiental. 

A Justificativa para tratar do tema reside no fato de que o estudo dos direitos estrangeiros 

aventa leitura do mundo, de costumes, de práticas. É fonte inegável de enriquecimento cultural. O 

exame de sistemas normativos de outros povos oxigena a musculatura intelectual, tempera a 

curiosidade, aguça a inteligência, eleva o espírito. O direito comparado permite que se perceba 

com mais qualidade o direito interno. Tem-se que o direito comparado é útil para um “melhor 

conhecimento do nosso direito nacional e para seu aperfeiçoamento”4  

Assim, nos dizeres de David René 

As vantagens que o direito comparado oferece podem, sucintamente, ser colocadas em três planos. 

O direito comparado é útil nas investigações históricas ou filosóficas referentes ao direito; é útil para 

conhecer melhor e aperfeiçoar o nosso direito nacional; é, finalmente, útil para compreender os 

povos estrangeiros e estabelecer um melhor regime para as relações da vida internacional. 5 

Através de um método indutivo de pesquisa, que, segundo César Pasold, significa 

“pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção 

ou conclusão geral”6, com base em documentação indireta, abordar-se-á a tutela do meio 

ambiente da nossa Carta Fundamental para, posteriormente, debruçar-se na obra do Professor 

Daniele Porena, e estudar como a Lei Fundamental da Itália trata da tutela do meio ambiente. Por 

último, far-ser-á uma comparação entre as duas Constituições traçando um paralelo para, ao final, 

concluir uma forma de melhor aperfeiçoar o sistema nacional. 

 

1. ATUTELA AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

As disposições sobre o Meio Ambiente estão inseridas na Constituição Federal de 1988 em 

diversos títulos e capítulos. O título VIII (Da Ordem Social), em seu Cap. VI, trata do meio 

ambiente, no seu art. 225, o qual contém seis parágrafos, que se transcreve inteiramente diante 

da sua importância: 

                                                        
3 Advogado e professor de Direito Público da Università Degli Studi Di Perugia/Itália, autor do livro La protezione dell’Ambiente tra 

Costituzione italiana e «Costituzione globale». G. Giappichelli Editore – Torino, 2009 

4 DAVID, René.   Grandes Sistemas Jurídicos Contemporâneos.   São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 5 

5 DAVID, René.   Grandes Sistemas Jurídicos Contemporâneos.   São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 3 

6 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011 
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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: 

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 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. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 

de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º 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. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e 

a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 

necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 

sem o que não poderão ser instaladas. 

Veja-se que o art. 225, caput, prevê expressamente que todos tem 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. 
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José Adércio Leite Sampaio discorre sobre este direito fundamental ambiental em nossa 

Constituição da seguinte maneira: 

No caso brasileiro, a seguir o modelo formal, poderíamos nos ater à literalidade do Título II (“Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais”) ou bem isoladamente (hipótese em que o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado não seria fundamental) ou bem vinculada a elementos de 

concretização das enunciações desse Título. Por exemplo, o direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado como desenvolvimento necessário do direito à vida, à saúde e mesmo à intimidade. Ou 

ainda um direito decorrente do regime e dos princípios constitucionalmente adotados ou dos 

tratados internacionais em que o Brasil seja parte (art. 5º., §2º.)7. 

José Afonso da Silva ressalta que o capítulo do meio ambiente é “um dos mais importantes 

e avançados da Constituição de 1988”8, colocando a Constituição da República de 1988 com 

destaque frente à forma como um tema tão relevante é tratado em Constituições recentes como a 

da Bulgária (art. 31), a da ex-URSS (art.18), a de Portugal (art. 16) e a da Espanha (art. 45).  

Paulo Affonso Leme Machado9 afirma que o caput do art. 225 é antropocêntrico, citando 

Álvaro L. V.Mirra, pois é um “é um direito fundamental da pessoa humana, como forma de 

preservar a vida e a dignidade das pessoas [...], pois ninguém contesta que o quadro da destruição 

ambiental no mundo compromete a possibilidade de uma existência digna para a humanidade” 

[...]. 

Inclusive o professor Daniele Porena10 ao discorrer sobre a tutela do meio ambiente no 

direito comparado, menciona que a Constituição da República Federativa do Brasil se trata de uma 

das mais avançadas em matéria ambiental, chamando-a de uma “Constituição Verde”. Enfatiza 

que foi dedicado um capítulo inteiro ao meio ambiente, além de ressaltar que exige que a 

autoridade pública e à comunidade o dever de defender e preservar para as gerações presente e 

futuras. Menciona, ainda, como o referente humano aparece completamente dominante. Além 

disso, verbera que há outras disposições que incluem o Meio Ambiente, como, por exemplo, o 

norma segundo a qual A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica,  a Serra do Mar, o 

Pantanal e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e a sua utilização terá lugar, conforme exigido 

por lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, especialmente para o que 

diz respeito ao uso dos recursos naturais. 

                                                        
7 SAMPAIO, José Adércio L.; WOLD, Cris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental: na dimensão internacional e comparada. 

Belo Horizonte: Del Rey. 2003, p. 95.  

8 SILVA, José Afonso da Silva. Direito Ambiental Constitucional. 4ª Ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores. 2003. 349p. 

9 Machado. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 22ªed.,2014, p. 151. 

10 PORENA. Daniele. La protezione dell’Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale». G. Giappichelli Editore – 
Torino, 2009, p. 22. Tradução livre. 
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 A respeito: 

Tra le legislazioni straniere più avanzate in materia ambientale occorre fare un ultimo riferimento, 

questa volta lontano dai confini del Vecchio Continente, alla Costituzione brasiliana. Come di recente 

osservato in dottrina, la Costituzione brasiliana del 1988, per i connotati complessivi che la 

caratterizzano, può a giusto titolo essere definita come una “Costituzione verde”. Ciò che 

principalmente autorizza a formulare un tal genere di conclusioni è rappresentato dalla circostanza 

in base alla quale un intero Capitolo della Costituzione sia stato dedicato all’ambiente. Ma al di là del 

complesso delle disposizioni dedicate alla materia, ciò che più di altro colpisce, nel quadro della 

presente analisi, è la disposizione contenuta nell’articolo di apertura del Capitolo ricordato. A mente 

di quanto previsto all’art. 225 della Costituzione brasiliana, «Tutti hanno diritto ad un ambiente 

ecologicamente equilibrato, in quanto bene di uso comune del popolo, indispensabile per una sana 

qualità di vita; si impone all’autorità pubblica ed alla collettività il dovere di difenderlo e preservarlo 

per le generazioni presenti e future». Per quanto avanzata si mostri la Costituzione in esame, 

nonpuò farsi a meno di notare come il referente umano, nella disposizione richiamata, risulti del 

tutto predominante. D’altronde, tale impostazione generale, si riverbera anche in successive 

disposizioni tra le quali figura, ad esempio, la norma in base alla quale «La Foresta Amazzonica 

brasiliana, la Foresta Atlantica, la Serra del Mar, il Pantanal Mato-Grossense e la Zona Costiera sono 

patrimônio nazionale, ed il loro utilizzo avverrà, secondo quanto stabilito dalla legge, nell’ambito di 

condizioni che garantiscano la preservazione dell’ambiente, soprattutto per quello che riguarda l’uso 

delle risorse naturali». 

Discorrendo sobre o 225 da Carta Magna, observa-se que o legislador consignou 

expressamente o dever do Poder Público atuar na defesa do meio ambiente, cabendo ao Estado 

adotar as políticas públicas e os programas de ação necessários para cumprir esse dever. Nesses 

termos, segundo o páragrafo primeiro, já transcrito, foram fixadas regras a serem obedecidas pelo 

Poder Público, com o fito de dar a extrema efetividade dos direitos. E chama-se a atenção para a 

forma preventiva que atuou o legislador ao, no inciso IV, estabelecer a exigência do estudo de 

impacto ambiental, instrumento essencial e obrigatório para toda e qualquer atividade suscetível 

de causar danos ao meio ambiente. 

Destaca-se, igualmente, a participação e a cooperação coletiva, pois dispõs que não 

somente o Poder Público deve prevenir e agir em prol do meio ambiente. O particular, também, é 

titular do dever de prevenção e defesa do meio ambiente. 

O texto constitucional também visa à garantia da instrumentalização de proteção ao Meio 

Ambiente, exigindo a salvaguarda dos recursos naturais. 

Previu, igualmente, o artigo em estudo que a responsabilidade do degradador pelo danos 

ambientais causados é objetiva, sujeitando seus responsáveis a reparação integral do dano, 

independentemente de dolo ou culpa. 
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Outrossim, em sede constitucional, encontramos os seguintes pontos dedicados ao meio 

ambiente ou a este vinculados direta ou mesmo indiretamente: art. 5°, XXIII, LXXI, LXXIII; art. 20 

(competências); art. 21 XIX, XX, XXIII, “a”, b” e “c” XXV; art. 22, IV, XII e XXVI; art. 23 I, III, IV, VI, VII, 

IX e XI; 24, VI, VII e VIII; art. 43, §2°, IV; art. 49, XIV, XVI; art. 91, § 1°, III; art. 129, III; art. 170, VI; 

art. 174, §§3° e 4°; art. 176 e §§; art. 182 e §§; art. 186 (função social da propriedade); art. 200, VII 

e VIII; art. 216, V e §§ 1°, 3° e 4°; art. 231 e art. 232. 

Os diversos artigos constitucionais contemplam normas de natureza processual, penal, 

econômica, sanitária, divisão de competência e tutela administrativa. 

A proteção do meio ambiente deve conciliar noções de Direito Constitucional e Direito 

Internacional, pois 

No fundo, o meio ambiente é um conceito que desconhece os fenômenos das fronteiras, realidades 

essas que foram determinadas por critérios históricos e politicos, e que se expressam em definições 

jurídicas de delimitações dos espaços do Universo, denominadas fronteiras. Na verdade, ventos e 

correntes marítimas não respeitam linhas divisórias fixadas em terra ou nos espacços aquáticos ou 

aéreos, por critérios humanos, nem as aves migratórias ou os habitants dos mares e oceanos 

necessitam de passaporte para atravessar fronteiras, as quais forma delimitadas, em função dos 

homens.11 

Sobre o Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988 discorre Paulo de Bessa Antunes 

Além de ser dotada de um capítulo próprio para as questões ambientais, a Constituição Federal de 

1988, ao longo de diversos outros artigos, trata das obrigações da sociedade e do Estado brasileiro 

com o meio ambiente. Tais normas, do ponto de vista do Direito Constitucional, podem ser 

agrupadas como normas de (i) garantia, (ii)competência, (iii) gerais, e (iv) específicas. […] as 

Constituições que antecederam à atual Carta deram ao tema Meio Ambiente um tratamento 

sistemático, esparso e com enfoque predominantemente voltado para a infraestrutura da atividade 

econômica, e a sua regulamentação legislativa teve por escopo priorizar a atividade produtiva, 

independentemente da conservação dos recursos naturais. A Constituição de 1988 não 

desconsiderou o Meio Ambiente como elemento indispensável e que serviria de base para o 

desenvolvimento da atividade de infraestrutura econômica12. 

 Dessarte, nas palavras do doutrinador Alexandre de Moraes13 “o meio ambiente deve, 

portanto, ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral 

proteção, especialmente em relação às gerações futuras”. 

 

                                                        
11 SOARES. Guido Fernando Silva. Direito Constitucional do meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2001, p. 298. 

12 ANTUNES. Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15ed. Atlas: São Paulo, 2013, p. 66. 

13 MORAES. Alexandre. Direito Constitucional. 23ªed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 826 
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2. A TUTELA DO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO ITALIANA 

Agora, passa-se à ánalise, ainda que sucinta, do contido na Constituição Italiana. E como já 

ficou esclarecido anteriormente, o substrato da pesquisa deu-se na obra do Professor Daniele 

Porena. 

Com efeito, pois a menção expressa do meio ambiente no texto da Constituição italiana, de 

22 de dezembro de 1947, é introduzida somente em 2001. É colocado no Título V da Parte II, art. 

117, que regula a repartição de competências legislativas entre Estado e Regiões, consignando que 

depende de lei estadual exclusiva a proteção do ambiente, o ecossistema e o património 

cultural.14  

Antes de reescrever o Título V, a busca por um ambiente com fundamento constitucional 

tem sido tentada, especialmente, nos artigos 9º e 32º da Constituição Italiana.15 Em particular, 

fazia-se referência ao art. 9, § 2°, ao concluir que a República protege a paisagem e o património 

histórico e artístico da Nação. 

O realinhamento do meio ambiente para a paisagem tem se expandido dramaticamente 

desde esse conceito; em contrapartida, a proteção do ambiente parecia ter sido colocada entre os 

princípios fundamentais contidos na Constituição. Uma outra referência, já para além da art. 9°, 

foi encontrada no art. 32, que dispõe sobre a proteção da saúde como um direito fundamental do 

interesse individual e coletiva, e visa garantir a saúde do meio ambiente no interesse da 

integridade física.  

Assim, a doutrina e a jurisprudência, particularmente constitucional, foi dada a tarefa, mais 

e mais urgente com a crescente importância do meio ambiente, encontrar  fundamentos na 

Constituição para a sua proteção. Os primeiros julgados significativos da consulta foram 

acumulados em três acórdãos fundamentais de 1987. 

No julgamento n. 167/1987, firmou-se o entendimento de que a paisagem é um valor 

primordial ( Art. 9º, § 2°). Na mesma linha do julgamento, um pouco mais tarde, no julgado n . 

                                                        
14 Art. 117. La potestà legislativa è esercitta dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dela Constituzione, nonché dei vincoli derivante 

dall’ordinamento comunitário e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione exclusiva nelle seguenti materie: [...] s) 
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Disponível em www.governo.it, Acesso em 05 de setembro de 2015. 

15 Art. 9. La Repubblica promove lo sviluppo dela cultura e la ricerca scientifica e técnica. Tutela il paesaggio e il patrimônio storico e 
artístico dela Nazione. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse dela collettività 
e gantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato tratamento sanitaro se no per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto dela persona umana. Disponível em 
www.governo.it, Acesso em 05 de setembro de 2015. 
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210/1987 identificou-se as necessidades relacionadas com os regulamentos para a proteção do 

ambiente com os valores que essencialmente a Constituição prevê (arts. 09 e 32 ) 

A declaração, no entanto, que atingiu o mais alto grau de finalidade era a contida no 

julgado n . 641/1987, em que o Tribunal chegou à conclusão que a proteção ambiental é primeiro 

imposta por preceitos constitucionais, citando, novamente, os arts. 9° e 32, da Constituição. Assim 

torna-se o valor principal e absoluto.  

O ambiente é tão desafiador para os operadores do Direito, buscando-se uma definição 

comum, uma posição entre os princípios e direitos estabelecidos na Constituição,  delimitação dos 

materiais que mencionam isso e uma reconstrução razoável da repartição de competências entre 

Estado e Regiões.  

Nas valiozas lições do Professor Porena16 

Conviene procedere ad un’analisi per gradi. Come anche in precedenza evidenziato per 

l’inquadramento giuridico dell’ambiente nel nostro ordenamento un contributo di fondamentale 

importanza è pervenuto, nel corso degli anni, da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale 

Da un orientamento in origine proclive ad escludere rilevanza giuridica ad un’autonoma nozione di 

ambiente passando per un’epoca in cui, pur avertendo la dimensione giuridicamente rilevante della 

protezione ambientale, la Consulta non arrivò tuttavia ad offrine una definizione unitária, dopo la 

metà degli anni ottanta ha iniziato a farsi strada l’idea di ambiente quale valore fondamentale della 

Costituzione A quest’ultimo proposito, i primi significativi approdi della Consulta furono maturati in 

corrispondenza a tre fondamentali sentenze del 1987. Diversamente da quanto evidenziato in 

pronunce di poco precedenti, e dalle quali trapelava un orientamento ancora incline a sostener la 

valenza essenzialmente estetica delle ragioni di tutela del paesaggio, con la sent. n. 167/1987 la 

Consulta affermò il principio secondo cui «il patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce 

eminente valore cui la Costituzione ha conferito spiccat rilievo (art. 9, comma 2), imponendo alla 

Repubblica – a livello di tutti i sogget ti che vi operano e nell’ambito delle rispettive competenze 

istituzionali – di perseguirn il fine precipuo di tutela». Nella stessa occasione, dopo aver eretto 

ipatrimonio ambientale a valore costituzionale, la Consulta, da subito, evidenziò e correlate esigenze 

di bilanciamento tra quest’ultimo e gli altri valori costituzionali.-  

 Outrossim, descendo as dobras do sistema italiano , há elementos que, no direito e na 

jurisprudência, mostram uma forte ênfase a vocação internacionalista da Constituição. Em 

particular, os recentes desenvolvimentos na jurisprudência constitucional parecem destacar 

orientação interpretativa destinada a uma ligação mais estreita entre direito interno e fontes 

internacionais e comunitária17. 

                                                        
16 PORENA. Daniele. La protezione dell’Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale». G. Giappichelli Editore – 

Torino, 2009, p. 150. 

17 Scendendo lungo le pieghe del nostro ordinamento nazionale, vi sono elementi che, sul piano normativo e giurisprudenziale, 
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Veja-se, então, que o ambiente foi especificamente mencionado na Constituição Italina 

apenas em 2001, e apenas no que diz respeito à distribuição das competências legislativas entre 

Estado e Regiões, ficando a encargo da doutrina, dos magistrados e do direito internacional suprir 

as “lacunas” vivenciadas pelo direito Italiano. 

Nada obstante, “L’ambiente sembra dunque aver conservato il “rango” in precedenza 

conquistato, consolidando la posizione di valore costituzionale anche nella giurisprudenza 

successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione”18 

 

3. BREVES CONSIDERAÇÕES ENTRE AS CARTAS FUNDAMENTAIS 

José Adércio Leite Sampaio conclui como o Direito Ambiental pode ser visto na ordem 

constitucional brasileira: 

Somados, assim, requisitos formais e materiais, pode-se falar no Brasil de um direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como se pode referir a uma “ordem ambiental” 

que completa e condiciona a “ordem econômica” e que, por topologia, integra-se na “ordem 

social”.19 

O certo é que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um legítimo direito 

fundamental, tendo em vista que está inserido no Título “Da Ordem Social”, ao lado da saúde, 

família, educação, seguridade social, cultura, criança, idoso etc., e, também, pela própria letra do 

art. 225, caput, da Constituição da República (“Todos têm direito...”). Essa afirmação, também, 

pode ser corroborada pela ideia de que o §22 do art. 5º. da mesma Carta Constitucional admite a 

existência de outros direitos fundamentais fora do rol deste artigo e, por fim, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é uma extensão do direito à vida. 

E para englobar uma ampla proteção, a Constituição Federal, além de um capítulo inteiro 

dedicado ao meio ambiente, previu diversas regras, as quais pode-se classificar em: i) regras de 

garantia (art. 5°, LXXIII), (ii) regras de competência (art. 23), (iii) regras gerais (arts. 170, VI; 173, 

                                                                                                                                                                                        

evidenziano una forte accentuazione della vocazione internazionalistica della nostra Costituzione. In particolare, i recenti sviluppi 
della giurisprudenza costituzionale sembrano evidenziare un orientamento interpretativo rivolto ad una più stretta saldatura tra 
l’ordinamento interno e le fonti internazionali e comunitarie (PORENA. Daniele. La protezione dell’Ambiente tra Costituzione 
italiana e «Costituzione globale». G. Giappichelli Editore – Torino, 2009, p. 49) 

18 O ambiente parece ter preservado a "classificação" anteriormente conquistada, consolidando a posição da jurisprudência 
constitucional também após a reforma do Título V da Constituição (PORENA. Daniele. La protezione dell’Ambiente tra 
Costituzione italiana e «Costituzione globale». G. Giappichelli Editore – Torino, 2009, p. 153). Tradução livre. 

19  SAMPAIO, José Adércio L.; WOLD, Cris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental: na dimensão internacional e 
comparada. Belo Horizonte: Del Rey. 2003, p. 98. 
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§5°, 174, §3°, 186, II; 200, VIII; 216, V; 231, § 1°) e (iv) regras específicas, as quais se encontram no 

capítulo destinado ao meio ambiente.20 

A carta fundamental Italiana, por sua vez, é demasiadamente pobre em indicações de 

princípios/regras em respeito ao meio ambiente. Como visto, o ambiente foi especificamente 

mencionado na Constituição apenas em 2001, e somente que diz respeito à distribuição das 

competências legislativas (art. 117 da Constituição). Contudo, já foi manifestado pelos juízes a 

interpretarem a problemática de uma forma flexível, justamente naquele pouco que emerge do 

texto constitucional da Constituição da Itália. 

Concluindo, o professor Daniele Porena21 verbera que embora a Constituição Italiana não 

expressamente registre o ambiente entre os seus valores fundamentais, parece correto falar em 

uma “Constituição Ambiental”, nascida e desenvolvida com base em um intenso trabalho de 

processamento oferecido pelo Tribunal Constitucional. Têm sido de grande ajuda neste processo 

de progressiva "adaptação" da Carta. As "zonas cinzentas" que, em matéria Ambiental, 

permanecem com a orientação na revisão do Título V, exigem hoje, outra vez reflexão e 

intervenção.  

Em particular, à semelhança do que era visível para a paisagem, entrar no ambiente de 

entre os princípios fundamentais identificados pelos primeiros doze artigos da Carta, iria libertar o 

                                                        
20 MORAES. Alexandre. Direito Constitucional. 23ªed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 828 

21 La nostra Costituzione non iscrive espressamente l’ambiente tra i propri valori fondamentali; eppure, anche per il nostro Paese, 
sembra corretto parlare di una “Costituzione ambientale”. La Costituzione ambientale italiana nasce e si sviluppa sulla base di 
un’intensa opera di elaborazione offerta dalla Corte costituzionale. Sebbene gli arrest dela Consulta presentino tuttora, tra loro, 
elementi di eccessiva discontinuità e, talvolta, margini di incertezza rispetto alle definizioni offerte, è fuor di dubbio il merito 
della Corte per l’aver faticosamente “estrapolato” ampi profili di tutela ambientale dal complesso delle disposizioni 
costituzionali. Il legislatore costituzionale non sembra, peraltro, essere stato di grande aiuto in questo processo di progressivo 
“adeguamento” della Carta: le “zone d’ombra” che in matéria ambientale permangono rispetto alle indicazioni fornite in 
occasione dela revisione del Titolo V richiedono oggi, con ogni auspicio, un ulteriore momento di riflessione e di intervento In 
particolare, analogamente a quanto si è potuto riscontrare per il paesaggio, iscrivere l’ambiente tra i principi fondamentali 
identificati dai primi dodici articoli della Carta, libererebbe l’art. 117 del “fardello” rappresentato da un valore trasversale, 
restituendo alla norma stessa il compito suo proprio di ripartire tra Stato e Regioni le materie lungo le quali i valori finiscono per 
essere “spezzati”. Ancora, un intervento di revisione costituzionale ben potrebbe evidenziare la distinzione concettuale che 
separa l’ambiente, come equilibrio degli ecosistemi, da quelle differenti “interpretazioni” giuridiche dello stesso ad esito delle 
quali l’ambiente si vede “filtrato” nella categoria del bene ambientale. Il primo auspicio che si pone all’evidenza è pertanto quello 
relativo alla configurazione di una norma di portata sostanziale, collocata tra i principi fondamentali e non semplicemente tra le 
regole di riparto competenziale tra Stato e regioni, che qualifichi il ruolo dell’ambiente nella prospettiva costituzionale. Le ragioni 
che suggeriscono di imboccare la strada prefigurata sono più d’una e non si esauriscono in preoccupazioni di tipo “formale”. In 
altre parole, l’idea di iscrivere espressamente l’ambiente nel novero dei principi fondamentali dela Costituzione non nasce dal 
mero disagio che pure è lecito provare nel confronto con la generalità delle costituzioni straniere, dove assai sovente l’ambiente 
è esaltato in autorevoli proclamazioni di principio generale. Vi sono ragioni ancor più profonde alla base di una esigenza di 
questo tipo. In particolare, l’espressa canonizzazione dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione risponderebbe 
anche alla necessità di ricondurre ad una più profonda coerenza sistematica il nostro impianto costituzionale. Come si è avuto 
occasione di osservare, non vi è più alcun dubbio circa il fatto che, al di là del dato testuale, l’ambiente figuri oggi tra i valori 
fondamentali della nostra Costituzione. (PORENA. Daniele. La protezione dell’Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione 
globale». G. Giappichelli Editore – Torino, 2009, pp. 263-264). 
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art . 117 do "fardo". Ainda assim, a revisão constitucional pode muito bem destacar a distinção 

conceitual que separa o ambiente, tais como o equilíbrio dos ecossistemas, essas diferentes 

"interpretações" do mesmo desfecho legal para que o ambiente é visto " filtrado " na categoria de 

bom ambiente  

Seguindo o pensamento, o Professor Porena, enfatiza que o primeiro presságio que se 

coloca é, portanto, provas da configuração de uma regra de alcance material , colocada entre os 

princípios fundamentais e não simplesmente entre as regras de repartição e competências entre 

Estado e regiões, que qualifica o papel do ambiente na perspectiva constitucional. As razões que 

sugerem de pegar a estrada prefigurada são mais do que uma e não terminam em preocupações 

do tipo "formal". Em outras palavras, a ideia de inscrever o ambiente entre os princípios 

fundamentais da Constituição não nasce de mero desconforto que também é permitido provar em 

comparação com a maioria das constituições estrangeiras, em que, muitas vezes, o ambiente é 

exaltado como notório princípio geral.  A expressa Canonização do ambiente entre os princípios 

fundamentais da Constituição iria responder também para a necessidade de levar a uma 

consistência mais profunda na estrutura constitucional. A habilidade demonstrada pelo juiz nos 

últimos anos para seguir uma linha de "consistência indubitável " sistemática das decisões 

tomadas sobre molas pelo que, portanto, aparece como um "defeito" de seu tecido constitucional. 

A visão de que parece preferível a este respeito é, portanto, voltada para a trazer o valor 

ambiental para sua sede própria , ou seja, os primeiros doze artigos da Constituição, deixando o 

art. 117 a tarefa de habilidades em declínio esse Estado e as regiões são chamados a desempenhar 

na sua materia mente para o que aconteceu com a paisagem. O valor que inspira proteção 

ambiente deve ser expressamente mencionado entre os princípios. 

Outrossim, a configuração de uma ou mais normas o princípio da protecção ambiental irá 

também levar a "solidificar" o ambiente constitucional horizonte do que o rarefeito e pré-legal 

dimensão de valores, proporcionando uma ordem constitucional concreto e referência normativa 

tangível. Embora à luz do que tem sido observado, é bom se lembrar de como as lacunas em certa 

medida ainda em curso, no âmbito das reconstruções jurídicos internos são, em parte, enquanto 

espera por uma cirurgia de revisão, colmatada a partir de informações disponível no front 

internacional. De fato contribui para descrever o conteúdo o conjunto de "Constituição ambiental" 

dos princípios desenvolvidos ao longo dos anos por Comunidade internacional. 

A dinâmica sustentada de integração entre o direito interno ea ordem jurídica 
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internacional, bem como a abertura progressiva da nossa Carta aos formulários a continuação do 

diálogo com o direito internacional, significa que hoje não podemos Independentemente exame 

"integrado" desses dois níveis para capturar, na íntegra, em profundidade, a mesma dimensão 

constitucional. Princípios, regras e obrigações internacionais hoje não apenas estourar em 

nacional, com um estatuto constitucional, como resultado das disposições do art. 10 da Carta, mas 

Além disso, em um sub-constitucional, à luz das disposições da nova redacção do artigo. 117, § 1º, 

da Constituição. E assim, por exemplo, os princípios prevenção, precaução e, mais recentemente, 

o acesso às informações sobre ambiente ajudar a decifrar as coordenadas em que o valor 

ambiental Ele deve ser emoldurado. Mais uma vez, a ideia de um equilíbrio razoável entre a 

protecção do ambiente e as necessidades e interesses da frente parece refletir uma das possíveis 

aplicações do princípio do desenvolvimento sustentável. 

As tensões profundas, a nível interno como a nível internacional, meandro em todo o 

ambiente, e para esse fim a tremer mais dinâmicas econômicas enraizadas, o saldo mais 

firmemente estabelecida e, não finalmente, as "certezas" estratificada na consciência coletiva dos 

homens, requerem um sábio e bem-dosada também dos princípios estabelecidos. 

Na combinação de experiência legal e desenvolvimentos internos do direito internacional o 

ambiente é portanto possível para descrever a trama global de nossa própria " Constituição 

ambiente” e as tarefas relacionadas ao legislador. 2. Perspectivas de Desenvolvimento elaboração 

constitucional Deixando de lado, aqui, uma análise aprofundada sobre a oportunidade (que em 

boa parte já tentou destacar) a operar uma série de "correcções técnicas "do que as deficiências 

reveladas pela actual projecto de artigo. 117 da Constituição. 

Pelo contrário, a parecer questões mais amplas e perguntas que giram em torno de se deve 

ou não prosseguir com uma inscrição "Resumo" do valor ambiental dos princípios fundamentais 

da Carta. Em particular, deve-se notar que o debate interno, ele permanece na boa sobre a 

questão de uma repartição competenziale  , Ele muitas vezes negligenciado a questionar sobre as 

coordenadas exatas de seguir, mesmo interpretação constitucional, dependendo da protecção do 

ambiente. Os princípios do direito ambiental internacional e comunitário, desenvolvidos e 

consolidou depois de anos de cuidadosa elaboração jurídica, ainda parecem inspirar medida 

também decisões "prudente" da consulta em torno da recaída legislação ambiental sobre a 

organização do valor constitucional. A necessidade pelo contrário, ele está em causa é, por 

conseguinte, de clarificar a nível constitucional, a perspectiva dentro da qual o valor ambiental e 
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encontra-se o tipo de proteção que Alega, em seguida, determinar "quem" deve garantir essa 

protecção. Na direção certa vale a pena mencionar como algo no passado anos, parece ter sido 

movido. Em particular, nos últimos legislaturas têm sido vários propostas de revisão da Arte. 9.º 

da Constituição., Identificado como um lar natural para uma configuração expressa o valor 

ambiental 6 . Mas antes de entrar em detalhes sobre resoluções parlamentares, parece 

apropriado considerar as várias opções que temos pela frente o legislador constitucional como 

ilustrado na literatura jurídica. Não vai escapar a atenção do leitor o fato de que um primeiro, 

básico, escolha no horizonte de uma emenda constitucional sobre o assunto, é uma referente à 

colocação de valores ambientais em uma dimensão jurídica individual, que, portanto, sujeitas a 

ações judiciais ou, 

Nesses termos, em breve comparação entre as duas Cartas Constitucionais é possível 

averiguar que muito embora a nossa lei Fundamental seja dotada de diversas normas e 

mecanismos de proteção ambiental, enquanto a Constituição Italiana dispunha de apenas um 

artigo explicíto, o qual se refere apenas a repartição de competências, ambas podem ser 

chamadas de Constituição Ambiente, pois: a) ambas dispõem de lacunas que devem ser supridas 

por operadores do direito, em especial o Magistrado; b) ambas se utilizam de normas 

infranacionais, como pactos, convenções e tratados; c) e a problemática ambiental rompe 

fronteiras, pois os danos, eventualmente, feitos em território nacional serão suportados 

igualmente no velho continente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vive-se um tempo em que a preocupação com a qualidade do meio ambiente é dos 

assuntos mais atuais e polêmicos. Neste cenário, as Nações Unidas criam programas, celebram 

tratados e convenções, fixam metas, ou seja, buscam de todas as maneiras minimizar a 

desenfreada degradação ambiental. Na Constituição de 1988, o meio ambiente passou a ter 

proteção especial, emergindo um verdadeiro direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Todavia, como nos mostra a história, o que se tem é a constante 

exploração dos recursos ambientais com a finalidade de obtenção de lucros econômicos cada vez 

maiores.  

Em 2001, como visto, ocorreu a revisão da Constituição da Itália. Dúvidas e incertezas em 
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torno na consistência sistemática da dimensão ambiental, na reconstrução jurídica ambiental, 

buscando a essência de algum referimento substancial na Carta, pois carece de uma norma que 

volte a qualificar o meio ambiental na prospectiva ambiental. Sinaliza uma distância objetiva entre 

a Constituição Italiana e a de outros países, onde o ambiente, ao contrário, vem expressamente 

elevado a um nível de princípio fundamental, como na nossa Carta Fundamental. 

As lacunas, inevitavelmente tendem a ser preenchidas (lapidadas) por ação dos juízes. Por 

essa razão a principal linha de continuidade na jurisprudência constitucional em matéria ambiental 

parece a carência de um parâmetro certo, como tenha uma obra de consulta. A dimensão jurídica 

do ambiente, em boa parte presa na lógica da matéria transversal. Terminou, dessa forma, por 

assumir contornos evanescente. Ou seja, na operação de alinhamento com outros valores 

constitucionais, como também nas decisões relativas a correta repartições das prerrogativas 

normativas entre o Estado e regiões. O absorvimento do meio ambiente na ausência de 

normas/princípios de referimento no que tange, fazendo com que o tribunal analise “case bay 

case”. De outro lado, o posicionamento de um valor, como término de confronto, nas operações 

de balanceamento com princípios constitucionais conduziram inevitavelmente a insurgência a 

uma série de eventos assimétricos contradições conceituais. Existe mais: a essência das mais 

precisas indicações da precisa continua hoje a alimentar a questão polêmica que de anos 

empenha a mais conhecida literatura jurídica. Noções de natureza jurídica continuam a ser 

terrenos de áspera contradição sobre aqueles que pesem por outro, mais do que qualquer coisa, 

as divergentes expressão que divergem caracterizando a experiência cultural meta-jurídica. Parece 

longe, ainda, a resposta jurídica a algumas questões que pairam atormentando a matéria.  

O ambiente se resolve no paradigma do direito subjetivo. Naquele de um dever público ou 

ainda, possivelmente, em ambos? Ainda, como conciliar a destino do ambiente do confronto com 

princípios e interesses de cunho diferente, a exemplo, e mais do que todos, o desenvolvimento 

econômico.  

De um lado, um monte de regras preordenadas; de outro lado o território, ligado a terra. 

A dinâmica sustentada de integração entre o direito interno e a ordem jurídica 

internacional, bem como a abertura progressiva na Constituição Federal aos formulários a 

continuação de diálogo com o direito internacional, significa que hoje não podemos prescindir de 

um exame integrado desses dois níveis.  
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Assim, se reforça a necessidade de se retornar aos princípios desenvolvidos em meio a 

comunidade internacional, o qual atinge também a prospectiva jurídica interna. A experiência 

jurídica de amadurecimento em sede internacional é de fato iniciada, em matéria ambiental. Faz-

se necessário uma referência com o fim de dar conteúdo do valor constitucional ao meio 

ambiente.  

Em resumo, estamos quase que parados sobre o assunto tentando achar uma solução para 

a problemática ambiental mundial. Estamos atrelados a tantos direitos, regras, conferências, mas 

temos que chegar a um equilíbrio.  
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A RELAÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A ITÁLIA: UMA ANÁLISE SOBRE O 

CASO DE HENRIQUE PIZZOLATO 

 

Marcos Vinicius Viana da Silva1 

Tarcísio Vilton Meneghetti2 

 

INTRODUÇÃO 

A extradição é um institui internacional elaborada e positivado em quase todos os países no 

mundo, no afã de possibilitara punição devido ao criminoso, ou ainda de promover da melhor 

maneira possível a instrução penal e processual penal. 

Na atualidade, são verificados vários casos em que a extradição é solicitada a brasileiros 

que estão no exterior, ou ainda de estrangeiros que se encontram no brasil, é que sejam acusados 

de crimes em outros países. 

No presente estudo, de maneira mais específica, buscar-se-á analisar o notória caso de 

Henrique Pizzolato, que é acusado e condenado em vários crimes deflagradas na operação 

mensalão, mas que antes da condenação fugiu para outro país, qual seja a Itália. 

O que torna o caso extremamente peculiar, é que Pizzolato é cidadão italiano e brasileiro, 

motivo pelo qual são atreladas a ele inúmeras características especiais, o que enseja um estudo 

detido e comparado entre a legislação nacional e a legislação italiana. 

Tem-se como objeto de pesquisa, investigar a possibilidade de extradição de Pizzolato da 

Itália para o Brasil, buscando evidenciar se existe possibilidade jurídica na ação, tanto na esfera da 

legislação específica italiana, bem como em relação a eventual tratado, que autorize tal conduta, 

entre os dois países.  

De outra forma, também quer-se verificar com o presente trabalho a possibilidade da 

extradição de Pizzolato para a Itália, em caso de uma relação inversa, quando o crime teria sido 

                                                        
1 Acadêmico de doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI - Itajaí, Santa Catarina, 

Brasil. E-mail: mvsilva0805@gmail.com 

2 Acadêmico de doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI - Itajaí, Santa Catarina, 
Brasil. E-mail: tmeneghetti88@gmail.com 
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cometido no país europeu e a fuga tivesse ocorrido para o Brasil.  

Em relação às hipóteses, denota-se que poderá ocorrer a extradição de Pizzolato para o 

Brasil, uma vez que os países analisado no caso possuem tratados que autorizem tal conduta, e 

ainda que a legislação italiana permita a extradição de seus nacionais. 

Já no tocante ao segundo questionamento, acredita-se que a legislação brasileira não 

permitiria que brasileiro nato seja extraditado, independente de tratados específicos que 

autorizem tal atitude pelas partes. 

Informa-se ainda que será utilizado o método indutivo, tanto para coleta dos dados quanto 

no tratamento dos mesmos durante toda a pesquisa, aplicando técnicas do referente e do 

fichamento conforme preconiza o doutrinar Pasold3 para as análises pertinentes. 

 

1. EXTRADIÇÃO NO BRASIL 

Para tratar da extradição, evidenciou-se neste trabalho o conceito para o tema, ligado 

diretamente com seu desenvolvimento histórico e posterior análise de legislação. 

A divisão nestes moldes busca fixar alguns parâmetros mínimos e definições de conceito 

operacional, para que seja posteriormente possível comprar legislação brasileira e italiana. 

 

1.1 Conceito 

Inicia-se a conceituação sobre o tema de extradição, informando que a lei especifica 

relacionada a matéria, qual seja Lei 6.815 de 1980, acabou por não definir um conceito 

operacional para extradição, tratando o tema nos seguintes moldes: “A extradição poderá ser 

concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao 

Brasil a reciprocidade.”4 

Nota-se por este conceito, que a extradição está fundada em relação bilaterais em relação, 

porém não ficam claros os casos em que a extradição ocorre, como ocorre ou porque ocorre. 

                                                        
3 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12ª Edição revisada. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. 

4 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 6.815 de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 
Nacional de Imigração. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Na data de 01 de junho de 2015. 
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Segundo a doutrina de Portela5, um conceito sucinto de extradição poderia ser definido 

como “ato pelo qual um Estado entrega a outro Estado indivíduo que tenha violado as leis deste 

outro ente estatal, para que neste responda pelo ilícito que cometeu.” 

Na visão deste autor, pode-informar como conceito operacional amplo para a extradição, 

como um ato de cooperação internacional no campo penal, que visa a evitar que um indivíduo em 

conflito com a lei escape de responder pelos atos cometidos por se refugiar em outro Estado.6  

Em outra tentativa de responder os questionamentos relacionados a utilidade e 

importância da extradição, utiliza-se as palavras de Del’Olmo7, que assim discorre: 

Processo pelo qual um Estado entrega, mediante solicitação do Estado interessado, pessoa 

condenada ou indiciada nesse país requerente, cuja legislação é competente para julgá-la pelo crime 

que lhe é imputado. Destina-se a julgar autores de ilícitos penais, não sendo, em tese, admitida para 

processos de natureza puramente administrativa, civil ou fiscal.  

Segundo Del’Olmo, fica claro que a extradição se caracteriza por um processo de “envio” de 

uma pessoa para determinado país, que tenha uma solicitação formal, para que neste país 

responda por crimes penais lá cometidos.  

Ainda no campo da conceituação, apresentam-se os dizeres de Alberto Jorge Correia de 

Barros Lima8: 

Extradição é um instrumento jurídico, através do qual, um Estado (requerido) soberanamente 

entrega à justiça criminal de outro Estado (requerente) uma pessoa, porquanto este último tem 

jurisdição para processá-lo e julgá-lo (extradição processual) ou aplicar-lhe uma sanção penal 

(extradição executiva). 

Compreende-se pela soma dos conceitos, que o conceito de extradição é bem definido, 

com base e múltiplos fatores, tanto na esfera peal e processual penal, como ainda no tocante a 

soberania dos países envolvidos na relação da extradição. 

No tocante a esta esfera processual, Francisco Rezek9, que defende a extradição como uma 

forma de resguardar o princípio da justiça, uma vez que os criminosos são ficam impunes quando 

cometem crimes e se deslocam para outras países, assim comenta: 

                                                        
5 PORTELA, Paulo Henrique. Direito Internacional Público e Privado - Incluindo Direitos Humanos e Comunitário - 7a ed.: Rev., 

amp. e atualizada. Saraiva: São Paulo, 2015. 

6 PORTELA, Paulo Henrique. Direito Internacional Público e Privado - Incluindo Direitos Humanos e Comunitário. 

7 DEL’OLMO, Florisbal de Souza. Curso de Direito Internacional Público. Forense: São Paulo, 2011. p. 34. 

8 BARROS LIMA, Alberto Jorge Correia de. Extradição e Direito Internacional Penal. Revista da Escola Superior da Magistratura do 
Estado de Alagoas, Maceió n. 1: 11-26, p. 11 

9 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 237. 
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 A extradição não pressupõe relações diplomáticas entre os Estados envolvidos, e sim, um 

concurso de vontades e o reconhecimento do interesse recíproco de ambos os países na defesa 

mundial contra o crime.  

Nota-se que o tema da extradição tem múltiplos fatores envolvidos, e trata de um assunto 

delicado, uma vez que envolve tanto matérias processuais, no tocante a forma de como vai 

ocorrer eventuais extradições, como ainda relacionado a matéria e o motivo pelo qual a 

extradição pode ocorrer. 

Em decorrência desta conceituação, explana-se nos próximos parágrafos sobre o 

desenvolvimento legislativo no tocante a extradição. 

 

1.2 Legislação brasileira 

Conforme verificado no campo histórico, a legislação relacionada a extradição sofreu 

variações históricas, a depender do momento em que o brasil se encontrava e nas formas de 

relações internacionais. 

A atual legislação voltada ao tema foi editada no ano de 1980, entrando em vigor apenas 

na data de 10 de dezembro de 1981, sua origem histórica está relacionada com a necessidade do 

governo brasileiro, que a época era regulado pela ditadura militar, possuir uma legislação 

pertinente ao tema de extradição e deportação, tendo em vista o ingresso ilegal de estrangeiros e 

a necessidade da retirada destes.10 

Sua construção se deu por duas formas, dentro do direito material e do direito processual, 

determinando o que deve ocorrer para que a extradição seja realizada, bem como os mecanismos 

processuais para que ela ocorra. 

Assim, o artigo Art. 76 da Lei 6.815-80 define qual a necessidade material de tratados para 

que ocorra a extradição “A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se 

fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.”11 

Da mesma forma, ainda no campo material, o Art. 77 da Lei 6.815-80, informa os casos em 

                                                        
10 Informações retiradas da OAS - Rede Hemisférica de Intercâmbio de Informações para Assistência Jurídica Mútua em Matéria 

Penal e Extradição. Disponível no site: http://www.oas.org/juridico/mla/pt/bra/pt_bra-ext-law-6815.html. Na data de 18 de 
junho de 2015. 

11 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 6.815 de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 
Nacional de Imigração. 
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que não será concedida a extradição. A leitura deste artigo torna implícito a amplitude dos casos 

passivos de extradição, isto porque no caso de não vedação, poderá ocorrer a extradição.  

Não se concederá a extradição quando: I - se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa 

nacionalidade verificar-se após o fato que motivar o pedido; II - o fato que motivar o pedido não for 

considerado crime no Brasil ou no Estado requerente; III - o Brasil for competente, segundo suas leis, 

para julgar o crime imputado ao extraditando; IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão 

igual ou inferior a 1 (um) ano; V - o extraditando estiver a responder a processo ou já houver sido 

condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido; VI - estiver extinta a 

punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente; VII - o fato constituir 

crime político; e VIII - o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante Tribunal 

ou Juízo de exceção.12  

Pela leitura do artigo, compreende-se que ninguém será extraditado quando o crime 

cometido não for criminalizado nos países envolvidos na extradição, ou ainda no tocante a 

prescrição da legislação brasileira e estrangeira. 

Frisa-se deste artigo seu inciso primeiro, informando que nenhum brasileiro nato será 

extraditado, e que o naturalizado apenas o será por crimes cometidos antes da naturalização. 

Esta informação está de acordo com o artigo 5º, inciso LI, que tratada da extradição na 

Constituição da República Federativa do Brasil.13 

LI - nenhum brasileiro sera extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado 

antes da naturalizacao, ou de comprovado envolvimento em trafico ilicito de entorpecentes e drogas 

afins, na forma da lei; 

Ainda no artigo 77 da Lei, existem alguns apontamentos processuais, de como a extradição 

ocorrerá e quem pode julgá-la.  

§ 1° A exceção do item VII não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, 

infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato 

principal. 

§ 2º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a apreciação do caráter da infração. 

§ 3° O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos os atentados contra 

Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, 

sabotagem, sequestro de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos 

para subverter a ordem política ou social.14 

                                                        
12 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 6.815 de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 

Nacional de Imigração.  

13  BRASIL, República Federativa do. Constituição da república federativa do brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Na data de 18 de junho de 2015. 

14 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 6.815 de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 
Nacional de Imigração.  
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Neste sentido, são partes legitimas para pleitear a extradição apenas os Estados, por meio 

dos respectivos governos, o que constitui pressuposto essencial de sua concessão, inclusive no 

tocante a pedidos de prisão, de caráter cautelar, para fins extradicionais. 

Por fim, ainda na legislação, o artigo 78 da Lei 6.815-8015, trata dos itens derradeiros 

relacionadas a extradição. 

Art. 78. São condições para concessão da extradição: 

I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando 

as leis penais desse Estado; e 

II - existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do extraditando autorizada por 

Juiz, Tribunal ou autoridade competente do Estado requerente, salvo o disposto no artigo 82. 

Diante disto, compreende-se que a legislação da extradição, no campo do direito brasileiro, 

possui como ponto chave o estabelecimento de ocasiões e circunstancias em que a extradição 

está completamente vedada. 

O motivo destas imposições negativas, ocorrem para proteger o acusado e sua integridade, 

tendo como um dos pontos chave a impossibilidade de extradição de brasileiros natos, quer seja 

devido a legislação em geral, quer ainda pela texto constitucional. 

Esta evidência da impossibilidade de extradição de nacional, tornar-se-á fundamental para 

o discorrer do presente trabalho, tanto que segue no item 1.3 a explanação histórica para a 

impossibilidade de extradição do nacional. 

 

1.3 Histórico da extradição no Brasil 

A extradição é um procedimento (processual) de cooperação internacional em matéria 

penal, que é realizado entre nações diversas que buscam julgar e culpar os criminosos que se 

evadem do país onde realizam o ato criminoso.  

Apesar da característica internacional, existia no Brasil a extradição entre Estados 

brasileiros, regulada, por exemplo, pelo art. 19, inciso III, e pelo art. 39, §8, da Constituição de 

1934.  

Este instituto interno acabou por desaparecer, com a extradição atrelada a uma esfera de 

                                                        
15 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 6.815 de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 

Nacional de Imigração. 
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nação, mas tal tipo de extradição ainda se encontra empregado em sistemas federais como os dos 

Estados Unidos (18 U.S. Code §3182) e do México, onde existe uma autonomia maior aos Estados. 

No tocante a vedação de extradição para nacionais, tal disposição encontrou-se 

predominantemente positivado nas Constituições Federais. A primeira Constituição a vedar a 

extradição de cidadãos brasileiros para o exterior foi a de 193416 (art. 113, §31), seguida pelas 

Cartas de 193717 (art. 122, §12), 194618 (art. 141, §33), 196719 (art. 150, §19) e 1969 20(art. 153, 

§19). 

Frisa-se ainda que, apesar das Cartas de 1824 e 1891 não tratarem expressamente da 

impossibilidade de extradição de nacionais, todavia informa-se que tais constituições, devido a 

harmonia com a antiga tradição portuguesa, tinham como princípio implícito a impossibilidade de 

extradição de brasileiros.21 

Colhe-se como exemplo o Tratado de Amizade, Limites, Comércio, Navegação e Extradição, 

entre o Brasil e a Bolívia (Decreto 4.280/1868), firmado em 27 de março de 1867, cujo artigo 25 

dispunha que a extradição não terá lugar “se o criminoso reclamado for cidadão do país a cujo 

governo se fizer a reclamação”22. 

Ressalta-se por fim, que apenas na Constituição de 1891, primeira carta republicana, era 

possível a realização da extradição para nacionais, regido pela a Lei Federal 2.416, de 28 de junho 

de 1911. 

A Lei 2.416, de 28 de junho de 1991 assim tratou o tema: 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: Faço saber que o Congresso Nacional 

decretou e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º E’ permitida a extradição de nacionais e estrangeiros: 

                                                        
16 BRASIL, República Federativa do. Constituição da república dos estados unidos do brasil (de 16 de julho de 1934). Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Na data de 18 de junho de 2015. 

17 BRASIL, República Federativa do. Constituição dos estados unidos do brasil (de 10 de novembro de 1937). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Na data de 18 de junho de 2015. 

18 BRASIL, República Federativa do. Constituição dos estados unidos do brasil (de 18 de setembro de 1946). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Na data de 18 de junho de 2015. 

19  BRASIL, República Federativa do. Constituição da república federativa do brasil de 1967. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Na data de 18 de junho de 2015. 

20 BRASIL, República Federativa do. Constituição da república federativa do brasil de 1967. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 1, de 17.10.1969). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Na 
data de 18 de junho de 2015. 

21 SOARES, Carina de Oliveira. A extradição e o princípio de não-devolução (non-refoulement) no direito internacional dos 
refugiados. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9429. 
Na data de 18 de junho de 2015. 

22SOARES, Carina de Oliveira. A extradição e o princípio de não-devolução (non-refoulement) no direito internacional dos 
refugiados. 
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§ 1º A extradição de nacionais será concedida quando, por lei ou tratado, o país requerente 

assegurar ao Brasil a reciprocidade de tratamento. § 2º A falta de reciprocidade não impedirá a 

extradição no caso de naturalização posterior ao facto que determinar o pedido do país onde a 

infracção for cometida. 

Desta feita, conforme explicitado, atualmente inexiste a possibilidade de extradição de 

nacionais, devido tanto a previsão do texto constitucional, que é conteúdo de cláusulas pétreas23, 

como ainda não pode ocorrer devido a Lei específica sobre o tema. 

Isto posto, seguem nos próximos parágrafos, uma construção teórica sobre a extradição na 

legislação italiana, a fim de posteriormente demonstrar as relações evidencias no caso Pizzolato, 

que ora se analisa.  

 

2. EXTRADIÇÃO NA ITÁLIA 

2.1 Conceito 

Da mesma forma que ocorreu quando do tratamento do instituto da extradição na 

normativa jurídica, aqui também deve-se apresentar o conceito operacional de extradição dentro 

da legislação italiana. 

Para tanto, informa-se que o autor Furci, Cesare24 aborda um conceito geral para a 

extradição, conforme segue.  

L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di 

uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga 

sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se 

già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva).25 

E ainda segundo a doutrina de Tritto26, a extradição pode seguir dois rumos, o passivo e o 

ativo, conforme se depreende da leitura do trecho que segue: 

                                                        
23 Segundo se extrai das informações obtidas no site do senado federal, as Cláusulas pétreas podem ser compreendidas como 

“Dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por Proposta de Emenda à Constituição (PEC). As cláusulas 
pétreas inseridas na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas em seu artigo 60, § 4º. São elas: a forma federativa de Estado; 
o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais.” Disponível em: 
http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/clausula-petrea. Na data de 18 de junho de 2015. 

24 FURCI, Cesare. Appunti di diritto internazionale: estradizione. Caltagirone: Scuola tip. Città dei ragazzi, 1969.  

25 A extradição é uma forma de cooperação judiciária entre os Estados e é a entrega por um Estado de um indivíduo, que se 
refugiou no seu território, para outro estado, a fim de ser submetido a processo penal (neste caso haverá uma extradição 
processual) ou sanções penais em caso de condenação (neste caso tem- se uma extradição executiva). Tradução realiza pelo 
próprio autor do estudo. 

26 TRITTO, Francesco.Il principio dell'estradizione. Edizioni dell'Università degli studi: Roma, 1980.  
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L'estradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede a un altro Stato la 

consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è 

lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello 

Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.27 

Desta forma, compreende-se que a norma italiana em muito se assemelha a legislação 

brasileira, isto porque ela traz como conceito de extradição a ideia de envio de um cidadão para 

outra nação, no sentido de responder por uma conduta irregular praticada. 

No que concerne a sua possibilidade ativa e passiva, tal ideia também guarda relação direta 

com a aquela apresentada no Brasil, isto porque quando aborda-se o tema extradição, sempre 

existe a necessidade de uma conduta dupla, de uma nação que realiza a solicitação da extradição, 

e tem por fim o julgamento do extraditado, e ainda uma segunda nação que tem o possível 

extraditado em sua posse. 

Um tratado ou acordo entre a nação solicitante a cedente do indivíduo é essencial para 

qualquer extradição, uma vez que a nação solicitante não tem soberania para simplesmente 

retirar a fora o cidadão de uma nação e envia-lo para o seu território. 

Dito isto, compreende-se que no campo da conceituação, as duas nações tem definições 

muito próximas do instituo jurídico extradição. Desta forma, passa-se no item que segue a uma 

analisa da legislação, para posterior abordagem expressa do caso Pizzolato. 

 

2.2 Legislação 

No tocante a legislação, de forma semelhante ao que ocorre no contesto brasileiro, existe 

uma previsão constitucional e outra legal, que apresentam as características principais da norma 

italiana no tocante a possibilidade, impossibilidade e formas de uma extradição quando envolvido 

no caso a Itália. 

No campo constitucional, apenas dois artigos tratam do tema, sendo eles o artigo 10 e o 

artigo 2628, que assim informam.  

                                                        
27 A extradição pode ser ativa ou passiva. Ele é ativado quando um Estado solicita outro Estado a entrega de uma pessoa acusada 

ou condenada no seu território; é passiva quando, em vez disso, é o Estado "hospedeiro" do agressor individual (por um crime 
cometido no Estado requerente), que recebe o pedido de entrega por outro Estado. Tradução realiza pelo próprio autor do 
estudo. 

28  REPUBBLICA ITALIANA. La costituzione della Repubblica Italiana. Disponível em: 
http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/italiano.pdf. Na data de 18 de junho de 2015. 
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Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo 

nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa 

l'estradizione dello straniero per reati politici.29 

Art. 26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista 

dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.30 

Ambos os artigos constitucionais, se preocuparam apenas em informar que a extradição é 

um instituto regulado por normas internacionais e que a Itália não realizará extradições solicitadas 

com base em delitos puramente políticos. 

Compreende-se desta leitura, que não ocorreu, no campo constitucional uma proteção do 

italiano nato, como fora observado na legislação brasileira, que tratou especificamente dentro do 

artigo 5º da CRFB31 da proteção especial de seu nacional. 

No campo da legislação infraconstitucional, a Itália tutelou a extradição dentro do Código 

Penal, em seu livro décimo primeiro, título 2, nos artigos 697 até 722.32  

Na norma italiana, o procedimento da extradição foi dividido em duas partes, do artigo 697 

até o artigo 719, que trata do procedimento de solicitação de uma país para com a Itália, 

informando quais são as necessidades processuais em matéria de julgamento e em matéria de 

pena. 

Tais artigos se assemelham aqueles abordados na legislação pátria, uma vez que em 

matéria de extradição ocorre a impossibilidade de extradição em casos de condenação em pena 

de morte, ou ainda em penas degradantes ou humilhantes. 

Além disso, na lei italiana também ficou determinado as normas processuais, uma vez que 

o crime do julgamento deve estar previsto tanto na Itália como no local solicitante, além da 

                                                        
29 O sistema jurídico italiano está em conformidade com as regras geralmente reconhecidas do direito internacional. O estatuto 

jurídico dos estrangeiros é regulamentada por lei em conformidade com as normas e tratados internacionais. O estrangeiro que 
é negado seu país no efetivo exercício das liberdades democráticas garantidas pela Constituição italiana tem o direito de asilo na 
República nas condições estabelecidas por lei. Não permita a extradição de estrangeiros por crimes políticos. Tradução realiza 
pelo próprio autor do estudo. 

30 A extradição de um cidadão só é permitido em casos expressamente previstos em convenções internacionais. Não pode em 
nenhum caso ser permitida por delitos políticos. Tradução realiza pelo próprio autor do estudo. 

31 BRASIL, República Federativa do. Constituição da república federativa do brasil de 1988.  

32  REPUBBLICA ITALIANA. Codice Penale: R.D. 1398/1930 Atualizado L. 172/2012. Disponível em: 
http://www.altalex.com/documents/altalex/news/2010/09/22/estradizione. Na data de 18 de junho de 2015. 
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impossibilidade de prescrição do crime no dois países.33 

Já nos artigos 720 a 722 do norma, são estabelecidos as formas de prisão que podem 

ocorrer com o extraditado, cabendo ele sofrer custódia cautelar afim de previr sua evasão do país. 

Verificada a norma constitucional e a legislação infraconstitucional, compreende-se que a 

extradição na Itália, possui características muito semelhantes aqueles encontrados e positivados 

no Brasil, entretanto não se verifica qualquer vedação para a extradição de seus nacionais. 

 

2.3 Tratado Italo-Brasileiro 

Transpassado o estudo acerca da legislação e dos conceitos relacionados a extradição, 

tanto no Brasil como na Itália, cabe agra analisar como funciona a relação bilateral entre os dois 

países. 

A análise bilateral e fundamental para a verificação de tratados que permitam a extradição 

de pessoas entre os países envolvidos, isto porque a extradição tem como pressuposto de validade 

e existência a realização de acordos, prévios ou não, que permitam o seu funcionamento. 

Assim, o tratado estabelecido entre Brasil e Itália: 

Obrigação de Extraditar. Cada uma das Partes obriga-se a entregar à outra, mediante solicitação, 

segundo as normas e condições estabelecidas no presente Tratado, as pessoas que se encontrem em 

seu território e que sejam procuradas pelas autoridades judiciárias da Parte requerente, para serem 

submetidas a processo penal ou para a execução de uma pena restritiva de liberdade pessoal. 

ITÁLIA. 34 

O presente tratado foi assinado em 17 de outubro de 1989, demonstrando assim o 

momento em que o Brasil e a Itália exteriorizaram sua vontade em estabelecer extradições 

mutuas. 

Todavia, para que um tratado tenha validade, é preciso que ocorra a aprovação dentro do 

legislativo pátrio, sem isto os tratados não possuem qualquer validade ou aplicação, quer na 

esfera nacional, ou ainda na esfera internacional. 

                                                        
33 De modo geral prescrição significa a perda de uma pretensão, pelo decurso do tempo. Assim sendo, no campo do Direito Penal a 

prescrição pode ser conceituada como a perda da pretensão punitiva estatal, pelo decurso de determinado lapso temporal 
previsto em lei. BASILEU GARCIA definiu a prescrição como “a renúncia do Estado a punir a infração, em face do decurso do 
tempo”. GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.368. 

34 Senado Federal, Secretaria de Informação Legislativa. Decreto n° 863, de 9 de julho de 1993: promulga o Tratado de Extradição, 
entre a República Federativa do Brasil e a Re-pública Italiana, de 17 de outubro de 1989. Disponível em: 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=137938. Na data de 18 de junho de 2015. 
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Desta forma, o tratado de extradição bilateral, foi aprovado pelo congresso, que tem 

competência exclusiva para tal ato35, mediante o Decreto Legislativo n° 78, de 20 de novembro de 

199236, e posterior aprovação final pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993.37 

Na Itália, segundo informa Marina Castellaneta38 “a procede alla ratifica di un trattato tra 

Italia e Brasile del 17 ottobre 1989, in vigore dal 1° agosto 1993 e ratificato dall’Italia con legge 23 

aprile 1991”. 

Com tal aprovação dos dois países, a extradição passa a ser possivelmente exigida a partir 

de 1 de agosto de 1993, podendo ser solicitada pela Itália para os crimes lá cometidos, como ainda 

em caso oposto pelo Brasil.  

No tocante a esfera processual, a redação do tratado ocorreu de forma bastante simples, 

devendo ser aplicado subsidiariamente as leis específicas de cada um dos países envolvidos no 

processo de extradição, a fim de que ocorra a extradição do acusado ou condenado. 

Deve-se ponderar que no tratado entre Brasil e Itália nada fora dito em relação a 

possibilidade de extradição dos nacionais, e mesmo que tivesse, devido a hierarquia dos 

tratados39, ainda seria aplicado os ditames constitucionais de cada um dos países envolvidos no 

processo de extradição. 

Isto posto, nota-se e evidencia-se a existência da relação bilateral entre os países estudados 

nesta pesquisa, e ainda compreende-se que a legislação especifica é hierarquicamente inferior as 

constituições de cada um das nações envolvidas. 

                                                        
35 BRASIL, República Federativa do. Constituição da república federativa do brasil de 1988.  

36 Senado Federal, Secretaria de Informação Legislativa. Decreto legislativo n° 78, de 1992: Aprova os textos do Tratado de 
Extradição, Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria Penal, e Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao 
Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Matéria Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália, assinados em Roma, em 17 
de outubro de 1989. Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=137053. Na data de 18 de 
junho de 2015. 

37 Senado Federal, Secretaria de Informação Legislativa. Decreto n° 863, de 9 de julho de 1993: promulga o Tratado de Extradição, 
entre a República Federativa do Brasil e a Re-pública Italiana, de 17 de outubro de 1989. Disponível em: 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=137938. Na data de 18 de junho de 2015. 

38 CASTELLANETA, Marina. Pubblicata la legge di ratifica del Trattato con il Brasile sul trasferimento dei condannati. Intanto 
Cesare Battisti verso l’espulsione. Disponível em: http://www.marinacastellaneta.it/category/estradizione. Na data de 18 de 
junho de 2015. 

39 Sob esse prisma, os tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro passaram a ter três hierarquias que cumprem ser 
diferenciadas: a) os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em ambas as Casas do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. Já os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo procedimento ordinário terão o status de 
supralegal. No que tange aos tratados internacionais que não versarem sobre direitos humanos serão equivalentes às leis 
ordinárias. CARVALHO, Felipe Bruno Santabaya de. A posição hierárquica dos tratados internacionais e da lei complementar no 
ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11148. Na data de 18 de junho de 2015. 
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Apresentados estes pontos eminentemente teóricos, tratar-se-á nos parágrafos e itens que 

seguem, uma relação pratica da possibilidade de extradição entre Brasil e Itália, analisando o caso 

Pizzolato, que vem repercutindo desde meados de 2008 e ainda não foi completamente 

solucionado. 

 

3. CASO PIZZOLATO 

O caso de Henrique Pizzolato fora selecionado para o presente estudo, devido a sua 

complexidade, uma vez que o acusado, ora condenado, é nacional de dois países, Brasil e Itália, 

sendo assim a extradição nitidamente mais específica. 

Assim, para evidenciar este estudo, se dividiu o presente capítulo em três temas, que 

trataram do caso em si, bem como das possibilidades e impossibilidades de extradição a depender 

do país que solicita.   

 

3.1 Acusação, condenação e fuga de Pizzolato 

A processualista e a condenação de Henrique Pizzolato está diretamente relacionado a 

ação penal 470 minas gerais40, que ficou conhecido como o processo do mensalão41, que envolveu 

um processo de corrupção envolvendo políticos de elevada escala federal. 

Um dos acusados do processo era Pizzolato, que posteriormente foi condenado a 12 anos e 

7 meses de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que tinha a competência para o 

julgamento do caso, devido os crimes corrupção passiva, lavagem, de dinheiro e peculato. 

A recomendação para a condenação de Pizzolato aconteceu na Ação Penal 470-MG42, às fls. 

15.947/15.990, v. 74 dos autos, tendo sido aberto o mandato de prisão do réu pelo Supremo 

Tribunal Federal(STF) após o julgamento do último recurso, em 13 de novembro de 2013. 

A época dos fatos criminosos, o condenado era diretor de marketing do Banco do Brasil, 

                                                        
40  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação penal 470-MG. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/relatoriomensalao.pdf. Na data de 18 de junho de 2015. 

41 O termo “mensalão” foi elaborado pela mídia para apresentar o caso. Esta nomenclatura é derivada de mensalidade, uma vez 
que os acusados e condenados recebiam propinas mensais para realizar atitudes que atentavam contra a moralidade 
administrativa. Informação disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/ojulgamentodomensalao/. Na data de 
18 de junho de 2015. 

42  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação penal 470-MG. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/relatoriomensalao.pdf. Na data de 18 de junho de 2015. 
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uma sociedade de economia mista, que tem participação em seu capítula de origem pública43, 

devido a comprovação de envolvimento no repasse de verbas e desvio monetário para 

financiamento do esquema do mensalão. 

Ainda na fase processual, antes da condenação final, Pizzolato, utilizando de meios 

inadequados, fugiu para a Itália, país em que também é considerado nato, uma vez que ele possui 

dupla nacionalidade originária. 

O meio de ingresso de Pizzolato na Itália ocorreu por meios fraudulentos, uma vez que o 

condenado utilizou-se de documentos de seu irmão, que já se encontrava morto, para conseguir 

penetrar no país europeu. 

Um dia após a expedição de seu mandado de prisão, Pizzolato divulgou por meio de seu advogado, 

uma nota dizendo que havia fugido para a Itália com o objetivo de escapar das consequências de um 

"julgamento de exceção". Pizzolato disse ter fugido para a Itália em busca de uma chance de 

conseguir um novo julgamento. Ele foi o único da lista dos 12 condenados no mensalão que tiveram 

a prisão decretada a não se entregar à polícia.44 

Uma vez que Pizzolato estava foragido na Itália, foi aberto um pedido de extradição 

internacional, Ext 886 SI45, solicitando a extradição do ítalo-brasileiro para que respondesse seus 

crimes no Brasil. 

Independente da forma de ingresso do réu na Itália, o ponto chave do caso Pizzolato está 

diretamente ligado a sua dupla cidadania originária. Isto porque as legislações entre brasil e Itália 

sobre o tema são diversas, conforme estudo anteriormente no tocante a extradição de nacionais. 

Analisar-se-á nos tópicos que seguem, como o caso, teoricamente, deverá ser tratado na 

Itália, levando em consideração a legislação italiana (frisa-se que o caso já está em andamento). E 

ainda será analisada como poderia ocorrer o caso inverso, em que um ítalo-brasileiro viesse ao 

Brasil e fosse solicitada sua extradição pelo governo italiano.  

 

                                                        
43 Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira brasileira, constituída na forma de sociedade de economia mista, com 

participação da União brasileira em 68,7% das ações. Juntamente com a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil é um dos cinco bancos 
estatais do governo brasileiro. Disponível em: http://www.bb.com.br/. Na data de 18 de junho de 2015. 

44 COSTA, Fabiano. Mandado internacional levou à prisão de Pizzolato, diz polícia da Itália Condenado no mensalão, ex-diretor do 
BB estava foragido há 2 meses: Ele usou nome de irmão morto há 36 anos para confeccionar documentos. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2014/02/mandado-internacional-levou-prisao-de-pizzolato-diz-policia-da-
italia.html. Na data de 18 de junho de 2015. 

45  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF - EXTRADIÇÃO: Ext 886 SI. Disponível em: 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14742997/extradicao-ext-886-si. Na data de 18 de junho de 2015. 
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3.2 Possibilidade de extradição Itália x Brasil 

Para a análise da extradição de um cidadão brasileiro foragido na Itália, como se mostra o 

caso Pizzolato, é necessário considerar duas legislações, a brasileira e a italiana, uma vez que 

apenas quando as duas convergirem é que poderá ocorrer tal fenômeno do direito internacional. 

No tocante a legislação brasileira, será aplicada, conforme citado anteriormente, a Lei 

6.815-80, a qual traz as características necessárias a serem atendidas nos casos de extradição, 

dentre os quais temos como regra principal a necessidade de um acordo entre as nações que 

pretendem a extradição. 

O tratado internacional que prevê a extradição entre as nações já fora firmado ainda 

dentro da década de 1990, sendo válido e surtindo os efeitos necessários até a apresente data, 

motivo pelo qual a princípio a extradição teria um sucesso inicial, ao menos no que tange a relação 

normativa internacional. 

Como segundo ponto de análise, é preciso verificar os requisitos internos de cada país para 

que a extradição fosse perfectibilizada. Entre os requisitos está o de positivação do crime em 

ambos os países, de não prescrição do crime, de cumprimento a pena de maneira humana e não 

degradante, entre outros. 

Relativo a estes itens, também se mostra possível a extradição, uma vez que os crimes, 

tanto na esfera material como processual, são tratados de forma semelhante, bem como ambos 

os países possuem sistemas processuais penitenciários semelhantes (impossibilidade de prisão 

perpétua ou pena de morte). 

Evidenciado todos estes pontos, e inexistindo qualquer outro empecilho legal expresso na 

legislação italiana no tocante a extradição de um nacional, poderá ocorrer a extradição de 

Pizzolato, tanto que a sentença para que tal ato ocorra já fora deflagrada. 

A solicitação do Brasil foi negada na primeira instância pela Corte de Apelação de Bolonha, mas, 

depois de a Procuradoria Geral da República protocolar um recurso, a Corte de Cassação de Roma 

acatou a extradição em fevereiro deste ano. Em 24 de abril, o governo da Itália autorizou que ele 

fosse enviado ao Brasil para cumprir a pena do mensalão.46 

Ocorre que, apesar de alguns embates sobre a segurança e o tratamento humano de 

                                                        
46 COSTA, Fabiano. Tribunal da Itália suspende extradição de Pizzolato para o Brasil: Defesa diz no recurso que decisão do governo 

italiano contraria lei recente. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2015/05/tribunal-da-italia-
suspende-extradicao-de-pizzolato-para-o-brasil.html. Na data de 18 de junho de 2015 
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Pizzolato nas prisões brasileiras, ocorreu a extradição do condenado, em meados de 2015, 

confirmando assim a hipótese de extradição de um italiano para o Brasil. 

Discutidos todos estes itens, passa-se no próximo tópico a discutir a possibilidade jurídica, 

mesmo que sem base fática, para um possível processo inverso de extradição. 

 

3.3 Impossibilidade da extradição Brasil x Itália 

Partindo agora do oposto, passa-se a analisar a possibilidade jurídica de uma extradição de 

um cidadão ítalo-brasileiro, mas que o cidadão saia da Itália e venha se refugiar ou esconder em 

solo brasileiro. 

Destarte, cabe aqui citar que é perfeitamente natural a possibilidade de um cidadão possuir 

dupla nacionalidade, isto pode ocorrer tanto através da aquisição de uma nova nacionalidade ou 

ainda com a possibilidade de dupla nacionalidade originária. 

O caso Pizzolato apresente um cidadão de dupla nacionalidade originária, isto porque os 

países em questão, Brasil e Itália, adotam sistemas de vinculação de nacionalidade mistos, 

podendo ser considerado nacional de qualquer destes países tanto os que lá nasceram, como 

ainda os filhos de pessoas destes países. 

O sistema misto combina os dois sistemas. É o adotado na Colômbia, EUA, etc. Na verdade, o que se 

pode concluir é que praticamente nenhum Estado adota o jus solis ou o jus sanguinis de modo 

exclusivo. Todos abrem exceções ao sistema que adotam como regra geral.47 

Sabendo desta possibilidade, analisar-se-á a extradição deste possível caso fictício. 

Primeiramente deve-se ponderar que as necessidades internacionais para a extradição já 

foram apresentadas, e são as mesmas no tocante Brasil- Itália, como Itália Brasil. 

Da mesma forma, como os crimes em questão são idênticos ao do caso Pizzolato, não há o 

que se discutir quanto a possibilidade jurídica da extradição no tocante a pena ou a existência do 

crime, que possui previsão em ambos os países, conforme narrado no item anterior. 

Entretanto, uma peculiaridade deve ser analisada no caso fictício em tela, uma vez que a 

questão ora discutida versa sobre a extradição de um brasileiro nato para outro país, item que é 

expressamente vedado no texto constitucional do art. 5º. 

                                                        
47 MELLO, Celso D. De Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. II Volume. 14. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 

954.  
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Desta forma, mesmo que se trata de um cidadão brasileiro e italiano, não há o que se 

discutir no tocante a extradição, uma vez que o poder constituinte originário48 trouxe de maneira 

clara a impossibilidade de extradição de qualquer brasileiro nato, pouco importando se ele nasceu 

no brasil ou se possui sua nacionalidade devido a ligação sanguínea com pessoas que possuíam a 

nacionalidade brasileira. 

Desta forma, assim como era clara a possiblidade de extradição no caso Pizzolato, é 

igualmente evidente a impossibilidade da extradição em caso semelhante, porém com a proposta 

partindo do inverso, no qual a Itália realizaria a solicitação para o Brasil.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com tudo que fora relatado, vários pontos foram observados, buscando-se durante toda a 

pesquisa uma análise uma análise jurídica sobre a extradição e de como ela se comporta nos dois 

países estudado. 

Para tanto, foi necessário estabelecer uma base legislativa sobre o tema, que inclinou-se 

sobre as constituições e legislações infraconstitucionais brasileiras e italianas no tocante a 

previsão da extradição. 

No que tange a legislação, vários foram os pontos em comum encontrados, o que 

demonstra a possibilidade jurídica da extradição entre estes dois países, apesar das recentes 

problemáticas apresentadas entre as nações quando do assunto extradição (caso Battisti). 

Todavia, o caso Pizzolato fora escolhido devido a peculiaridade do possível extraditado, 

uma vez que ele possuí dupla nacionalidade originária, é tanto cidadão brasileiro como também é 

cidadão italiano. 

Analisados todos estes pontos, a primeira hipótese restou completamente confirmada, 

uma vez que Pizzolato foi extraditado para o Brasil, devido a previsão legal dos crimes e da 

existência de um tratado específico sobre o tema. 

Da mesma forma, restou confirmada a segunda hipótese de impossibilidade de extradição 

                                                        
48 O poder constituinte edita atos juridicamente iniciais, porque dão origem, dão início, à ordem jurídica, e não estão fundados 

nessa ordem, salvo o direito natural; é autônomo, porque igualmente não se subordina a nenhum outro; e é incondicionado, 
porquanto não se sujeita a condições nem a fórmulas jurídicas para sua manifestação" (CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito 
Constitucional. 15 ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 266-267). 
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em caso semelhante, mas sendo o solicitante a Itália e não o Brasil, isto porque a legislação pátria 

proíbe expressamente a extradição de nacional, mesmo que este tenha dupla nacionalidade. 

Desta forma, mesmo a Itália concedendo a extradição de Pizzolato, é certo que, ao menos 

durante os efeitos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é completamente 

inconstitucional a extradição de um brasileiro nato, independente do motivo ou da quantidade de 

nacionalidades que este possua. 
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IMIGRAÇÃO NA EUROPA: UMA ANÁLISE ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO DE 

IMIGRANTES E REFUGIADOS 

 

Débora Cristina Freytag Scheinkmann1 

 

INTRODUÇÃO 

A migração maciça que assolou a Europa no ano de 2015 fez com que mais uma vez os 

olhares do mundo se voltassem para o continente, que não enfrentava um movimento nesta 

proporção desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. 

Diante desse contexto, a Agência da ONU para Refugiados – ACNUR, solicitou que todos os 

dirigentes dos países europeus deveriam reunir esforços, propondo e adotando ações em 

conjunto, com o objetivo de resolver a pior crise nesse segmento, registrada após a Segunda 

Guerra. 

A situação de milhares de refugiados e migrantes é precária em razão de diversos 

problemas que sofrem, desde o momento da saída de seus países de origem, bem como por todo 

o percurso realizado, onde muitos enfrentaram a travessia pelo Mar do Mediterrâneo, e, 

infelizmente alguns não conseguiram finalizá-la. Pessoas que se sujeitaram a pagar as suas viagens 

às organizações criminosas, onde os chamados “coiotes”, interessados apenas na obtenção do 

lucro advindo dos parcos recursos que as vítimas ainda possuíam, lotam barcos e pequenos botes 

sem o mínimo de segurança exigido. 

 Vários governos na Europa decidiram fechar suas fronteiras ou restringir o número de 

entrada dessas pessoas, levando os representantes da Agência da ONU para Refugiados – ACNUR 

a reivindicar um apoio conjunto dos diversos países. Após vários esforços efetuados por parte da 

ONU e de alguns governantes, parecia que o problema estava próximo de uma solução, quando a 

população mundial assistiu atônita aos atentados terroristas ocorridos no dia 13 de novembro de 

2015 na capital francesa, que mataram em torno de 130 pessoas. 

                                                        
1 Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Pós Graduada em Direito Penal e Processual Penal 

pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. Professora das disciplinas Estágio de Prática Jurídica, Processo Penal e 
Deontologia Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Advogada Especialista na área Penal. Endereço eletrônico para 
contato: advdebi66@gmail.com 
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As negociações sofreram um retrocesso, ante a situação de pânico instalada não só no local 

onde ocorreram os atentados, mas em todos os países do continente europeu, como também nos 

Estados Unidos, dentre outros que, de qualquer forma afrontam os interesses do Estado Islâmico. 

O objetivo do artigo é analisar o fenômeno atual da migração na Europa, com enfoque nos 

dados levantados no ano de 2015, verificando se as pessoas que se deslocaram ao continente são 

tratadas como refugiados. 

Com o grande número de pessoas que migraram para a Europa no ano de 2015, é 

levantado o seguinte problema: de que forma estes indivíduos estão sendo tratados pelas 

autoridades dos países do continente, ante programas e a legislação pertinente ao tema 

refugiados? 

O presente artigo também se propõe a analisar de forma sucinta, sem o escopo de esgotar 

o tema, quais são as garantias previstas no Direito Internacional em razão do deslocamento, 

migração, imigração, asilo e refúgio, bem como quais são os principais instrumentos internacionais 

que tratam do refúgio e quais as condições previstas para que um indivíduo seja considerado um 

refugiado.  

Durante as fases de investigação, tratamento dos dados e redação do relatório final da 

pesquisa, foi adotado o método indutivo, obtendo os elementos por meio de dados oficiais e da 

doutrina especializada no assunto, para apresentar a conclusão que será abordada nas 

considerações finais do presente trabalho. Também foram acionadas as técnicas da categoria e do 

conceito operacional, com o propósito de explicar os termos pesquisados, bem como as técnicas 

do referente e do fichamento no desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. 

Para tanto, o artigo será dividido em três subtítulos. Em um primeiro momento, tratará de 

analisar as diferenças doutrinárias entre as categorias deslocado, migrante, imigração, asilado, 

refugiado, verificando qual a categoria mais correta para tratar os indivíduos que estão chegando 

à Europa. Posteriormente, abordará sobre os instrumentos de proteção internacional aos 

refugiados.  Finalizando, o artigo analisará a situação desses indivíduos que estão cruzando as 

fronteiras da Europa para buscar proteção em diversos países, e, quais medidas estão sendo 

adotadas para lidar com a maior crise de refugiados desde o fim da Segunda Grande Guerra 

Mundial. 

O tema é atual e instigante, dado ao número de pessoas que chegaram em 2015, e, 
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continuam a chegar em solo europeu, advindo de países em conflito, na busca de proteção e 

melhores condições para as suas vidas. 

   

1. DESLOCADOS, IMIGRANTES, ASILADO OU REFUGIADO: QUAL A CATEGORIA ADEQUADA PARA 

OS INDIVÍDUOS QUE BUSCAM SEGURANÇA NA EUROPA? 

Diante das inúmeras notícias veiculadas na mídia acerca da gigantesca onda migratória de 

pessoas ao continente europeu, algumas categorias jurídicas foram ressaltadas de forma 

equivocada em razão das categorias: deslocados, migrantes, imigrantes, refugiados e requerentes 

de asilo.  

Uma preocupação constante com as pessoas que migram para outros países, deixando a 

sua pátria por inúmeros motivos, é com o respeito aos seus direitos fundamentais. Com o término 

da Segunda Grande Guerra Mundial e a consequente migração de milhares de pessoas, os direitos 

humanos foram internacionalizados com a elaboração da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, em 10 de dezembro de 1948.2 

O mínimo que os indivíduos desejam, e, o que deve ser oferecido é o que está amparado no 

artigo 25 do referido instituto jurídico internacional, ou seja, que toda pessoa tem direito a um 

nível de vida suficiente. As condições para proporcionar esse nível, deve assegurar ao homem e à 

sua família direito a saúde e ao bem-estar, principalmente no que se refere à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e aos serviços sociais necessários. Ainda tem direito 

à segurança no caso de desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 

casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.3  

Esses direitos devem ser assegurados por todos os países aos seus nacionais e a todos 

aqueles que foram forçados por inúmeros motivos a abandonar à sua pátria. O problema é que 

após a chegada das pessoas num determinado país, várias medidas devem ser tomadas, como a 

identificação de quem é migrante, e, de quem possui a necessidade de proteção, podendo 

requerer o asilo. 

Assim é mister para o presente estudo a abordagem acerca do conceito das diferentes 

                                                        
2 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. O Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. Curitiba:Juruá. 2013. P.31. 

3 Dado oficial do Unidos pelos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos do Homem.      Disponível em: 
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html. Acesso em 
11 de janeiro de 2016.  
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categorias como deslocado, imigrante, asilo e refugiado. 

Um conceito para deslocado é mais difícil de ser analisado no âmbito do Direito, eis que 

muitos autores como Mello4, sustentam que não há definição jurídica para essas pessoas, e que, 

“[...] são aquelas que tem refúgio dentro do seu próprio território, ou são impedidos de transpor 

uma fronteira internacional que foi fechada. São aqueles que não atravessam a fronteira 

internacional”.   

A imigração é o fluxo de pessoas que deixam o seu país e se dirigem a outro com o objetivo 

de se estabelecerem, podendo ocorrer de maneira individual ou coletiva. O Direito Internacional 

destaca dois princípios: o primeiro defende que os imigrantes têm o jus communicationis, ou seja, 

o direito de livre circulação dos membros da sociedade internacional; o segundo defende que os 

Estados não são obrigados a admitir estrangeiros em seu território.5 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem consagra o jus communicationis, de acordo 

com o que reza o artigo 13, inciso 2: “Todo homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive 

o próprio, e a este regressar”.6 

O motivo que leva os imigrantes a se deslocar não é decorrente de ameaça, seja de 

perseguição ou de morte, mas para melhorar sua vida em busca de trabalho, de educação, de 

reunificação familiar ou por outras razões. Os migrantes continuam recebendo a proteção do seu 

governo, diferentemente dos refugiados, que não podem voltar ao seu país.7 

Outros fatores que desencadeiam a imigração, podem ser todos aqueles que tornaram a 

vida insuportável para o indivíduo em seu país, como climático, econômico, guerras ou 

simplesmente pela oportunidade de conseguir desfrutar uma vida mais digna e segura em outro 

lugar. 

Se o motivo do deslocamento é decorrente de ameaça à vida ou à liberdade, o indivíduo 

poderá requerer a sua proteção por meio do instituto jurídico internacional do asilo. Torres apud 

                                                        
4 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2 vol. 15 ed. Rio de Janeiro:Renovar. 2004. 

P.1095.  

5 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público.. 2004. P.1083.  

6 Dado oficial do Unidos pelos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos do Homem – Preâmbulo.      Disponível em: 
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-11-20.html. Acesso em 
11 de janeiro de 2016. 

7 UNHCR – ACNUR – Agência da ONU para Refugiados. Notícia publicada em 01 de outubro de 2015. Refugiado ou Migrante? O 
ACNUR incentiva a usar o termo correto. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-
migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/. Acesso em 18 de outubro de 2015.  
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Mello8 assevera que “o asilo se origina em uma ação instintiva do indivíduo, necessidade biológica 

de buscar amparo para salvar a vida ou a liberdade”. 

Desde a antiguidade o homem que sofria perseguição já buscava por essa proteção, tendo 

a priori um cunho religioso, mas é na Grécia que ocorreu o seu desenvolvimento, tomando 

proporções jurídicas no Direito Romano. No final do século XVIII, com a positivação dos direitos 

humanos o asilo passa a ser garantido de forma mais ampla.9 Porém a consagração do instituto 

ocorreu após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, com a previsão do direito ao asilo na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem10. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem11 prevê em seu artigo 14: 

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros 

países. 

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime 

de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 

O asilo pode ser concedido de duas formas: o territorial – externo ou internacional – e o diplomático 

– interno ou político. (grifado) 

Em relação ao asilo territorial Accioly, Silva e Casella12 destacam o  conceito: 

O asilo territorial, que não deve ser confundido com o diplomático, pode ser definido como a 

proteção dada por um estado, em seu território, a uma pessoa cuja vida ou liberdade se acha 

ameaçada pelas autoridades de seu país, acusada de haver violado a sua lei penal, ou, o que é mais 

frequente, tendo deixado esse seu país para se livrar de perseguição política. 

Não é concedido asilo aos requerentes que praticaram crimes de guerra, crimes contra a 

paz e crimes contra a humanidade, pois são contrários aos fins e aos princípios das Nações 

Unidas.13 

O asilo diplomático é o que teve como precedente o asilo religioso, permanecendo até o 

início do século XIX, onde era concedido aos indivíduos que cometiam crimes comuns. Foi aos 

poucos desaparecendo na Europa e consagrado na América nos séculos XIX e XX. Atualmente, não 

                                                        
8 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2004. P.1091. 

9 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 4 ed. São Paulo:Atlas.2013. P.519 

10 SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional – Uma leitura a partir da Teoria da 
Sociedade de Risco. Curitiba: Juruá. 2014. P. 68.  

11 Dado oficial do Unidos pelos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos do Homem.      Disponível em: 
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-11-20.html. Acesso em 
11 de janeiro de 2016. 

12 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba.  Manual de Direito Internacional Público. 
20 ed. São Paulo: Saraiva. 2012. P.512.  

13 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2004. P.1100-1094. 
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é reconhecido nos Estados Unidos, mas está sendo mantido nos Estados Latino Americanos. Este 

asilo é concedido, aos políticos que sofrem perseguição por causas ou delitos políticos, tendo 

como objetivo conceder a proteção. O motivo do pedido deve ter caráter estritamente político. 14 

Em ambas as modalidades, o asilo não é um direito do indivíduo, mas do Estado que o 

concederá, caso assim entenda necessário, sem ter qualquer obrigação neste sentido. A doutrina 

critica esta posição, defendendo que o Estado tem o dever de conceder. Para Mello15, “o asilo, 

instituto essencialmente humanitário, somente atenderá sua finalidade quando se transformar em 

um direito do indivíduo e em dever do Estado”. Esta posição aparenta ser a mais recomendável, 

não esquecendo que ao Estado cabe a análise da situação do requerente de asilo, principalmente 

se for de caráter político. 

Os termos asilado e refugiado confundem-se, porém Mello16 destaca a diferença das 

categorias, trazendo posicionamentos de diversos autores: 

[...] no continente americano o conceito de refugiado é mais amplo do que o de asilado territorial. 

Assim sendo, todo asilado territorial é refugiado, mas nem todo refugiado é asilado territorial. O 

asilado territorial, quando é concedido é comunicado pelo Estado a aquele de onde saiu o indivíduo. 

Esta obrigação não existe para os demais refugiados. Gros Espiell saliente que [...] os conceitos de 

asilo territorial e refugiado, nos termos de Convenção da ONU de 1951, às vezes estão unidos, mas 

que eles são distintos. [...] Quem cuida do refugiado é o ACNUR e quem cuida do asilado é o Estado. 

Já Denis Alland sustenta que o asilo e o estatuto do refugiado não são tão distintos, porque o asilo é 

anterior ao estatuto do refugiado e ao mesmo tempo uma consequência deste. [...] Paul Lagarde fala 

em asilo territorial dos refugiados. Também tem sido assinalado que as diferenças entre asilado e 

refugiado dependem muito das práticas internas. 

Outro aspecto distinto do refúgio, em relação ao asilo, é que abrange situações de 

violações generalizadas de direitos humanos, não sendo necessária que a perseguição seja 

diretamente em relação ao solicitante.17 

É mister destacar que desde a Convenção de Havana de 1928, a América Latina conhece o 

instituto do asilo diplomático, não sendo admitido nas demais parte do mundo. Como destaca 

Amaral Júnior18 “o asilo diplomático visou a facilitar ao interessado a acolhida por parte de outro 

                                                        
14 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2004. P.1100-1102. 

15 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2004. P.1092-1093. 

16 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 2004. P.1095. 

17 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba.  Manual de Direito Internacional Público. 
2012. P.516.  

18 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 2013. P.521. 
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governo latino-americano, sem que este tivesse que transpor as fronteiras nacionais”. 

No Brasil, a Lei 6.815/80 define a situação jurídica do estrangeiro no país, prevendo em 

seus artigos 28 e 29, os deveres do asilado no território nacional. O asilo político foi previsto para 

dar proteção àquelas pessoas que estavam sofrendo perseguição por um Estado estrangeiro, que 

por razões políticas tinham a sua dignidade ameaçada e precisavam buscar amparo seguro no 

exterior. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também prevê em seu artigo 

4º, inciso X, a concessão do asilo político.19 

Em relação ao refúgio, o Brasil foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no ano de 1960, e, um dos primeiros países 

integrantes do Comitê Executivo do ACNUR, desempenhando um papel de liderança na proteção 

internacional dos refugiados.20 

O Brasil possui também uma legislação específica, a Lei 9.474 de 22 de julho de 1997, que 

incluiu entre os motivos para a sua concessão a violação grave e generalizada dos direitos 

humanos. 

Assim, denota-se que em âmbito internacional refúgio e asilo são tratados da mesma 

forma, pois a concessão deste, destina-se àquele que se enquadra na condição de refugiado, 

enquanto que na América Latina a concessão do asilo diplomático configurou-se para àqueles que 

tinham a sua dignidade ameaçada por questões políticas.  

No tocante ao grande contingente que chegou e continua a chegar na Europa, o Alto 

Comissariado das Nações Unidas – ACNUR, tem tratado os indivíduos como migrantes ou 

refugiados. Destacou o conceito de refugiado definido na Convenção de 1951, bem como quais os 

direitos básicos que os Estados devem garantir a esses indivíduos. Outra garantia é que os 

refugiados não podem ser expulsos ou devolvidos para os países, onde a sua liberdade e vida 

encontram-se em situação de perigo. Este princípio do non refoulement, ou da não devolução, 

está previsto no artigo 3321 do Estatuto do Refugiado. Garantia de acesso aos procedimentos de 

                                                        
19 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 2013. P.520. 

20 Dado oficial do ACNUR. O ACNUR no Brasil. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/a-missao-do-
acnur/. Acesso em 23 de janeiro de 2015. 

21 Art. 33 - Proibição de expulsão ou de rechaço 1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, 
um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida 16 ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da 
sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas. Disponível em: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Est
atuto_dos_Refugiados. Acesso em 28 de novembro de 2015. 
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asilo, de respeito aos seus direitos humanos básicos, de que lhes seja permitido viver em 

condições dignas e seguras, que os ajudem a encontrar uma solução a longo prazo. Os Estados 

têm a responsabilidade primordial desta proteção.22 

O Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR optou por utilizar dois termos: migrantes 

e refugiados. Para as pessoas que estão se deslocando para a Europa, porque estão fugindo de 

perseguição ou de guerra e cruzaram a fronteira de seu país, são tratados de refugiados. E, 

aqueles que se deslocaram por outros motivos que não preenchem as condições de refugiado, na 

acepção jurídica do termo, são tratados como migrantes. 

De acordo com as definições estudadas, a melhor solução seria que os migrantes fossem 

tratados como “imigrantes” e não migrantes. Quanto aos refugiados, está correta a utilização do 

termo, diante das condições previstas nos institutos jurídicos internacionais e com o 

conhecimento prévio do local de deslocamento dessas pessoas, as autoridades podem confirmar 

se há guerra no país e uma eventual situação de perseguição. 

Como a categoria refugiado possui conceito definido por meio de institutos jurídicos 

internacionais que influenciaram leis nacionais em vários países, e, diante de ponderações 

acentuadas de alguns autores, acerca das garantias do asilo e do refúgio estudadas inicialmente 

neste trabalho, é mister uma abordagem mais aprofundada acerca desta previsão legal, o que será 

tratado no próximo ítem. 

 

2. INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL AOS REFUGIADOS 

Como já foi destacado no presente artigo, foi na civilização grega, que o asilo foi concedido 

aos que sofriam perseguição religiosa, mas foi só no Império Romano que passou a ser 

considerado como um instituto jurídico.  

A primeira constituição a garantir o asilo como um direito foi a da França em 1793, 

transformando-o em condição de direito individual para de direito estatal, possibilitando o abrigo 

de estrangeiros que fugiam de seus países motivados por problemas políticos23. 

                                                        
22 UNHCR – ACNUR – Agência da ONU para Refugiados. Notícia publicada em 01 de outubro de 2015. Refugiado ou Migrante? O 

ACNUR incentiva a usar o termo correto. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-
migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/. Acesso em 18 de outubro de 2015.  

23 SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional – Uma leitura a partir da Teoria da 
Sociedade de Risco. P. 68. 
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Com o advento da Primeira Grande Guerra é que sobreveio um marco evolutivo na 

proteção aos refugiados, haja visto que até então era concedido o asilo, mas com o término do 

conflito e um grande número de refugiados dentro do Continente Europeu, houve a necessidade 

de um instituto jurídico que assegurasse uma proteção a esses indivíduos24. 

O asilo não era mais suficiente para proteger os refugiados decorrentes da Primeira Grande 

Guerra e da Revolução Russa, por não determinar quais eram as condições exigidas para que o 

indivíduo fosse acolhido por esse instituto, fazendo com que os olhares da comunidade 

internacional mudassem de paradigmas. 25 

Assim, após a Primeira Guerra foi assinado o Tratado de Versalhes, e, dentre outras 

atribuições, foi criada a Liga das Nações, organização internacional que regulamentou o instituto 

do refúgio.26  

Porém, foi somente com a Segunda Grande Guerra que o continente europeu enfrentou os 

maiores deslocamentos de pessoas já registrados na História, acarretando grande preocupação 

com os refugiados e o consequente interesse na solução do problema. Assim, em 24 de outubro 

de 1945 foi fundada a Organização das Nações Unidas – ONU. Nesse contexto histórico, foi 

elaborada a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, tratando também dos direitos 

dos refugiados, pois com as atrocidades decorrentes do nazismo, havia a necessidade de difundir a 

importância e o respeito aos direitos humanos.27  

Em 1950 a Organização das Nações Unidas aprovou a criação do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, sendo mantida a agência até os dias atuais e 

desempenhando ativamente a sua finalidade.28 Além de ter como finalidade a proteção dos 

refugiados, também foi “decisivo para assinalar as obrigações contratuais ou convencionais dos 

Estados que são signatários daquele instrumento”, como assinala Souza29. 

                                                        
24 SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional – Uma leitura a partir da Teoria da 

Sociedade de Risco. P. 73. 

25JUBILUT, Liliana Lyra; MADUREIRA, André de Lima. Os desafios de proteção aos refugiados e migrantes forçados no marco de 
Cartagena + 30. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
85852014000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=en. Acesso em: 22 de janeiro de 2015. 

26 SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional – Uma leitura a partir da Teoria da 
Sociedade de Risco. P. 73. 

27 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. O Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. Curitiba:Juruá. 2013. P.80-81. 

28 SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional – Uma leitura a partir da Teoria da 
Sociedade de Risco. P. 78 

29 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. A (in)Aplicabilidade do Estatuto dos Refugiados para os Deslocados Ambientais. 
Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=b25b911ffc2b76a6. Acesso em 20 de setembro de 2015. 
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 No referido Estatuto dos Refugiados, o artigo 1º prevê que o termo refugiado será aplicado 

a qualquer pessoa que se encontre nas condições previstas no ítem 2, que ora destaca-se: 

Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser 

perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 

encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer 

valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual 

tinha sua residência habitual em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao 

referido temor, não quer voltar a ele.30 

O Estatuto dos Refugiados de 1951 limitou a concessão do refúgio apenas para 

acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 no continente europeu, restringindo-se 

desta forma à duas condições, uma de tempo e outra de local.31  

A maioria dos refugiados encontrava-se no continente europeu, porém com o tempo o 

Estatuto dos Refugiados passou a não ter a mesma eficácia, e assim, foi elaborado o Protocolo de 

1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, sendo as restrições temporal e geográfica extintas.32 

Em 1969 entra em vigor mais uma convenção com o objetivo de acolher os refugiados na 

África. A Convenção da Organização da Unidade Africana – OUA, ampliou o conceito do termo 

refugiado, direcionando para os que são obrigados a abandonar o seu país, diante de uma 

agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou outros acontecimentos que possam 

interferir gravemente na paz da sua sociedade, tanto em âmbito local como nacional33.  

Em outro continente, desta vez na América, outro documento foi elaborado e considerado 

inovador por trazer um enfoque de proteção e solução, agregando outras características para a 

definição do termo refugiado, bem como contemplou indivíduos advindos dos países da América 

Latina. Trata-se da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, instituída no Colóquio sobre 

Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá: Problema Jurídicos 

e Humanitários, realizado na cidade de mesmo nome, na Colômbia, em  1984.   

 Embora a Convenção da Organização da Unidade Africana – OUA tenha ampliado o 

conceito do termo refugiado, assim como a Declaração de Cartagena tenha sido inovadora, 

                                                        
30  Dado oficial da ACNUR. Disponível em: 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/documentos/?tx_danpdocumentdirs_pi2%5Bmode%5D=1&tx_danpdocumentdirs
_pi2%5Bfolder%5D=181. Acesso em 05 de outubro de 2015. 

31 ANNONI, Dannielle; VALDES, Lysian Carolina. O Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 2013. P. 121. 

32 SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional – Uma leitura a partir da Teoria da 
Sociedade de Risco. P. 83-84.  

33 SERRAGLIO, Diogo Andreola. A proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional – Uma leitura a partir da Teoria da 
Sociedade de Risco. P. 85. 
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apresentando outras características, ambas fazem referência a uma espécie geográfica, ou seja, a 

primeira refere-se aos indivíduos do Continente Africano, e, a segunda, aos indivíduos advindos da 

América Latina, mas não esqueceram de adotar a definição da Convenção de 1951 e “[...] preveem 

a violação maciça dos direitos humanos como caracterizadora da situação de refugiado.”34 

Os princípios contidos nestes instrumentos jurídicos influenciaram vários outros em âmbito 

internacional, regional e nacional, mas são os dois primeiros, o Estatuto do Refugiado e o 

Protocolo de 1967 que garantem o direito dos refugiados, devendo ser respeitado por todos os 

Estados signatários destes documentos, principalmente neste momento em que o continente 

europeu enfrenta a pior crise de refugiados desde o término da Segunda Grande Guerra Mundial, 

o que será tratado a seguir. 

 

3. A CRISE ATUAL DOS MIGRANTES E REFUGIADOS NA EUROPA 

 No ano de 2015 pessoas do mundo inteiro assistiram atônitas as notícias veiculadas pela 

mídia acerca do deslocamento de centenas de milhares de pessoas pelo mundo, principalmente 

em direção ao continente europeu, no maior movimento já cadastrado depois da II Grande Guerra 

Mundial. Segundo os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR, entre refugiados, 

pessoas deslocadas e requerentes de asilo, há mais de 60 milhões no mundo.35  

Nos últimos cinco anos sugiram quinze conflitos, destes alguns são novos e outros foram 

retomados, transformando o número de quase 11.000 refugiados por dia em 2010 para 42.500 

por dia em 2014. Estes números fizeram com que a ACNUR e outras agências da ONU, solicitassem 

ajuda de vários países para atender as necessidades humanitárias dos refugiados.36 

Um levantamento realizado no final de 2015 revelou que um milhão de pessoas que 

fugiram por motivos de conflito, perseguição e pobreza migraram para a Europa em 2015, sendo 

que destas, aproximadamente 500 mil eram provenientes da Síria, 20% eram do Afeganistão e 7% 

do Iraque.37 

                                                        
34 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. A (in)Aplicabilidade do Estatuto dos Refugiados para os Deslocados Ambientais. 

Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=b25b911ffc2b76a6. Acesso em 20 de setembro de 2015. 

35 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 29 de outubro de 2015. ACNUR: Um mundo em crise. Disponível em: 
http://nacoesunidas.org/acnur-um-mundo-em-crise/. Acesso em 05 de novembro de 2015.   

36 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 29 de outubro de 2015. ACNUR: Um mundo em crise. Publicado em: 
29 de outubro de 2015. Disponível em: http://nacoesunidas.org/acnur-um-mundo-em-crise/. Acesso em 05 de novembro de 
2015. 

37 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 23 de dezembro de 2015. Um milhão de refugiados e migrantes 
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Desde o início dessa grande massificação migratória para o continente europeu, de pessoas 

que estão fugindo da guerra e da perseguição, a Organização das Nações Unidas está buscando 

uma solução eficaz de acolhimento dessa população junto aos governantes dos países da Europa, 

bem como dos Estados membros da União Europeia, que devem demonstrar muito além de 

solidariedade, mas ações de plena responsabilidade. 

A preocupação da Organização das Nações Unidas e de outras organizações 

governamentais e não governamentais, foi intensificada com o aumento no número de mortes das 

pessoas que tentavam chegar em solo europeu por meio do mar, principalmente pelo 

Mediterrâneo, e, que se sujeitavam a cruzá-lo dentro de embarcações superlotadas. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas – ONU, mais de 800 mil migrantes e 

refugiados atravessaram o Mar Egeu da Turquia para a Grécia, perfazendo 80% das pessoas que 

chegaram irregularmente à Europa em 2015. Já o número de pessoas que atravessaram do Norte 

da África para a Itália diminuiu de 170 mil em 2014 para próximo de 150 mil em 2015.38 

Para uma análise acerca da evolução dos índices desse contingente populacional que está 

realizando a migração para os países europeus, o presente artigo abordará sobre os números 

levantados a partir de 2014, detalhando-os de forma mais aprofundada posteriormente, conforme 

os dados fornecidos do ano de 2015. 

Em 2014 mais de 218 mil pessoas realizaram a travessia pelo Mar do Mediterrâneo, sendo 

que aproximadamente 3.500 pessoas morreram nesse trajeto. Pela localização geográfica, 

inicialmente foi a Itália, o país que mais recebeu migrantes até o começo de 2015. Para uma maior 

elucidação, até agosto de 2014 a Itália contou com um número acima de 108 mil pessoas dentre o 

total de 218 mil pessoas que chegaram pelo Mediterrâneo neste mesmo ano.39 

Em julho de 2015, a Organização das Nações Unidas declarou que a Grécia passou a ser o 

país que mais recebia migrantes e refugiados, contabilizando 160 mil pessoas. Somente no mês de 

julho, a Grécia recebeu cerca de 50.242 pessoas, número superior ao registrado em todo o ano de 

                                                                                                                                                                                        

fugiram para a Europa em 2015, informa ACNUR.  Disponível em: https://nacoesunidas.org/um-milhao-de-refugiados-e-
migrantes-fugiram-para-a-europa-em-2015-informa-acnur/. Acesso em 05 de janeiro de 2016. 

38 ONUBR – Nações Unidas para o Brasil. ACNUR. Notícia publicada em 23 de dezembro de 2015: Um milhão de refugiados e 
migrantes fugiram para a Europa em 2015, informa ACNUR.  Disponível em: https://nacoesunidas.org/um-milhao-de-
refugiados-e-migrantes-fugiram-para-a-europa-em-2015-informa-acnur/. Acesso em 05 de janeiro de 2016. 

39 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 11 de fevereiro de 2015. Travessia do Mediterrâneo: Mais de 300 
migrantes e refugiados morreram ou estão desaparecidos. Disponível em: https://nacoesunidas.org/travessia-do-mediterraneo-
mais-de-300-migrantes-e-refugiados-morreram-ou-estao-desaparecidos/. Acesso em 17 de dezembro de 2015.  
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2014, que contabilizou 43.500 pessoas.40 

No cenário europeu, no final de agosto de 2015, foi divulgado que mais de 300 mil pessoas 

chegaram no continente, ultrapassando à quantidade total que foi contabilizada no ano de 2014 

de aproximadamente 219 mil. Dentre os países que receberam esse número estão Itália, Grécia, 

Macedônia, Hungria, Sérvia e Alemanha. Diante desses números a Organização das Nações 

Unidas, por meio do ACNUR, que é a agência que se destina ao tema dos refugiados, solicitou uma 

resposta humanitária eficaz por parte dos países europeus e da União Europeia.41 

No início de setembro de 2015 o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – 

ACNUR, assinalou seis princípios fundamentais para orientar as ações direcionadas à problemática 

da migração na Europa:42 

1) Esta é uma crise principalmente de refugiados, não somente um fenômeno de migração. A vasta 

maioria daqueles que chegam à Grécia vem de zonas de conflito, de países como a Síria, Iraque ou 

Afeganistão e está simplesmente lutando por suas vidas. Todas as pessoas que estão se 

locomovendo nestas circunstancias trágicas merecem ter seus direitos humanos e sua dignidade 

inteiramente respeitados, independentemente de seus status jurídico. 2) A Europa não pode 

continuar respondendo esta crise com uma abordagem fragmentada. [...] A única maneira de 

resolver este problema seria União Europeia e todos os seus países membros implantarem uma 

estratégia comum, baseada em responsabilidade, solidariedade e confiança. 3) [...]  A UE deve estar 

pronta, com a permissão e em apoio aos governos mais afetados – principalmente a Grécia, a 

Hungria e a Itália – para implementar um acolhimento de emergência adequado, com assistência e 

capacidade para registrar estas pessoas. 4) Pessoas que tenham uma solicitação de refúgio válida, 

nesta triagem inicial, devem ser beneficiadas por um massivo programa de realocação, com a 

participação obrigatória de todos os Estados-membros da UE. [...] 5) Aqueles que não precisam de 

proteção internacional e que não podem se beneficiar de oportunidades de migração legal devem 

ser ajudados a voltar rapidamente para seus países de origem, com o total respeito de seus direitos 

humanos. 6) [...] É necessária uma cooperação internacional mais efetiva para reprimir os 

contrabandistas, incluindo aqueles operando dentro da União Europeia, mas de maneira que 

permita a proteção das vítimas. Mas nenhum desses esforços será efetivo sem que sejam abertas 

mais oportunidades para pessoas virem legalmente para a Europa e encontrar segurança em sua 

chegada. [...] Países europeus e governantes em outras regiões devem expandir o reassentamento e 

                                                        
40 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 19 de agosto de 2015. Com aumento ‘dramático’ de refugiados, ONU 

insta Europa a impulsionar resposta humanitária. Disponível em: https://nacoesunidas.org/com-aumento-dramatico-de-
refugiados-onu-insta-europa-a-impulsionar-resposta-humanitaria/. Acesso em 17 de dezembro de 2015.  

41 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 28 de agosto de 2015. Mais de 300 mil migrantes e refugiados 
chegaram à Europa em 2015, alerta ACNUR. Disponível em: https://nacoesunidas.org/mais-de-300-mil-migrantes-e-refugiados-
chegaram-a-europa-em-2015-alerta-acnur/. Acesso em 17 de dezembro de 2015.  

42 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 04 de setembro de 2015. ONU pede que Europa aceite 200 mil 
refugiados da Síria, Iraque e outras zonas de guerra. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-pede-que-europa-aceite-200-
mil-refugiados-da-siria-iraque-e-outras-zonas-de-guerra/. Acesso em 17 de dezembro de 2015. 
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aumentar quotas de admissão humanitárias, implantar programas de vistos, de bolsas de estudo e 

outras formas que permitam uma entrada legal na Europa. [...]  

O grande problema é que esse grande número de pessoas que vem se deslocando para a 

Europa não diminuirá, enquanto a causa não for solucionada, pois essa migração é efeito do 

conflito existente em vários países, como por exemplo na Síria. Assim, o Alto Comissário da ONU 

para Refugiados, Antonio Guterres, na época assinalou dois pontos imprescindíveis, ou seja, 

primeiro amparar os países vizinhos das áreas de conflito, inclusive financeiramente, pois 90% dos 

deslocados se dirigem para estes locais, e, segundo, orientação nas políticas de auxílio no 

desenvolvimento dos países em guerra, para que as pessoas permaneçam em seus países com 

oportunidade de um futuro melhor.43 

As pessoas que saíram de seus países em guerra, primeiramente se deslocavam para as 

áreas vizinhas, como Iraque, Turquia, Líbano e Jordânia, porém com a falta de ajuda financeira e 

do corte de 40% ao Programa Mundial de Alimentos – PMA, da Organização das Nações Unidas, 

esses migrantes não viram outra solução a não ser o redirecionamento para à Europa.44 

A exemplo da Síria, a Organização das Nações Unidas – ONU, vem insistindo que os países 

vizinhos devem oferecer oportunidades para que os migrantes sírios possam buscar o refúgio na 

União Europeia por meio da legalidade, buscando “reassentamento, admissão humanitária, 

reunião familiar, vistos humanitários e de estudantes.”45  

A crise dos refugiados é tratada pela Comissão Europeia e divulgou várias sugestões no dia 

10 de setembro de 2015. Dentre as recomendações, há a indicação de formas de relocação de 

refugiados da Itália, Hungria e Grécia para os países da União Europeia, abertura de caminhos para 

uma migração legal e uma política focada nas causas do deslocamento dos países em guerra.46  

Apesar das insistentes propostas da ONU por meio do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados – ACNUR, em meados do mês de setembro de 2015 a Hungria executou várias 

                                                        
43 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 04 de setembro de 2015. ONU pede que Europa aceite 200 mil 

refugiados da Síria, Iraque e outras zonas de guerra. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-pede-que-europa-aceite-200-
mil-refugiados-da-siria-iraque-e-outras-zonas-de-guerra/. Acesso em 17 de dezembro de 2015.  

44 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 16 de setembro de 2015. ONU se decepciona com falta de consenso 
europeu sobre refugiados e pede urgência para decisão. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-se-decepciona-com-falta-
de-consenso-europeu-sobre-refugiados-e-pede-urgencia-para-decisao/. Acesso em 17 de dezembro de 2015. 

45 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 18 de setembro de 2015. Medidas individuais de cada país da UE 
podem agravar o caos para os refugiados’, alerta ONU. Disponível em: http://nacoesunidas.org/medidas-individuais-de-cada-
pais-da-ue-podem-agravar-o-caos-para-os-refugiados-alerta-onu/. Acesso em 27 de setembro de 2015. 

46 ONUBR- Nações Unidas para o Brasil. Notícia publicada em 11 de setembro de 2015. Propostas europeias para a crise de 
refugiados devem ser implementadas com urgência, diz ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/propostas-europeias-
para-a-crise-de-refugiados-devem-ser-implementadas-com-urgencia-diz-onu/. Acesso em 17 de dezembro de 2015.  
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restrições aos migrantes em sua fronteira, em desacordo com o direito internacional e os julgados 

da União Europeia aplicados aos solicitantes de asilo e refugiados. Apenas um número pequeno de 

migrantes que solicitou refúgio pode entrar no país e vários sírios, inclusive famílias com seus 

filhos, foram impedidos de entrar na União Europeia, sendo rechaçados com gás lacrimogêneo e 

canhões de água. Outros migrantes que solicitaram refúgio foram devolvidos para a Sérvia pela 

Hungria.47 

Diante desta restrição na Hungria, a ONU por meio do ACNUR, mais uma vez recomendou 

um plano emergencial:48 

Criação imediata de instalações na Grécia para receber, ajudar, registrar e examinar as pessoas que 

chegam. 

Início imediato, na Grécia e em centros de recepção na Itália, da relocação de 40 mil refugiados, 

conforme acordado pela União Europeia. 

Um pacote de ajuda emergencial da UE para a Sérvia, com objetivo de estabelecer uma capacidade 

de recepção, assistência, registro e relocação das pessoas para outros países europeus. 

O grande problema é que a Hungria como signatária do Estatuto do Refugiado e da 

Convenção de 196949, não poderia ter tomado essas medidas tão drásticas diante dessa crise pela 

qual a União Europeia está passando com milhões de pessoas se deslocando para a Europa. 

O Estatuto dos Refugiados prevê em seu artigo 31, proibição aos Estados signatários de 

aplicar sanções penais aos refugiados em situação irregular, decorrentes de entrada ou 

permanência. O mesmo instituto jurídico internacional ainda proíbe no artigo 33, a expulsão ou o 

rechaço de refugiado para as fronteiras dos territórios em que a vida ou a liberdade desses 

indivíduos seja ameaçada em razão “da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo 

social a que pertence ou das suas opiniões políticas”.50 

A preocupação das autoridades da Comissão Europeia e da Organização da Nações Unidas 
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é que autoridades de outros países fossem influenciadas pelas medidas adotadas pela Hungria, 

pois uma parcela da população de alguns países tem demonstrado preconceito em relação aos 

refugiados, principalmente num momento em que a Europa necessita de mais solidariedade. 

Todos os países do continente europeu devem agir por meio de uma ação conjunta em benefício 

dos migrantes, pois ações individuais, como a que foi executada pela Hungria, em nada 

solucionam o problema, muito pelo contrário, fazem emergir uma profunda desordem no 

problema que se encontra “batendo nas portas de suas fronteiras”.51 

No dia 23 de setembro de 2015, líderes da União Europeia reuniram- se em Bruxelas, na 

Bélgica, para tratar da crise dos migrantes e refugiados no continente, sendo anunciado um 

programa com as seguintes diretrizes: aumento dos recursos de assistência humanitária para os 

países vizinhos da Síria; relocação de 120 mil pessoas nos países da União Europeia; 

financiamentos para os refugiados nos países que os acolhem primeiramente; e, fortalecimento 

dos controles fronteiriços nos limites da União Europeia.52 

Apesar das diretrizes anunciadas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – 

ACNUR, destacou ainda outros aspectos preocupantes da crise que devem ser tratados, como: 

criação de instalações adequadas nas áreas de entrada na Europa para “receber, ajudar, cadastrar 

e examinar as pessoas”; implementação de um programa de apoio para o regresso com dignidade, 

daquelas pessoas que não são consideradas aptas à proteção internacional, como aqueles que não 

são considerados refugiados, pelo Estatuto por exemplo. O ACNUR destacou ainda, a necessidade 

da criação de meios legais para que os refugiados obtenham refúgio com segurança no continente 

europeu, reforçando mais uma vez acerca do “reassentamento e admissão humanitária, reunião 

familiar, apoio financeiro privado, vistos humanitários e de estudantes.53 

No dia 30 de setembro de 2015 ocorreu a 70ª sessão da Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas e líderes mundiais foram convocados pelo secretário-geral das Nações Unidas, 
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setembro de 2015.  

53 UNHCR-ACNUR. Notícia publicada em 24 de setembro de 2015: ACNUR parabeniza apoio da UE aos refugiados e pede 
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Ban Ki-moon, que sugeriu algumas diretrizes no recebimento dos refugiados com o objetivo de 

garantir os seus direitos. O secretário sugeriu oito princípios a saber: 

[...] preservação da vida, a proteção dos refugiados, a não discriminação, a preparação para 

conceder o direito a asilo ou refúgio, o compartilhamento das responsabilidades entre países para 

aumentar o número de locais de reassentamento e a cooperação entre nações de origem, de 

trânsito e de destino.54  

Mais uma reunião importante ocorreu em Instambul, na Turquia, no dia 14 de outubro de 

2015, o Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento, onde a comunidade internacional foi 

convocada para lidar com a crise dos migrantes e refugiados. Nesta reunião foi destacado mais 

uma vez que o direito dessas populações deverá ser garantido, tendo como objetivo fundamental: 

salvar vidas, pois várias pessoas morrem na travessia das fronteiras, principalmente por mar; o 

recebimento dessas pessoas; e, o combate da discriminação.55 

No dia 25 de outubro de 2015 ocorreu outra reunião em Bruxelas, sendo tratado um plano 

de ação com dezessete pontos para a Rota de Migração nos Balcãs56, de pessoas que advém de 

várias zonas de conflito, como a Síria. 57 

Os migrantes e refugiados que fogem das áreas de conflito e chegam à Itália e Grécia – 

atualmente este país está recebendo o maior número –, se deslocam para alguns países da União 

Europeia e outros da região dos balcãs, por meio de transporte por ônibus ou trem, que está 

sendo disponibilizado em vários países, mas alguns trechos são percorridos a pé até chegar nos 

locais de abrigo e de registro.58 

Com essa peregrinação de migrantes e refugiados, a preocupação passou a ser redobrada 

com a aproximação do inverno no continente europeu, pois medidas de proteção deverão ser 
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adotadas para que essas pessoas enfrentem as baixas temperaturas sem que corram o risco de 

perderem as suas vidas, para não somar o número excessivo de mais de 3.400 que morreram ou 

foram consideradas desaparecidas ao tentar chegar na Europa só no ano de 2015.59 

A implantação de medidas eficazes por parte de todos os países da União Europeia, no 

tratamento da crise dos migrantes e refugiados, não é fácil por parte de seus governantes apesar 

dos programas acordados, mas com a falta de administração política as organizações criminosas 

encontram espaço para executarem o tráfico de pessoas.  

Por ser altamente rentável, essas organizações lotam barcos infláveis e navios, com um 

número muito acima do limite, de migrantes e refugiados, onde milhares já perderam as suas 

vidas nas travessias por mar, principalmente pelo Mediterrâneo. Na busca por uma vida digna 

muitas dessas pessoas pagam aos chamados “coiotes” valores em torno de 1.800 a 2.500 euros 

para o transporte em embarcações maiores e de 1.100 a 1.400 euros em barcos de borracha.60   

O receio das autoridades da Comissão Europeia e da Organização da Nações Unidas, com as 

medidas adotadas pela Hungria no mês de setembro de 2015, confirmou-se quando países que 

estão na rota dos migrantes e refugiados, que se deslocam para o norte do continente começaram 

a adotar políticas de restrição. A República Tcheca é um desses países e em outubro de 2015 

manteve refugiados, migrantes e inclusive crianças presas de 40 a 90 dias em condições 

humilhantes. Outro absurdo foi o pagamento de 10 euros por dia de prisão, sendo que o dinheiro 

era confiscado, em revistas realizadas pelos oficiais tchecos. Medidas que ferem o direto 

internacional, e que, em se tratando de imigração só poderia ocorrer como último recurso.61 

Na direção oposta, alguns países da União Europeia vêm adotando medidas solidárias, 

como por exemplo a Eslováquia que criou um centro de emergência para pessoas que se 

encontram de passagem rumo a outros países, e, a Áustria que autorizou a passagem de 

migrantes e refugiados.62 
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No dia 12 de novembro de 2015 ocorreu a Cúpula das Nações Unidas sobre Migrantes e 

Refugiados na Europa e na África, cujo objetivo foi o combate da discriminação, a preservação dos 

direitos humanos das pessoas deslocadas por meio de soluções políticas, a extinção de prisões 

desnecessárias e fora dos preceitos legais, o respeito do princípio da não devolução, bem como a 

proibição de expulsões coletivas.63 

O vice secretário geral da Organização das Nações Unidas, Jan Eliasson,  propôs cinco áreas 

pelas quais os líderes mundiais deverão desenvolver a política migratória: 

primeiro, temos que enfrentar as raízes do deslocamento, começando por oferecer às pessoas, em 

especial aos jovens, oportunidades e empregos; segundo, migrantes e refugiados devem ter a 

chance de se tornarem produtivos; terceiro, temos que nos preparar para melhor responder a 

movimentos amplos de migrantes e refugiados; quarto, precisamos de abordagens compreensivas; 

finalmente, a liderança política é necessária para combater a discriminação.64 

É imprescindível um plano de ação conjunta com todos os dirigentes dos países que estão 

envolvidos nesse fenômeno migratório, haja vista que uma desgovernança neste setor é sinônimo 

de fracasso, fazendo com que todos os esforços dispendidos se tornem infrutíferos. 

Destarte, no momento em que líderes de países da União Europeia, apoiados e inspirados 

pela Organização das Nações Unidas e Organizações Governamentais e Não Governamentais, 

estavam articulando e implantando alguns programas de apoio aos migrantes e refugiados, 

ocorreu no dia 13 de novembro de 2015 vários ataques terroristas em Paris que culminaram na 

morte de mais de 120 pessoas e deixaram outras feridas, com autoria assumida pelo Estado 

Islâmico.65 

Os ataques terroristas à Paris foram considerados como “crime praticado contra a 

humanidade”66, fazendo com que vários países da Europa adotassem medidas urgentes de 

segurança, com notícias veiculadas sobre novos atentados em diversas partes do continente e que 
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alguns terroristas teriam entrado no continente pela mesma rota dos migrantes e refugiados. 

Além dos danos diretos decorrentes dos ataques terroristas, outros indiretos tendem a 

agravar a crise dos migrantes e refugiados, fazendo com que alguns países revoguem com a 

implementação de programas, retrocedam nos compromissos, como por exemplo de acolhimento, 

realocação, e, liberação do fluxo dessas pessoas em seus territórios pelas rotas, que foram 

insistentemente solicitadas pelas autoridades que tratam do tema. Medidas que ainda não foram 

adotadas por alguns países também poderiam ser implantadas como construção de cercas e 

muros, o que dificultaria a entrada dessas pessoas por diversas fronteiras.67 

Outra preocupação das autoridades que tende a agravar é em relação a xenofobia, pois 

anteriormente aos ataques terroristas em Paris, já haviam sido anunciados vários pedidos de 

solidariedade entre os países e a população em geral, bem como o tratamento aos migrantes e 

refugiados com respeito e dignidade.  

A xenofobia além de ser praticada por uma parcela da população do continente europeu, 

também foi difundida pela Hungria, que conforme abordado neste trabalho, em setembro de 2015 

já vinha executando várias restrições contra os migrantes e refugiados. Em dezembro do mesmo 

ano, a Hungria lançou uma campanha demonstrando essas pessoas como criminosos, invasores e 

terroristas, devido a sua origem e crença religiosa.68 

Como a Hungria é um Estado membro da União Europeia deverá cumprir com os 

instrumentos de proteção internacional aos refugiados e com a Convenção Europeia sobre 

Direitos Humanos, somando os esforços e não adotando medidas individuais no sentido contrário 

até então desejado e evidenciado pelas autoridades que lidam com o tema.69  

Após os atentados terroristas, o temor com a questão dos migrantes e refugiados é que 

toda a conquista atingida por meio de inúmeras reuniões realizadas com líderes de vários países, 

objetivando a adoção de programas eficazes, sofra um retrocesso e que a crise seja agravada. 
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Sob outro enfoque, a análise a ser realizada é que a crise está centrada no continente 

europeu, sendo que os seus líderes terão que solucionar o problema que estão vivenciando. 

Enquanto o problema da migração e do refúgio atingia em grandes proporções os países africanos, 

sem que tivessem o apoio internacional, a maioria dos países do continente europeu não se 

preocupava com o problema que estava a centenas de quilômetros distante. Agora não se trata de 

uma simples ameaça.  

Algumas medidas devem ser adotadas para minimizar a crise de migrantes e refugiados, 

como em relação à recepção das pessoas com acomodações dignas, assistência e cadastramento 

de identificação; abertura de processos para a verificação da necessidade de proteção, de 

realocamento para um dos países da União Europeia ou daqueles que não se enquadram no 

direito de obter a proteção de refúgio, o que neste caso deverá ser oportunizado um regresso com 

dignidade. 

Outra medida seria a ajuda financeira para os países vizinhos às áreas de conflito, 

impedindo que muitos migrantes e refugiados saíssem desses locais, porém muitos governantes 

cortaram financiamentos e doações, em decorrência dos custos no combate ao terrorismo. 

A solução do problema é bem complexa, mas com liderança política, solidariedade, 

respeito aos instrumentos jurídicos internacionais, principalmente quanto ao refúgio e aos direitos 

humanos, cumprimento dos compromissos assumidos, e, acima de tudo, entender que são 

pessoas procurando um país que lhes ofereça condições dignas e seguras para viver, mas que 

estão deixando para trás a sua pátria, a sua história, a sua cultura e muitas vezes suas famílias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde 2014 os países da Europa já vinham registrando um aumento no número de 

imigrantes e refugiados se deslocando para o continente, mas foi no ano seguinte que esses 

índices se tornaram alarmantes, chegando no final de 2015 a totalizar um milhão de pessoas que 

fugiram por motivos de conflito, perseguição e pobreza, sendo que destas, aproximadamente 500 

mil eram provenientes da Síria, 20% eram do Afeganistão e 7% do Iraque. 

Esse movimento na Europa vem acompanhando um fluxo migratório mundial que, segundo 

o Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR, totaliza mais de 60 milhões, entre refugiados, 

pessoas deslocadas e requerentes de asilo. 
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Os governantes dos países da Europa foram surpreendidos por essa onda migratória 

gigantesca, e apesar, de muitos serem signatários do Estatuto do Refugiado e do Protocolo de 

1967, seus programas direcionados aos refugiados foram ineficazes no atendimento imediato 

desses indivíduos. Por outro lado, alguns países decidiram fechar as suas fronteiras, deixando de 

cumprir com os seus compromissos assumidos, e, de contrapartida, tornando a situação ainda 

mais difícil para aqueles que estavam recebendo esses imigrantes e refugiados. 

Ocorreu uma mobilização por parte da Organização das Nações Unidas, por meio do Alto 

Comissariado para Refugiados, dos governantes de alguns países, de algumas organizações 

governamentais e não governamentais, solicitando aos líderes dos países da Europa a necessidade 

de uma ação conjunta urgente para lidar com a crise dos imigrantes e refugiados. Essa solicitação 

foi incansável e no momento em que estava havendo uma conscientização de que a crise estava 

batendo nas portas de cada fronteira, e que, o problema pertencia a todos os países e não só 

àqueles que lhes abriam as primeiras portas, como a Itália e Grécia, ocorreram os ataques 

terroristas em Paris, culminando num retrocesso na implementação de programas e medidas para 

lidar com os imigrantes e refugiados. 

O presente estudo iniciou identificando as diferenças doutrinárias entre as categorias 

deslocado, migrante, imigração, asilado, refugiado, verificando qual a categoria mais correta para 

tratar os indivíduos que estão chegando à Europa. No ítem 2 abordou sobre os instrumentos de 

proteção internacional aos refugiados. O artigo finalizou, analisando a situação dos migrantes e 

refugiados que cruzaram as fronteiras da Europa, com o objetivo de serem amparados e 

protegidos nos países desse continente, e, quais medidas estão sendo adotadas para lidar com a 

maior crise de refugiados desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. 

Para tratar da atual crise dos imigrantes e refugiados, enfrentada pelos países da Europa, é 

difícil apontar uma ou várias medidas eficazes que os seus governantes deveriam adotar com o 

objetivo de garantir uma solução.  

De um lado, o dos imigrantes e refugiados, porque os motivos que levaram tantas pessoas 

ao continente europeu, foram decorrentes de guerras e de áreas de conflito existentes nos países 

de origem desses indivíduos ou dos países vizinhos que lhes acolherem. Outro problema é que 

esses países vizinhos, também não receberam a ajuda necessária para suprir as necessidades 

dessas pessoas, assim, tiveram de fugir mais uma vez para outros países, dentre os quais foram 

escolhidos os da Europa. Nessa corrente, os países da Europa seriam os melhores para oferecer 
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proteção e uma vida digna para esses indivíduos, além da localização geográfica. 

De outro, o dos países da Europa, levados a um impasse, ou seja, o do compromisso 

assumido como signatários dos instrumentos jurídicos internacionais e o do número alarmante de 

pessoas fugindo dos conflitos, de perseguição ou da pobreza. A preocupação de cada país de arcar 

economicamente com todos os direitos à essa nova população nos mesmos moldes oferecido aos 

seus cidadãos. A preocupação com o terrorismo e a xenofobia, dentre outras. 

Os governantes dos países da Europa devem tratar todas essas pessoas com respeito e 

dignidade, assegurando-lhes que os direitos humanos sejam reconhecidos, independente do 

termo correto a qual lhe faz jus. Porém, a criação de programas adequados e a adoção de medidas 

eficazes, numa ação conjunta entre os países amenizaria o sofrimento dos imigrantes e refugiados, 

bem como a situação que se tornou caótica em alguns lugares.  

Por meio do estudo realizado, outra solução eficaz seria a ajuda imediata aos países 

vizinhos às áreas de conflito, que recebem um grande número de pessoas, fazendo com que os 

imigrantes e refugiados permanecessem no local. Assim, esses imigrantes e refugiados não teriam 

que percorrer um caminho árduo e longo, num trajeto perigoso, onde muitos pagaram às 

organizações criminosas quantias que estavam além de seus parcos recursos, e, infelizmente 

outros pagaram com a própria vida ou de seus entes mais queridos. 
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CAUSAS REPETITIVAS: IGUALDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA 

CONFIANÇA NA JURISPRUDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

Tarcísio Germano de Lemos Filho1 

 

INTRODUÇÃO 

O cenário jurídico brasileiro, após um período de sedução doutrinária alienígena, que tem 

como principal chamariz técnicas interpretativas com forte perfil valorativo e principiológico, 

depara-se com um novo Código de Processo Civil, aparentemente multifacetário em sua 

concepção e, ao que parece, sem uma raiz facilmente identificável em sua proposta de 

consolidação  do trabalho jurisdicional. 

À primeira vista, a rápida leitura de seus dispositivos introdutórios conduz à perspectiva de 

uma  indissociável constitucionalização do processo,  a partir do estabelecimento de regras 

decisórias que remetem diretamente ao texto constitucional, como ocorre, a propósito, com os 

artigos 1 e 8, em que a matriz principiológica revela-se explícita. 

Não se trata, evidentemente, de colocar em pauta questões amplamente debatidas no 

campo doutrinário, como a evidente e inevitável submissão da regra ao princípio, dentro da 

arquitetura normativa. O que se tem, nessa primeira etapa, é que os próprios aspectos 

procedimentais que regem a marcha processual terão que se sujeitar, em qualquer circunstância, 

a uma interpretação de cunho constitucional e não mais meramente adequada aos aspectos 

processuais em si. 

Ao mesmo tempo, entretanto, em que as decisões judiciais são postas ao abrigo e vigilância 

constantes do texto constitucional, cuja interpretação tem que se amoldar a exigências políticas e 

sociais contemporâneas, busca-se evitar uma incursão mais profunda da atividade jurisdicional 

para além do texto normativo.  Essa proposta de delimitação se dá mediante a criação de 

                                                        
1 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, professor de Direito Processual Civil do curso de graduação 

em Direito pela Unianchieta, Jundiaí-SP, Mestre em Direito Processual Civil pela PUCCAMP. Graduado em Direito pela 
Universidade de São Paulo. Advogado. E-mail: tarcisiof@germanodelemos.com.br; glaatf@gmail.com. 
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mecanismos inibidores de soluções que se mostrem revolucionárias ou em descompasso com 

interpretações anteriores do ordenamento sobre o mesmo tema. 

Pretende o presente estudo, dentro de suas limitadas possibilidades, analisar, a partir da 

proposta de estabilização da jurisprudência pretendida pela nova legislação, as reais possibilidades 

de se garantir direitos fundamentais como a igualdade, a segurança jurídica e a consequente 

proteção da confiança, dentro de julgamentos baseadas em questões jurídicas assemelhadas e 

com perspectiva de projeção futura dos precedentes a serem criados. 

Em uma primeira etapa, coloca-se em foco a tradição jurídica brasileira de decidir pelo 

método tradicional subsuntivo, em que o fato é ponto de partida para a aplicação do 

ordenamento jurídico àquele caso específico, em contrapartida às inovações trazidas pelas 

decisões coletivizadas, extraídas da pretendida similitude de questões fáticas e jurídicas. 

Sob uma ótica subsequente, parte-se para uma abordagem perfunctória sobre a 

aplicabilidade efetiva da igualdade, da segurança jurídica e da proteção da confiança no âmbito 

jurisprudencial brasileiro e em que medida isso representaria uma prática afeta ao chamado 

Estado Democrático de Direito. 

Por fim, investe-se especificamente em face das chamadas “causas repetitivas”, objeto de 

incidente processual específico, pretensamente copiado do modelo alemão (Musterverfahren), 

mas que por aqui aparentemente passou a ser adotado para solucionar a alta demanda pelos 

serviços jurisdicionais, o que desvirtuou a sua função original e colocou em risco os bens jurídicos 

que pretende proteger. 

O método utilizado na fase de investigação foi o indutivo2, no tratamento dos dados foi o 

cartesiano3, e no relato dos resultados que se consiste neste ensaio, a base lógica é também, 

indutiva. As técnicas empregadas foram a do referente4, da categoria5, do conceito operacional6 e 

                                                        
2O método indutivo consiste em “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São 
Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 86. 

3O método cartesiano, segundo Cesar Luiz Pasold, pode ser sintetizado em quatro regras “[...] 1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 
4. classificar e revisar. Em seguida, realizar o Juízo de Valor.”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e 
prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 204. Categorias grifadas em maiúscula no original. 

4 Denomina-se referente “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 54. Negritos no original. 

5Entende-se por categoria a “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 25. Negritos no 
original 
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da pesquisa bibliográfica7 e documental, esta última, pelo fichamento e pela via eletrônica. 

 

1. A JURISPRUDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

A elaboração do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro levou em 

consideração diversas tendências doutrinárias, que foram do (neo) constitucionalismo importado 

da Itália às influências de Dworkin, estas talvez mais apropriadas ao freio da discricionariedade no 

âmbito da common law do que ao cenário subsuntivo que sempre se desenhou no território 

brasileiro e que passou a ser considerado obsoleto8. 

Inaugura-se uma nova etapa do trabalho jurisdicional com um texto que sinaliza desde a 

exigência de decisões que prestigiem, de ordinário, princípios como os da dignidade humana – 

como se isso tivesse sido sistematicamente ignorado pelo legislador na elaboração de regras- até a 

imposição de empecilhos que buscam permitir a consecução do que a lei denominou de 

“jurisprudência íntegra, estável e coerente”. 

Parte-se da premissa, portanto, de que a leitura do texto constitucional será uma constante 

e uma unanimidade entre os milhares de magistrados brasileiros, aos quais se encontram afetos 

cerca de cem milhões de processos em andamento, conforme estatísticas do Conselho Nacional 

de Justiça, embora sujeitos, todos eles, aos percalços interpretativos de súmulas vinculantes e de 

decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 

Mais ainda, parece que ao legislador ocorreu que os magistrados brasileiros possuem forte 

perfil valorativo e principiológico em suas decisões, dotados todos eles de sólidas raízes 

acadêmicas no trato do ordenamento jurídico, ao lado de uma abalável hierarquia e subordinação 

em face dos órgãos de jurisdição superior, únicos responsáveis pelo aperfeiçoamento da 

jurisprudência, aos olhos do novo texto processual. 

                                                                                                                                                                                        
6 Por conceito operacional entende-se a “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito 

de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria 
e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 198. 

7 Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 207. 

8 “A simplicidade positivista da subsunção entre o fato e a regra se mostrou incapaz de responder as complexas exigências de uma 
sociedade em rompimento com as afirmações clássicas da modernidade, o que leva o direito a introduzir à  sua ótica legislativa o 
mundo da vida, através da inserção dos princípios constitucionais pragmáticos-problemáticos” .MORAIS, José Luiz Bolzan de. A 
jurisprudencialização da Constituição: a audiência pública jurisdicional, abertura processual e democracia participativa. In 
STRECK, Lenio Luiz. ROCHA, Leonel Severo. ENGELMANN, Wilson(Org), Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora; São Leopoldo: Unisinos, 2013, p. 97. 
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Surge, nesse contexto, a referência explícita à proteção da confiança, à segurança jurídica e 

à isonomia nas situações previstas pelo parágrafo quarto do artigo 9279, quando trata da 

“modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 

julgamento de casos repetitivos”. 

A questão que surge e que pode surpreender ao mais incauto dos jurisdicionados, diz 

respeito a dois aspectos: em primeiro lugar, se os princípios em tela, indissociáveis da elaboração 

da norma, estarão sujeitos, eles próprios, a alterações interpretativas; segundo, se estarão sendo 

interpretados e aplicados somente a partir do momento em que os tribunais superiores 

resolverem alterar a sua jurisprudência. 

Ao que parece, proteção da confiança, segurança jurídica e isonomia,  isoladamente ou em 

interação entre eles, são princípios que estariam por gozar de plena estabilidade interpretativa 

dentro do Estado Democrático de Direito, pois arraigados como direitos fundamentais. 

De difícil concepção, sobretudo dentro de uma ótica garantista, que direitos que implicam 

prestações negativas10 possam navegar em mares como os que banham as praias da repercussão 

geral11 , requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, única via de acesso recursal ao 

Supremo Tribunal Federal, e que podem envolver, segundo o texto legal,  matérias de ocasião, de 

natureza econômica, política, social e, por último, na ordem estabelecida em lei,  de conteúdo 

jurídico. 

Embora seja prevista a mera possibilidade de serem tomados em conta fatores de ordem 

não jurídica e em escala de relevância em que o ordenamento é colocado em ultimo lugar, 

                                                        
9 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 27 Ago.2015. Art. 
927.   § 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou 
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da 
segurança jurídica. § 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento 
de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

10 “Direitos à proteção e direitos de defesa foram contrapostos porque os primeiros são direitos a ações positivas, e os segundos, a 
ações negativas”[...]”O primeiro é um direito em face do Estado a que ele se abstenha de intervir, o segundo é um direito em 
face do Estado a que ele zele para que terceiros não intervenham. A diferença entre o dever de se abster de intervir e o dever de 
cuidar que terceiros não intervenham é tão fundamental e repleta de consequências que, pelo menos do ponto de vista da 
dogmática, qualquer relativização nessa diferenciação é vedada”. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. . 2ed.4. 
tiragem. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p.456. Título original:Theorie der Grundrechte. 

11 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 27 Ago.2015Art. 
1.035.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão 
constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1o Para efeito de repercussão geral, será 
considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem 
os interesses subjetivos do processo. 
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conforme a redação do parágrafo quarto do artigo 1035 §1º, não é fruto do acaso  a redação da 

parte final do §4º do citado artigo 927, quando prevê a viabilidade de “modulação de efeitos da 

alteração jurisprudencial, no interesse social e da segurança jurídica”. 

Em ambos os artigos o conteúdo jurídico e a segurança jurídica seguem depois de critérios 

abertos, como as consequências de ordem econômica, política e social em relação ao primeiro e o 

interesse social em relação à segunda.  

A convivência, portanto, da repercussão geral, que deve ultrapassar os interesses 

subjetivos do cidadão, com a necessária proteção da confiança, da preservação da isonomia e da 

segurança jurídica, de evidentes reflexos interindividuais, será tarefa a ser arduamente 

desenvolvida e preservada pela Corte Constitucional brasileira, seguida compulsoriamente de 

perto pelos tribunais de base e órgãos de jurisdição de primeiro grau. 

Cria-se, com o texto do novo Código de Processo Civil, a perspectiva de que aos tribunais 

superiores competirá a tarefa única e hierarquicamente intransponível de darem eficácia ao texto 

normativo, com a relativização de direitos fundamentais em prol da vagueza conceitual de termos 

como “repercussão econômica, política e social” das decisões que vierem a proferir. 

O que parece ser mais grave, e como pois, preocupante, é que a lenta, gradual e cautelosa 

alteração jurisprudencial que se propõe, coloque ao desabrigo o jurisdicionado de primeira 

instância , que formule pretensões que envolvam decisões assecuratórias da igualdade, da 

segurança jurídica e da proteção a confiança que não se afinem, “prima facie”, com a 

jurisprudência consolidada. 

Tutelas de urgência terão que encontrar fórmulas satisfatórias de sobrevivência, caso a 

análise do caso concreto se paute por soluções que fujam da ortodoxia da interpretação dita 

“pacificada” e se confrontarão com o que se convencionou chamar de tardivitá, ou ineficácia da 

decisão judicial que vier a interferir na “vida já vivida”12. 

O que se tem, em verdade, é um Código de Processo resultante, ao que consta, de um 

certo deslumbramento acadêmico com facções doutrinárias de convivência quiçá difícil, como o 

constitucionalismo, novo ou clássico, ou os sedutores escritos de Dworkin, elaborados em uma 

                                                        
12Tradução livre do autor. No original: “[...]l’esigenza di ovviare a quel “pericolo di tardivitá del provvedimento principale”, 

magistralmente mezo in evidenza da Calamandrei, cioè di ovviare al bisogno di tutela urgente di tutte quelle situazióne di 
vantaggio, di tutti quei diritti, che, avendo contenuto e/o funzione(exclusivamente o prevalentemente) non patrimoniale 
subirebbo per definizione per tutto il tempo necessario allo svolgimento di un processo a cognizione plena ed exauriente”.PISANI,  
Andrea Proto. Sulla tutela giurisdizionale differenziata. Rivista di Diritto Processuale, n.4.:536.  .Padova: CEDAM, 1979. 
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outra atmosfera jurídico-normativa, todos focados em uma razoável e compreensível preocupação 

com o ativismo judicial incontrolável. 

A impressão que fica, quanto à concepção do novo Código quanto aos mecanismos 

pretensamente inibitórios da discricionariedade e da própria arbitrariedade judicial, é que os 

freios estariam colocados em mãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 

o que seria suficiente à preservação da integridade do ordenamento. 

Todavia, em razão das limitações do Superior Tribunal de Justiça à solução de questões 

infraconstitucionais, ao Supremo Tribunal Federal, Corte que congrega magistrados vitalícios e de 

livre indicação da Presidência da República, após formal ratificação do Senado Federal, é que 

estaria confiada a tarefa superficialmente última, mas substancialmente primeira, de sinalizar o 

alcance e conteúdo efetivo de todo o ordenamento jurídico, a partir das premissas lançadas pelo 

texto constitucional, em face também de critérios de relevância não-jurídica. 

A crise surge, portanto, a partir da dicotomia gerada pela exigência de preservação da 

unidade do ordenamento e de efetivação de direitos fundamentais, diante de previsões atinentes 

a preceitos de ordem pública e social como antecedentes e coexistentes a esse dever. 

 

2. APLICABILIDADE DA IGUALDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA 

NO ÂMBITO JURISPRUDENCIAL 

A partir de uma perspectiva histórica que considera a anterioridade do acolhimento de 

cada um dos direitos fundamentais, a liberdade estaria compreendida na primeira geração, 

abrangendo os direitos civis e políticos, enquanto que a segunda geração abarcaria os direitos 

econômicos, sociais e culturais, em que  especial relevância é emprestada à igualdade13. 

A igualdade, portanto,  insere-se,  dentro de “um conjunto de padrões que não são regras”, 

mas que constituem um padrão a ser observado, “não porque vá promover ou assegurar uma 

situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de 

justiça ou de equidade, ou alguma outra dimensão de moralidade”14. 

                                                        
13  "[...] são os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no 

constitucionalismo das distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal 
deste século. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a 
desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula".BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.30.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p 517. 

14 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3.ed.Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 36.Título 
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O conceito irá abranger as próprias desigualdades que a sociedade multifacetária 

contemporânea registra, o que implica o respeito às características específicas dos grupos 

minoritários que se acomodam dentro dela. Assim, como bem recorda Zanetti15, “a moderna 

reflexão liberal sobre igualdade é, em suma, uma reflexão sobre os limites da igualdade”. 

De qualquer modo, “as constituições democráticas contemporâneas necessitam da 

igualdade como componente indispensável à sua própria existência”16, ao passo que a igualdade 

somente se corporifica e se efetiva dentro da estruturação do Estado Democrático de Direito, 

irradiando-se na aplicação da norma jurídica em qualquer circunstância 

A segurança jurídica, elemento essencial ao Estado de Direito,  desenvolve-se em torno dos 

conceitos de estabilidade e previsibilidade, pois as decisões dos poderes públicos,“[...] não devem 

poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando 

ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes”17.  

Convergente com o posicionamento de Canotilho, a abordagem do tema por Gilmar 

Mendes18, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.685, conduz à ideia de que a 

segurança jurídica comporta a confiança na manutenção de modelos legais e de proteção contra 

transições que se façam de forma radical, até porque, “se considera, em muitos sistemas jurídicos, 

que, em caso de mudança de regime jurídico, a ausência de cláusulas de transição configura uma 

omissão inconstitucional”. 

Ao lado do perfil objetivo da segurança jurídica, como ponto de apoio da estabilidade das 

                                                                                                                                                                                        

original:Taking rights seriously. 

15 Tradução livre do autor. No original: “Trattare le persone come eguali significa far sì che a ognuno sia permesso di usare, per i 
suoi progetti di vida,  non più di una quota eguale delle risorse accessibili a tutti; non significa una eguaglianza “di risultato”, cioè 
eguale ricchezza- o eguale  povertá - per ognuno.  Eguaglianza tra i cittadini-individui significa inoltre, nel pluralismo etico delle 
moderne società multiculturali, riconoscimento e tutela dei gruppi minoritari del quali va rispettata la specifica “differenza”.  
L’odierna riflessione liberale sull’eguaglianza è, insomma, sempre anche una riflessione sui “limiti dell’eguaglianza”. ZANETTI, 
Gianfrancesco. Eguaglianza. In: BARBERA, Augusto (Org.). Le basi filosifiche del costituzionalismo.12°ed.Roma-Bari: Laterza 
Editori, 2012, p. 65. 

16 Tradução livre do autor. No original: La Costituzione ha bisogno dell’uguaglianza per esistire como Costituzione democrática, e 
reciprocamente la ugluaglianza ha bisogno della Costituzione per realizzarsi.Senza principio di uguaglianza non c’è Costituzione e 
viceversa.Il nesso è per noi così autoevidente, così forte e stringente, da sembrare quasi naturale e necessario. FIORAVANTI, 
Maurizio. Costituzionalismo.Percorsi della storia e tendenze attuali, 1°ed.Roma-Bari:Laterza Editori, 2009, p.105. 

17 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição.7.ed. 13.reimp.Coimbra:Almedina, 2003,  p. 264. 

18 BRASIL. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.685. . Art. 2º da EC 52, de 
08.03.06. Aplicação imediata da nova regra sobre coligações partidárias eleitorais, introduzida no texto do art. 17, § 1º, da CF. 
Alegação de violação ao princípio da anterioridade da lei eleitoral (CF art. 16) e às garantias individuais da segurança jurídica e do 
devido processo legal (CF art. 5º, caput, e lV). Limites materiais à atividade do legislador constituinte reformador. Arts. 60, § 4º, 
IV, e 5º, § 2º, da Cf. DJ 10-08-2006 PP-00019. Também disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=3685&classe=ADI>.Acesso 
em: 30 Out.2015.  
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relações jurídicas (Rechtssicherheit), subsiste, portanto, a mesma perspectiva do ponto de vista 

subjetivo(Vertrauensschutz) que “impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta 

e de modificar atos que produziram vantagens para os destinatários”, assim como “atribuiu-lhes a 

crença de que eram atos legítimos, tudo fazendo razoavelmente supor que seriam mantidos” 19. 

Os limites inibidores da ação do Estado, que a redação do texto constitucional20  propõe ao 

legislador em face de situações jurídicas consolidadas e, portanto, de efeitos previsíveis,  como um 

dos corolários da segurança jurídica, assegura, em consequência,   que a interpretação das regras 

mantenham-se em padrões  estáveis a partir desse princípio, como assinala Humberto Ávila21 : 

[...] a resistência à superação de uma regra será tanto maior quanto mais importante for a segurança 

jurídica para sua interpretação. A segurança jurídica será tanto mais importante, em primeiro lugar, 

quanto maior for o valor sobrejacente do princípio da segurança para a interpretação da matéria 

veiculada pela regra. 

A prática interpretativa coerente e em sintonia com a segurança jurídica implicará a 

tomada de decisões, no âmbito do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição, ao abrigo, também, 

do princípio da igualdade. Em verdade, se ao legislador não é permitido inovar em desfavor do 

direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada em condições equivalentes, o 

ordenamento terá que ser interpretado em parâmetros também equivalentes pelo ente estatal 

encarregado de aplica-lo. 

Segurança jurídica, proteção da confiança e igualdade somam-se na aplicação da norma, 

sugerindo unidade interpretativa que venha a superar os limites subjetivos da coisa julgada, iguale 

as condições em que um direito passou a integrar o patrimônio de um determinado individuo e 

impeça que se pratique imperfeitamente um ato consagrado como perfeito e acabado em 

hipótese de equidade. 

Canotilho, na esteira dessa problemática, aponta uma sutil diferença entre esse aspecto 

estático da segurança jurídica que é a coisa julgada, e seu aspecto dinâmico, aí compreendida a 

jurisprudência que dela deve se criar ou se estabilizar,  registrando que “[...]não existe um direito à 

manutenção da jurisprudência dos tribunais, mas sempre se coloca a questão de saber se e como 

                                                        
19 SILVA, Almiro Regis Matos do Couto e. Conceitos fundamentais do direito no estado constitucional. 1.a.ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015, p. 49. 

20 BRASIL. Constituição Federal. 5 de outubro de 1988. Texto consolidado até a Emenda 84, de 3/12/ 2014. Diário Oficial da União - 
5/10/1988,p.1. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 30 
Out. 2015. Artigo 5º, XXXVI: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 

21 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2014, p.145. 
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a proteção da confiança pode estar condicionada pela uniformidade, ou pelo menos, estabilidade 

na orientação dos tribunais”22. 

O artigo 92623 do novo Código parece patentear que o direito à jurisprudência estável, 

coerente e íntegra passa a ser direito subjetivo e não mais uma perspectiva do cidadão, hipótese 

ratificada por Maia Nunes24, ao entender que “nada obsta que haja uma regra de direito que 

atribua ao jurisdicionado, num dado tempo histórico, a extensão do entendimento 

jurisprudencial”, desde que seu caso “possa caber na definição de factum símile”, pelo que indica 

a modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal como um dos exemplos mais 

definidos dessa tendência. 

O que chama a atenção, de qualquer modo, na linha produtiva jurisprudencial que o novo 

Código pretende introduzir, é a comunicação e a convivência compulsória da igualdade e da 

segurança com outros componentes que não se mostram necessariamente jurídicos, mas que 

tenham índole econômica, política e social, como se extrai do apontado artigo 1.035 §3. 

Celso Campilongo25, a propósito, considera extremamente ingênua a visão de que o direito 

pode ser politizado. A seu ver, há uma diversidade de estruturas entre o sistema jurídico e o 

político, que não permite que o primeiro possa ser “o instrumento privilegiado para a consecução 

dos objetivos da coletividade”: 

Como se existisse, entre a vontade geral e o direito, mais do que escolhas valorativas e pautas de 

conduta, e como se houvesse, por parte do sistema jurídico, efetiva capacidade de implementação 

de relações causais no ambiente externo do direito, num processo decisório unívoco e que, 

mecanicamente, conduzisse aos resultados esperados.   

A tradição cultural dos tribunais brasileiros de proferirem decisões “para os casos 

concretos”, mediante critérios subsuntivos, em que o fato gerador da lide é o quanto basta para a 

aplicação da lei, exclui, no contexto jurisdicional brasileiro de base, uma prática em que ao 

magistrado seja dado eximir-se do comando da norma em função da previsibilidade dos efeitos 

que sua decisão poderá gerar. Isso faz com que raramente o juiz brasileiro decida “verificando os 

                                                        
22 CANOTILHO, J.J.Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição, p.381. 

23 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 
926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e 
segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua 
jurisprudência dominante. § 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos 
precedentes que motivaram sua criação. 

24 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.99-100;. 

25 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo:Saraiva, 2011, p. 176. 



259 
 

limites e sua reazabilidade, até como forma de evitar frustração de expectativas, construídas pela 

própria sentença, em relação ao vencedor, ao vencido e à sociedade como um todo”26. 

Cambi27 registra, com bastante precisão, que “o respeito aos precedentes não está 

incorporado na cultura jurídica”, lembrando que “mesmo dentro dos próprios Tribunais 

Superiores, não raro, a mesma questão de direito é julgada de modo diferente por cada um dos 

órgãos fracionários”, o que exige que as normas jurídicas sejam dotadas de significado estável e as 

decisões judiciais sejam razoavelmente previsíveis.  

Sublinha Cambi, da mesma forma, que por ser marca insuprimível do Estado de Direito, “a 

segurança jurídica serve para proteger a lliberdade e promover o desenvolvimento econômico” e 

como tal, “a estabilidade serve de critério de controle da atividade judicial”, na medida em que o 

respeito aos precedentes “exige uma justificativa mínima e razoável, evitando decisões arbitrárias 

e em total sintonia com julgamentos pretéritos”28. 

Não se afasta, de qualquer modo, a possibilidade dos padrões de igualdade obterem 

critérios de aplicação de natureza subjetiva, ou  que uma fonte seja depreciada em favor de outra, 

mediante critérios interpretativos equivocados e em desacordo com a argumentação que se 

pretende coerente, tratando de forma diferente os iguais, ou “igualmente aqueles que 

objetivamente têm diferentes posições sociais, econômicas e culturais”29. 

Há que se atentar, sempre para a problemática da desestruturação da pirâmide normativa 

e para a instalação de uma “crise das fontes”, conforme a advertência de Pino30, por fatores como 

“a alteração do equilíbrio do poder em uma democracia pluralista, o fluxo incessante das relações 

de mercado na era da globalização, a diversidade e a complexidade da sociedade 

contemporânea”, de modo que a forma tradicional que a representava passa a tomar aspecto 

                                                        
26 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. p.65.. 

27 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. 2.ed.São Paulo:Revista dos Tribunais, 2011, p. 162 

28 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo, p.163. 

29 Tradução livre do autor. No original: “In questo nuovo quadro, sconosciuto allo Stato liberale di Diritto del Diciannovesimo secolo, 
si lede il principio di uguaglianza non solo trattando diversamente gli uguali, ma anche trattando in modo uguale coloro che 
oggetivamente hanno diverse posizioni sociali, economiche, culturale. La legislazione dello  Stato democratico e sociale dal 
Novecento non può dunque essere tutta riconducibile al modello rivoluzionario della legge generale e astratta”. FIORAVANTI, 
Maurizio. Costituzionalismo.Percorsi della storia e tendenze attuali, p. 131. 

30 Tradução livre do autor.. No original:”[...] i mutevoli rapporti di forza  tra gli attori politici in una democrazia pluralista, il fluire 
incessante e incontrollabile delle relazioni di mercato nelléra della globalizzazione, il pluralismo e la complessità delle società 
contemporanee sono altrettanti fattori che si ripercuotono tutti-disgregandolo-sull'ordine dell fonti del diritto”.”[...]alla 
tradizionale rappresentazione ordinata e monolìtica del sistema delle fonti, compediata nella familiare figura della piramide, si 
sostituiscono ora figure più complesse e disarmoniche, come la rete,lárcipelago, o l’edificio barocco.” PINO, Giorgio. 
Interpretazione e “crisi” delle fonti.1.ed.Modena:Mucchi Editore, 2014, p.7. 
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“mais complexo e desarmônico, como a reta, o arquipélago, ou edifício barroco”, principalmente 

quando critérios econômicos, políticos e sociais estiverem em jogo. 

 

3. CASOS REPETITIVOS E RESPEITO À IGUALDADE, À SEGURANÇA JURÍDICA E À PROTEÇÃO DA 

CONFIANÇA 

Os artigos 927 e 976, II31, do novo Código de Processo Civil Brasileiro, reportam-se às 

chamadas causas repetitivas,”32, incidente aplicável a demandas calcadas na mesma questão de 

direito (IRDR),  quando se virem  efetivamente multiplicadas em primeira instância, ou que 

propiciem recursos extraordinários e especiais versando sobre o mesmo tema. 

Visualiza-se, com a inovação, o objetivo de impedir que sejam proferidas decisões 

contraditórias e com diversidade de fundamentos jurídicos, o que seria, em tese, evitável 

mediante um julgamento único, que asseguraria a igualdade jurídica entre os destinatários do 

comando judicial a ser proferido. De outra parte, a inspiração legislativa parece ter buscado obstar 

o ativismo judicial localizado, capaz de surpreender, com fórmulas jurídicas arrojadas, o 

jurisdicionado que se postou perante uma conduta previsivelmente adequada em face do 

ordenamento em vigor. 

Com a proposta, o juiz de primeiro grau irá remeter a questão repetitiva sob sua tutela ao 

tribunal competente para julgá-la na forma de recurso33, o mesmo ocorrendo por iniciativa do 

desembargador relator ou por qualquer um dos legitimados, quando a questão for proposta já na 

fase recursal. 

Acolhida a tese da repetitividade, a  decisão que daí resultar, a cargo do órgão encarregado 

da uniformização da jurisprudência,  deverá ser aplicada a todos os processos em trâmite que 

cuidem do mesmo tema de direito, vinculando, igualmente todas  as decisões que vierem a ser 

                                                        
31 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 

976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

32 [...] “verdadeira técnica de resolução agregadora, afinada com as instituições democráticas, hoje enfronhadas no processo”. 
BARBOSA, Andrea Carla. CANTOARIO, Diego Martinez Fervenza. O incidente de resolução de demandas repetitivas no projeto de 
Código de Processo Civil. In: FUX, Luiz (Coord.). O novo processo civil brasileiro: direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 447. 

33 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 
977.  O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas 
partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 
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proferidas em processos futuros34. 

O resultado do incidente permitirá, na hipótese de violação do texto constitucional, a 

interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que tem como pressuposto 

de admissibilidade a ocorrência de repercussão geral, presumida nessa hipótese35. 

A presunção da lei, no sentido de que os casos repetitivos trazem consigo a repercussão 

geral, composta por ingredientes com matizes políticas, econômicas e sociais, pode criar uma 

espécie de encruzilhada ao intérprete, pois se igualdade, segurança e proteção da confiança 

possuem reflexos políticos, econômicos e sociais, estes três últimos componentes nem sempre são 

aplicados, de forma direta, conforme os princípios constitucionais apontados, notadamente como 

precedente a ser obedecido erga omnes, inclusive em demandas futuras. 

O incidente de demandas repetitivas buscou inspirar-se no modelo alemão 

(Musterverfahren),  concebido a partir dos danos sofridos pelos aplicadores na Bolsa de Valores de 

Frankfurt, mediante a instauração de procedimento-modelo, de caráter temporário, com a 

demonstração, pelo requerente, do impacto da decisão em casos idênticos em questões de fato e 

de direito, pós nove outras adesões em cadastro público do livre acesso36. 

O modelo brasileiro, entretanto, diverge  do paradigma alemão, na medida em que aquele 

“que não objetiva se apresentar como uma panaceia para resolução das principais mazelas do 

sistema judiciário tais como a alta quantidade de demandas e a jurisprudência instável”,  

destinando-se, no dizer de Georges Abboud37, “essencialmente a resolver questões pontuais, 

gerados num determinando espaço de  tempo”. 

Nessa linha de pensamento, aponta-se a possível inconstitucionalidade dos artigos 976 e 

987 do novo Código, porque, embora possuam “a mesma carga de eficácia das ações de controle 

                                                        
34 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Art. 

985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica 
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados 
especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar 
no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 

35 BRASIL. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, de 17 de março de 2015. Artigo 
1035 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - ; II - tenha sido proferido em julgamento de 
casos repetitivos; 

36DANTAS, Bruno. Teoria dos recursos repetitivos: a tutela pluri-individual nos recursos dirigidos ao STF e ao STJ (arts. 543-b E 543-
c do CPC). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 98. 

37ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial: o ato administrativo e a decisão judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 399. 
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abstrato de  constitucionalidade e das súmulas vinculantes, sem amparo constitucional”38, foram 

definidos somente  pela legislação ordinária, projetando-se para o futuro, o que vincularia 

demandas sequer propostas, em detrimento do próprio direito constitucional de ação.   

Ainda no dizer de Rossi, o incidente acaba “constituindo uma tese desvinculada e 

descontextualizada das particularidades fáticas e cada processo pendente”, impondo-se apenas 

como ”força da autoridade do órgão prolator da decisão”39. A novidade sugeriria, portanto, uma 

importação pouco apropriada e mal digerida do stare decisis característico da common law, em 

que a decisão judicial, proferida com base na técnica de utilização do precedente de mesma 

natureza,  “é a segurança para as relações jurídicas que decorre da previsibilidade de sua 

aplicação”40. 

A repercussão geral que a lei presume resultar dessas decisões massificadas e vinculantes 

de futuros processos, para efeito de análise recursal pelo Supremo Tribunal Federal, acaba 

funcionando como um “filtro ou barreira de qualificação de conteúdo sociológico e político, a qual 

inevitavelmente estará determinada pela realidade histórica e política da época em que a matéria 

objeto do Recurso for apreciada” e que, como pois,” o que hoje tem repercussão, poderá não 

ocorrer daqui a algum tempo”41 . 

 A transitoriedade da repercussão de temas com abrangência política, social e econômica, 

traz sérias dificuldades de transposição fática e de direito em relação a causas futuras. Essa 

constatação implica contrariedade ao próprio conceito de segurança jurídica que tanto se 

pretende preservar e que “se afirma pela previsibilidade e ausência de mudanças drásticas de 

posicionamento da jurisprudência, sem impedir que as decisões passem pela necessária discussão, 

maturação e evolução própria de um Estado Democrático de Direito”42. 

Discutir, maturar e evoluir podem se tornar procedimentos inviáveis a partir das premissas 

de que se valerem as decisões judiciais calcadas em critérios temporais de interpretação sobre o 

que seja efetivamente relevante, critérios esse que não se ajustam, em sua exata medida, à 

função jurisdicional, até porque “atribuir função política à decisão judicial- em termos operativos- 

                                                        
38 ROSSI, Júlio Cesar. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC.São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, 

p.222 

39 ROSSI, Júlio Cesar. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC, p.223. 

40 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante, p.121. 

41 DANTAS, Ivo. Novo processo constitucional brasileiro. Curitiba, Juruá, 2010, p. 284. 

42 ROSSI, Júlio Cesar. Precedente à brasileira: a jurisprudência vinculante no CPC e no novo CPC, p 153. 
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está distante de garantir a fórmula de democracia  e reforçar o Estado de Direito”43.  

Estabelecer como justificativa da unificação das decisões em causas tidas como repetitivas, 

a necessidade de se preservar a igualdade, ao lado da segurança jurídica, com projeção futura do 

precedente, parece conferir ao Judiciário  tarefa que extrapola seus limites operacionais em 

relação aos demais sistemas44. Ao atribuir-lhe a lei processual a função de interpretar e aplicar 

metas sociais, políticas e econômicas que desconhece, presume que seja capaz, ao contrário dos 

demais órgãos estatais, de assegurar esses direitos fundamentais pelo simples método de 

semelhanças de questões, quando deveria censurar, caso a caso, as violações que lhe são trazidas 

sob esse prisma45. 

A nova lei processual, a despeito de prever a possibilidade de alteração da jurisprudência 

firmada a partir de casos repetitivos, ainda que dentro de regras extremamente rígidas, deixou de 

considerar que a lei nova, “impedida de influir sobre direitos adquiridos e a própria coisa julgada, 

pode perfeitamente derrubar precedentes que projetem para o futuro”46. 

A formulação legislativa em constante aperfeiçoamento, própria do Estado Democrático de 

Direito 47 , atua em contraposição ao desejo de se manter uma jurisprudência estável e 

naturalmente direcionada a casos futuros. Ao lado disso, a rápida evolução de paradigma sociais, 

econômicos e políticos, confere à própria igualdade interpretações que  não podem se estatizar no 

                                                        
43 “A lei é ferramenta do sistema jurídico, mas é também, simultaneamente, instrumento para estratégias políticas, dado para o 

cálculo econômico e medida para a aferição da escolaridade. Entretanto, para o sistema jurídico, a lei é operacionalizada, 
descrita e aplicada de modo diverso daquelas dos demais sistemas”. CAMPILONGO, Celso. Política, sistema jurídico e decisão 
judicial, p. 177. 

44 "[...]il potere giudiziario interviene, con le sue censure e le sue sanzioni, soltanto sull'esercizio illegitimo degli altri potere, e non 
anche sul loro legittimo esercizio. È un potere di censura e non di transformazione, di conservazione e non di 
innovazione.Tuttavia, perchè esso non travalichi le sue già estese competenze e intervenga non già negli spazi legittimi ma solo 
negli spazi illegittimi della politica, È necessario che la giurisdizione, di qualunque tipo e livello, consita quanto più possibile 
nell’applicazione sostanziale della legge, che è la sola fonte della sua legitimità”.FERRAJOLI, Luigi. La democrazia attraverso i 

diritti. 1 ed. Roma-Bari:Editori Laterza, 2013, p. 241.  

45 “O Estado concentra poder, deliberação e decisão num único vértice. É uma instituição profundamente refratária à obstrução 
quando age em consequência de seus julgamentos ou para implementar as suas decisões. Portanto, ele é propositada, profunda 
e irremediavelmente discriminatório em seu impacto sobre os julgamentos, sensibilidades e oportunidades de vida de seus 
súditos. Não só nunca é verdade que qualquer Estado realmente existente de fato trate seus súditos ou cidadãos como iguais, 
mas também é inconcebível que qualquer população governada ao longo do tempo poderia ver-se ou sentir-se tratada 
coerentemente como um conjunto de iguais”. DUNN, John. Democracia como espectro, sonho e realidade. In ASENSI, Felipe 
Dutra. PAULA, Daniel Giotti de (Coord). Tratado de Direito Constitucional, Volume 1: constituição, política e sociedade, 1 ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2014, p.191. 

46 Tradução livre do autor. No original: "La nuova legge non può incidire sul giudicato, ma può invece togliere la validità del 
precedente “pro futuro”, fissando un nuovo schema entro cui dovrà svolgersi la giurisprudenza sucessiva".BIN, Roberto. A 

discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva “quantistica”.2.ed.Milano:FrancoAngeli, 2014, p.107. 

47 “A Constituição estatal moderna surge como uma “ponte de transição” institucional entre política e direito e, assim, serve ao 
desenvolvimento de uma racionalidade transversal específica, que impede os efeitos destrutivos de cada um desses sistemas 
sobre o outro e promove o aprendizado e o intercâmbio recíproco de experiências com uma forma diversa de racionalidade”. 
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo.1ed.2.tiragem.São Paulo:Martins Fontes, 2012, p.76. 
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tempo, pois a minoria de hoje poderá se tornar a maioria de amanhã, como o excluído de ontem 

poderá ser o discriminador de hoje48. 

Para que seja mantido o propósito de uma jurisprudência não apenas estável, mas também 

íntegra e coerente, as decisões que ultrapassem a esfera individual de aplicação do direito devem 

precaver-se contra a possibilidade de basearem-se em visões estreitas, oportunistas e pontuais 

sobre a possível relevância econômica, social e política que irão causar.  

Da mesma forma, decisões de espectro coletivo, calcadas na suposta igualdade de questões 

fáticas e jurídicas, devem sustentar-se na idéia de que “quem quer promover a igualdade fática 

tem que estar disposto a aceitar desigualdade jurídica”, pois, “em razão da diversidade fática 

entre as pessoas, a desigualdade jurídica sempre faz com que algumas desigualdades fáticas sejam 

mantidas e, frequentemente, acentuadas”49. 

Há que se atentar, em temas dessa ordem, que a politização do direito e a juridificação da 

política, nascidas da proposta simplista de se dar vazão aos altos índices de demandas judiciais, 

pode dar margem “a um excesso de democracia enfraquecendo o Estado de direito, orientado 

pelo princípio jurídico da igualdade”, assim como “um excesso de Estado de direito, em 

detrimento do jogo democrático”50. 

Engessar um sistema pode não ser a melhor forma de conferir-lhe legitimidade, pois “a 

Constituição é um envelope. O que está contido dentro dele surge no e do dinamismo da vida 

politico-social51. 

A inovação legislativa que remete a atividade jurisdicional a critérios de integridade e de 

valoração, parece  pretender imprimir uma linguagem comum entre Estado e Sociedade e que se 

mostre centralizada pela normatividade constitucional, como elementos neutralizadores de 

                                                        
48 “[...] o direito afeta diretamente a temporalização do tempo, ao passo que, em  compensação, o tempo determina a força 

instituinte do direito. Em termos ainda mais precisos: o direito temporaliza ao passo que o tempo institui. Trata-se, pois, de uma 
dialética profunda e não de relações que se entretecem entre o direito e o tempo. O tempo não permanece exterior a matéria 
jurídica, como um simples quadro cronológico no seio do qual a sua ação se desenrolaria; da mesma forma o direito não se limita 
a impor ao calendário alguns atrasos normativos, deixando o tempo desenrolar para todo o resto. Pelo contrário, é do interior 
que direito e tempo se trabalham mutuamente. Contra a visão positivista que não para de exteriorizar o tempo, mostraremos 
que só é possível exprimir o direito dando tempo ao tempo; longe de se resumir ao compasso formal de seu desenrolar 
cronológico, o tempo é uma das principais apostas da capacidade instituinte do direito”. OST, FRANÇOIS. O tempo do direito. 
Tradução: Maria Fernanda de Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, p.14. Título original: Le Temps du Droit.. 

49 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. p.417. 

50 NEVES. Marcelo.Transconstitucionalismo, p.76. 

51 DE GAULLE, Charles.Discours et messages-Pour l’effort(Aoùt 1962-Décembre 1965), Paris: Plon, p.453. Apud GRAU, Eros Roberto. 
Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios).6ªed.São Paulo: Malheiros, 2014, p.88 
itálicos no original). 
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eventuais abusos ou desvios em face do ordenamento jurídico. 

Caberá, entretanto, a ambos os protagonistas dessa nova ordem, emissores e receptores 

do método interpretativo ora instituído, produzirem   um diálogo coeso,  mas que não se afaste da 

evolução social constante e que não se poste ultrapassado às custas de uma dogmática 

integridade. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

O novo Código parece pretender introduzir a comunicação e a convivência compulsória da 

igualdade e da segurança com outros componentes que não se mostram necessariamente 

jurídicos, mas que tenham índole econômica, política e social. 

Ao conjugar a unidade de julgamentos de demandas com a mesma raiz fático-jurídica com 

a centralização das soluções em um único órgão jurisdicional, o objetivo do novo Código foi 

impedir que sejam proferidas decisões contraditórias e com diversidade de fundamentos jurídicos, 

o que seria, em tese, evitável mediante um julgamento único, que asseguraria a igualdade jurídica 

entre os destinatários do comando judicial  a ser proferido. 

Parte o legislador da premissa de que os integrantes do Judiciário brasileiro estão 

preparados e conscientes para a implementação dessa nova fase, que deverá trazer decisões com 

forte conteúdo valorativo e que se mostrem coesas em face do sistema, repercutindo além das 

meras relações interpessoais e servindo como anteparo a possíveis focos localizados de ativismo 

judicial. 

A problemática que surge, a partir dessa perspectiva, pela qual se pretende unificar a 

interpretação do Direito por critérios de igualdade e segurança jurídica, são os efeitos a serem 

extraídos de decisões baseadas em metas sociais, políticas e econômicas que o próprio Judiciário 

desconhece e cuja origem, no direito alemão, volta-se à solução de questões pontuais, geradas em 

um determinado período de tempo e não para servir de antídoto a uma justiça saturada ou à 

instabilidade jurisprudencial crônica.  

Para que seja mantido o propósito de uma jurisprudência não apenas estável, mas também 

íntegra e coerente, as decisões que ultrapassem a esfera individual de aplicação do direito devem 

precaver-se contra a possibilidade de basearem-se em visões estreitas, oportunistas e limitadas 

sobre a possível relevância econômica, social e política que irão causar, além de se mostrarem 
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permeáveis a futuras acomodações e adaptações que o aperfeiçoamento interpretativo irá exigir. 

Há que se propiciar, na busca de uma jurisprudência estável e, portanto, segura,  um 

diálogo coeso entre Estado e Sociedade, que não se afaste da evolução social constante ou se 

torne ultrapassado às custas de uma dogmática integridade interpretativa, impedindo a própria 

evolução legislativa e abalando o Estado Democrático de Direito. 
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A TENDÊNCIA DE “DESJUDICIALIZAÇÃO” E A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL NO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Fábio Luiz Colzani1 

Ana Luiza Colzani2 

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por objeto a análise da usucapião extrajudicial no Novo Código de 

Processo Civil (NCPC)3, o qual privilegia a desjudicialização ao possibilitar o procedimento em 

âmbito extrajudicial. 

Apesar da usucapião extrajudicial não ser novidade em nosso ordenamento, o artigo 1.071 

do respectivo código adiciona o artigo 216-A à lei 6.015/73, aplicando, assim, a possibilidade do 

procedimento à qualquer área usucapível, de qualquer tempo e de qualquer qualidade de posse. 

O requisito indispensável, assim como nas demais leis que derivam dessa tendência de 

retirada do poder exclusivo do judiciário de demandas disponíveis, é o do consenso.  

Para tanto, desenvolveu-se na primeira parte as ideias gerais do acesso à justiça e 

consequente judicialização do Estado Social, ao tornar-se o garantidor dos direitos prometidos em 

nossa Constituição, mas ainda não efetivados.  

Na segunda parte buscou-se no ordenamento jurídico brasileiro, bem como no Direito 

Comparado, exemplos da política de desjudicialização, que aconteceram, sobretudo, a partir da 

emenda constitucional nº 45, de 2004. 

A partir de então, buscou-se tirar do judiciário algumas atribuições até então exclusivas, 

para a esfera administrativa ou extrajudicial. 

                                                        
1 Mestre em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Graduado em 

Direito pela Universidade do Vale do Itajaí.  Advogado. Professor de Direito Civil e Processual Civil. E-mail: 
fabiocolzani@gmail.com 

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Bolsista no Programa de Suporte à 
Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares – PROSUP – CAPES. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do 
Itajaí. Advogada. E-mail: lucolzani@gmail.com 

3 BRASIL, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Legislação Federal. Sítio eletrônico internet - 
planalto.gov.br. 
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Por fim, tratou-se especificamente do procedimento e requisitos da usucapião extrajudicial 

no Novo Código de Processo Civil e suas peculiaridades. 

Entende-se que a partir da promoção de institutos como esse, corrobora-se com o 

desafogar do Poder Judiciário, possibilitando-o de cumprir com mais eficiência outras demandas 

exclusivas de sua competência; bem como reduz os custos de uma ação judicial ao Estado; e ainda 

traduz uma forma de acesso à justiça célere para o demandante.  

O relato dos resultados será metodologicamente composto na base lógica-indutiva4, 

enquanto que, para a pesquisa, serão utilizadas as técnicas do Referente5, da Categoria6, do 

Conceito Operacional7 e da Pesquisa Bibliográfica8. 

 

1. BREVES APONTAMENTOS DOUTRINÁRIOS  

A teoria da divisão de poderes, consagrada pela Constituição no art. 2º9, pressupõe um 

sistema de equilíbrio entre legislativo, executivo e judiciário, que funcionam de forma distinta, 

porém harmônica. Poderes estes que trabalham em cooperação e parceria aos interesses do povo, 

mas que possibilitam, através do sistema de “checks and balances10” o controle recíproco.  

O contexto histórico no qual a separação dos poderes foi delimitada – o liberalismo – tinha 

como escopo a liberdade individual através da restrição e enfraquecimento da atuação do 

Estado11, em resposta ao feudalismo. 

 Neste período, em que se consagrava a primeira geração de direitos fundamentais, o que a 

                                                        
4 “MÉTODO INDUTIVO: base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes de um 

fenômeno e coleciona-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral.” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 205. 

5 “REFERENTE: explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para 
uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa. (...)” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: Teoria e Prática, p. 209. 

6 “CATEGORIA: palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de umaidéia(sic).” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática, p. 197. 

7 “CONCEITO OPERACIONAL [COP]: definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias (sic)expostas.” Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: 
Teoria e Prática, p. 198. 

8 “PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.” Conforme 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática, p. 207. 

9 BRASIL, Constituição Federal. Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

10 Sistema de freios e contrapesos retratado em MONTESQUIEU. Do Espírito das leis. Tradução: Jean Melville. Editora Martin 
Claret: São Paulo, 2007. 

11 DALLARI, Damo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 26º ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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doutrina chamou de liberdades negativas, pressupunha um abster-se do Estado para que o 

cidadão pudesse exercer sua liberdade12. 

A doutrina liberal aplicou-se especialmente no campo econômico, fundada na livre 

concorrência e nas atividades privadas. A propriedade passou a ser de livre acesso perante a lei, 

sujeita à oferta e procura.  

No entanto, essa liberdade e igualdade se mostraram meramente formais, ao passo que “a 

propriedade privada, individual, operava como um símbolo de prosperidade, com os pobres 

representando os incapazes, que não conseguiam aproveitar as inúmeras oportunidades 

oferecidas pela livre iniciativa”13. 

Como consequência à interferência mínima na esfera social abriu-se espaço às 

reinvindicações do Estado Constitucional que o sucede, elevando-se o compromisso do Estado 

com a função social14. 

Como tratado no art. 1º da Constituição brasileira, o Estado democrático de Direito 

equivale ao “Estado de Direito e de Justiça Social”, incumbido da tarefa fundamental de superar as 

desigualdades sociais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social. 

O judiciário, então, passa da postura positivista normativista para ter envolvimento com a 

questão social. Seja pela judicialização das relações sociais, através da democratização do acesso à 

justiça, seja pela judicialização da política, ao assumir um papel de guardião dos valores 

fundamentais da constituição.  

“Assume novos desafios nesse novo patamar civilizatório, principalmente em países 

emergentes, como o Brasil, transformando-se num locus da cidadania inclusiva e de concretização 

de direitos proclamados na Constituição e efetivados no processo”15.  

Quanto à judicialização de políticas públicas, tem-se a atual crítica ao ativismo judicial16 

com a percepção de que no Brasil tudo é decidido pelo judiciário e não em esfera executiva ou 

                                                        
12 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da 

cidadania inclusiva no estado democrático de direito. vol. 3. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 100. 

13 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. 3 ed. Curitiba: Juruá, 2003, p. 92. 

14 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da 
cidadania inclusiva no estado democrático de direito, p. 106. 

15 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da 
cidadania inclusiva no estado democrático de direito, p. 246. 

16 Consagrada, dentro outros, pela luta de Lênio Streck ao ativismo subjetivista e arbitrário.  
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legislativa como se pressupunha pela tríade dos poderes. 

 Questões de saúde como medicamentos e próteses são comumente levadas ao judiciário, 

assim como outros debates importantíssimos que também foram travados e ‘respondidos’ em 

esfera judicial: agricultura e os transgênicos, instalação de presídios, vagas em escolas, etc.  

Se, por um lado, a Constituição Cidadã possibilitou tanto acesso à justiça, por outro trouxe 

uma demanda ao judiciário muito além de suas possibilidades. Não há estrutura para atender 

todos os anseios derivados dos novos direitos sociais exclusivamente em esfera judicial. 

 

2. TENDÊNCIA DE DESJUDICIALIZAÇÃO 

As reformas constitucionais havidas ao longo desses últimos 27 anos da promulgação da 

Constituição e que envolveram o judiciário brasileiro não foram capazes de superar as deficiências 

que lhe são próprias, sequer espantar a morosidade e ineficiência que desqualifica a instituição. 

A emenda constitucional nº 45, de 2004, trouxe o princípio da celeridade para o art. 5º, 

LXXVIII, em que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

A partir de então, buscou-se tirar do judiciário algumas atribuições até então exclusivas, 

para a esfera administrativa ou extrajudicial. 

A passagem histórica percebida no Brasil da judicialização à desjudicialização, porém, não é 

exclusividade nacional. Pelo contrário, percebeu-se em ordem internacional, à exemplo da 

Comunidade Europeia, ao buscar alternativas extrajudiciais de resolução de conflitos, em especial 

aos interesses familiares, trazendo a perspectiva de desjudicialização da sociedade17. 

Capelletti18 sistematizou as ondas reformistas em três fases: a primeira trazendo assistência 

judiciária aos pobres; a segunda atendendo aos interesses difusos; e a terceira, viabilizando o 

amplo acesso à justiça, incluindo, aqui, meios alternativos de resolução de conflitos 

Entrando nas especificidades, temos como principal exemplo Portugal, através dos 

Decretos-Leis nº 272 e 273 de 13 de outubro de 200119, pelo qual foram transferidas para o 

                                                        
17 BÉHIN, Jacques. Via extrajudicial de resolução de conflitos ganha espaço na Europa. Boletim ANOREG, n. 2, 22. ed., 2001. 

18 CAPPELLETTI, Mauro. BRYANT Garth. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 31. 

19 Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=581&tabela=leis, acesso em 05 de setembro de 
2015. 
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Ministério Público ou para o Cartório de Registro Civil situações relativas a alimentos dos filhos 

maiores, a autorização para utilização ou proibição do uso do sobrenome do cônjuge divorciado, a 

conversão da separação em divórcio, a reconciliação de cônjuges separados, entre outras.  

Os avanços concretos à cidadania pela efetivação do acesso à justiça juntamente com a 

cultura brasileira da litigiosidade e à ausência de outros métodos de resolução de conflitos 

efetivos contribuíram para a morosidade e ineficácia do sistema judiciário. Permitindo, por outro 

lado, um protagonismo deste poder perante o Estado Social.  

Nota-se a tendência de desjudicialização em situações meramente burocráticas, nas quais 

poder-se-ia resolver a demanda entre os interessados e sem a intervenção do Juiz-Estado, 

acompanhados, todavia, de advogado, para que sejam supridas as disposições legais aplicáveis ao 

caso. 

A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão afirmou que  

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como mero cartório que incluirá, em documentos 

submetidos à sua sumária avaliação, um mero selo, que sequer pode ser chamado selo de qualidade, 

porque não é submetido, do ponto de vista substancial, a seu controle efetivo20. 

A chamada “desjudicialização” que trata a Ministra, ocorre quando antigas práticas em que 

se esperava do Juiz-Estado uma mera homologação, de trato burocrático, passam a ser geridas 

pelos próprios interessados, seja através da negociação, da mediação, da arbitragem, ou ainda de 

órgãos administrativos, agências reguladoras ou cartórios.  

Desta forma abre-se espaço para que o judiciário se dedique com mais profundidade à 

solução rápida e justa de processos litigiosos, no tempo antes tomado por essas demandas. 

Houve uma especial relevância aos cartórios nos últimos anos com a promulgação de leis 

que passaram a tratar em sua esfera, e, portanto, conferindo poderes ao Poder Executivo, 

demandas que antes eram exclusivas do judiciário, como a lei nº 11.44121 de 2007, que possibilita 

a lavratura de escritura pública para o divórcio, a separação, o inventário e partilha, diante da 

ausência de conflito e de partes menores ou incapazes.  

Bem como a lei nº 11.79022 de 2008, pela qual admitiu-se o registro tardio de nascimento e 

                                                        
20 STJ, Recurso especial n° 1184267, Relator Ministro Luiz Fux, em 05/12/2012. 

21 BRASIL, Lei n° 11.441, de 04 de janeiro de 2007. 

22 BRASIL, Lei n° 11.790, de 02 de outubro de 2008. 
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a lei n° 12.10023 de 2009 com a possibilidade de retificação de registro civil de pessoas naturais, 

ambas através de procedimento extrajudicial, diretamente ao oficial registrador titular do cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, independentemente de intervenção judicial. 

Tem-se ainda a lei nº 10.25724 de 2001, reconhecida como o Estatuto da Cidade, pela qual 

regulamentou-se os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo "diretrizes gerais da 

política urbana", estabelecendo uma nova ordem jurídico-urbanística baseada na função social da 

propriedade e da cidade 

um projeto de “inclusão territorial” das maiorias que garanta não apenas a melhoria imediata das 

condições urbanas de vida dos mais pobres, como também a construção de um modelo mais 

includente e democrático de cidade para o futuro. Essa alternativa passa também pelo 

aproveitamento mais intenso das infra-estruturas instaladas, pela reabilitação e democratização de 

áreas consolidadas degradadas ou subutilizadas.25  

Ainda nas preocupações quando a propriedade, a lei n° 10.267, também de 2001, 

pretendeu a incorporação de bases gráficas georreferenciadas de imóveis rurais no Registro de 

Imóveis; e ainda a lei n° 10.93126 de 2004, que além de regular matérias de direito real, como 

patrimônio de afetação e cédulas de crédito, introduziu o procedimento extrajudicial de 

retificação registral imobiliária. 

Dentre outros exemplos, ficou latente a preocupação do legislador, nos últimos anos, para 

a regularização imobiliária através da modalidade extrajudicial. Em 2007, com a advento da lei n° 

11.48127, estabeleceu-se novas diretrizes para regularização da propriedade em Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), bem como criou-se novos Direitos Reais, acrescentando no art. 1.225 do 

Código Civil, os incisos XI – a concessão de uso especial para fins de moradia e XII – a concessão de 

direito real de uso. Também acrescentou, como bens passíveis de hipoteca, no art. 1.473, os 

incisos VIII – o direito de uso especial para fins de moradia; IX – o direito real de uso e X – a 

propriedade superficiária. 

Estendeu-se, posteriormente, através da lei n° 11.97728, conhecida como “Minha casa, 

minha vida”, de 2009, para a regulamentação fundiária urbana; e, finalmente, com o advento da 

                                                        
23 BRASIL, Lei n° 12.100, de 27 de novembro de 2009. 

24 BRASIL, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. 

25 ROLNIK, Raquel (et. al.). Regularização fundiária sustentável: conceitos e diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 8 

26 BRASIL, Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004. 

27 BRASIL, Lei n° 11.481, de 31 de maio de 2007. 

28 BRASIL, Lei n° 11.977, de 07 de julho de 2009. 
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lei n° 12.42429 de 2011, ampliou-se a usucapião extrajudicial para a esfera familiar.  

Em comum as leis supracitadas pressupõem a não litigância, pois, neste caso, a demanda 

necessitaria uma decisão, e não apenas da formalidade do procedimento administrativo. 

O maior benefício ao judiciário está na redução dos números de processos que levam a 

consequente morosidade. Quanto ao Estado há relevante diminuição de custo, visto que os 

processos judiciais têm alta valoração por se utilizarem de um sistema complexo de servidores, 

estrutura física, sistema recursal, etc30.  

Para o cidadão, por fim, ter sua demanda resolvida em menor tempo é um grande 

benefício ao acesso efetivo à justiça. Isso pois, como bem salientou Watanabe31, “a problemática 

do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já 

existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim 

de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.” 

 

3. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

A regularização Fundiária Urbana, disposta na lei nº 11.977 32  de 2009, trata da 

regulamentação pelo poder público de áreas privadas ou públicas e institui três modalidades: a 

regularização fundiária por interesse social (art. 47, inciso VII), a regularização fundiária por 

interesse específico (art. 47, inciso VIII) e a regularização fundiária inominada. 

O auto de demarcação urbanística, elaborado pelo Poder Público ou entidades legitimadas 

no artigo 50 da referida lei, é levado ao Registro de Imóveis, que, por sua vez, notificará os 

proprietários dessas áreas com a finalidade de parcelamento do solo. Dado o parcelamento, é 

concedido o título de Legitimação de Posse às pessoas que ali se encontram, para fins de moradia. 

O grande diferencial, no entanto, da lei n° 11.977, é que, decorrido o prazo de 5 anos e 

dentro de uma área máxima de 250m2, aquele legitimado na posse passa a ter direito à declaração 

do domínio em seu favor, perante o Oficial de Registro de Imóveis. 

Ou seja, estes novos instrumentos de política pública instituíram, pela primeira vez em 

                                                        
29 BRASIL, Lei n° 12.424, de 16 de junho de 2011. 

30 Informação verbal fornecida no I Congresso Catarinense de Processo Civil pelo Ministro Marco Aurélio Buzzi, em 28/09/2015. 

31 WATANABE, Kazuo. Novas atribuições do judiciário: necessidade de sua percepção e de reformulação da mentalidade. Porto 
Alegre: TRF – 4ª Região, 2009 (Caderno de Administração da Justiça – Planejamento Estratégico 2009: módulo 6), p. 129. 

32 BRASIL, Lei n° 11.977, de 07 de julho de 2009. 
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nosso ordenamento jurídico, a usucapião extrajudicial.  

Em 2011, pela lei n° 12.424, houve a ampliação da usucapião extrajudicial para além dos 

250m². Atendendo, assim, aos requisitos previstos na lei, o domínio é transferido 

administrativamente ao legitimado na posse. 

O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, que entrará em vigor em março próximo, em 

seu artigo 1.071, inseriu à lei n° 6.01533 de 1973 o artigo 216-A, com ainda mais ampliações às 

possibilidades da usucapião administrativa. Não será necessário, por exemplo, estar o imóvel 

situado em zona de interesse social ou sequer o prévio parcelamento de solo. 

Com o novo artigo, pelo contrário, abre-se para qualquer área usucapível, de qualquer 

tempo e de qualquer qualidade de posse, a possibilidade da usucapião extrajudicial.  

Há exceção para a usucapião coletiva, por restarem prejudicados os requisitos necessários 

no artigo 10 da lei do Estatuto das Cidades34, bem como não está abrangido a usucapião familiar, 

pois exige-se, para tanto, a declaração de abandono, exclusividade do poder judiciário.  

Para todos os demais tipos de usucapião é necessário, primeiramente, estar subscrito por 

advogado e endereçado ao ofício de registro de imóveis da situação do bem usucapido.  Ao 

Tabelião restará informar o tempo e a qualidade da posse, por meio de ata notarial. 

Além disso, serão encaminhados a planta e o memorial descritivo, subscrito por profissional 

habilitado, bem como demais documentos específicos a cada tipo de usucapião. Como exemplo, à 

usucapião previsto no art. 183 da Constituição Federal, será necessário ainda certidões negativas 

dos distribuidores da comarca da situação do imóvel, ou do domicílio do requerente, para que se 

possa provar a não titularidade de outro imóvel. 

Haverá também necessidade de provar que o imóvel em questão não seja objeto de ação 

possessória, pois, neste caso, será vedado o reconhecimento de domínio (art. 557 no NCPC). 

Outro Requisito trazido pelo procedimento é o justo título, se assim o tiver, ou qualquer 

outro documento que demonstre a continuidade, a natureza e o tempo da posse; tais como 

pagamento dos impostos e das taxas que incidem sobre o bem. 

Outra novidade trazida ao procedimento foi quanto a prenotação, que se trata, em âmbito 

                                                        
33 BRASIL, Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

34 BRASIL, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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registral, de um protocolo. Este, que para os demais procedimentos, caduca em 30 dias, restando 

abrir novo procedimento; para a usucapião ficará em aberto.  Assim, nenhum outro título 

posteriormente poderá ser registrado na respectiva matrícula, apenas protocolados. 

Dando prosseguimento ao feito, os titulares do imóvel usucapiendo ou confinantes serão 

notificados com prazo de 15 dias para se manifestarem.  

Diferentemente do que acontece no âmbito da retificação administrativa, em que o silêncio 

é dito como concordância; o silêncio será entendido como discordância (art. 216-A, §2º da lei 

6.015/73).  

Esta é, provavelmente, a diferença mais significativa. A justificativa está no fato de que, em 

ratificação administrativa, quando registrada em matrícula e havida posterior discordância, pode-

se recorrer à ação judicial para declaração de nulidade dos atos.  

Enquanto que, em âmbito de usucapião extrajudicial, por perpassar a transferência de 

propriedade, a nulidade de um ato ocorrida por mera inércia das partes interessadas parece tanto 

quanto frágil à segurança jurídica. 

Assim, o registrador dará publicidade ao resumo do pedido, para que os interessados se 

manifestem no prazo de 15 dias. 

Transcorridos os prazos de manifestação das partes interessados, não havendo oposição, 

nem tampouco outras diligências a realizar, o oficial registrará a aquisição do imóvel com as 

especificações da planta e memorial que lhe foram apresentados, podendo, de ofício, inclusive, 

abrir matrícula, se for o caso. 

 Havendo, no entanto, pendência, o oficial rejeitará o pedido, o que não impede, no 

entanto, que a parte se valha do procedimento judicial para a declaração, dada a inafastabilidade 

do poder judiciário35. 

Em qualquer hipótese, caberá ainda apresentação de Suscitação de dúvida ao juiz dos 

registros públicos da comarca para que discorra, em âmbito administrativo, com relação à alguma 

exigência do tabelião ou do registrador. 

Este procedimento administrativo está sujeito à apelação, porém, não faz coisa julgada, e, 

                                                        
35 Prescreve o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal do Brasil: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça de lesão a direito”. 
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portanto, a mesma situação poderá ser discutida novamente em ação judicial específica.  

Vale ainda ressaltar que com o Novo Código de Processo Civil a usucapião passará do atual 

rito especial para o comum.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A usucapião trazida pelo Novo Código de Processo Civil amplia as possibilidades do trâmite 

através dos Registros de Imóveis, seguindo à tendência de desjudicialização aqui comentada. 

Com as mudanças trazidas na nova legislação, qualquer imóvel passível de usucapir, desde 

que presente os requisitos de não litigância e demais previstos, poderão ser feitos de maneira 

extrajudicial. Facilitando, ainda, a regularização fundiária em situações nas quais já houve negócio, 

e, portanto, presente o consenso. 

Corrobora, portanto, com o desafogar do Poder Judiciário, possibilitando-o de cumprir com 

mais eficiência outras demandas exclusivas de sua competência; bem como reduz os custos de 

uma ação judicial ao Estado; e ainda traduz uma forma de acesso à justiça célere para o 

demandante.  

As relações jurídicas disponíveis, entre capazes, não encontram barreiras da 

obrigatoriedade da tutela jurisdicional, e tendem a ser consideradas facultativas, como exposto 

anteriormente, não apenas pela legislação brasileira. 

A autocomposição dos interesses subjetivos disponíveis, através de iniciativas 

extrajudiciais, é uma alternativa célere que vai ao encontro das novas preocupações processuais e 

ao acesso à justiça efetiva.  
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CRIME DE DESACATO: CRITÉRIOS PARA A INTERPRETAÇÃO DEMOCRÁTICA DE UM 

TIPO PENAL AUTORITÁRIO 

 

João Luiz de Carvalho Botega1 

Rodrigo Andrade Viviani2 

 

INTRODUÇÃO 

As relações entre as autoridades públicas e os cidadãos em geral, no Brasil, sempre foram 

marcadas pela tensão existente entre o direito à contestação e à crítica às decisões tomadas por 

agentes públicos (corolário da liberdade de opinião e expressão) e a necessidade de preservar a 

honra, a imagem e a própria autoridade do servidor (e do serviço) público.  

Muito recentemente se observou, amplamente noticiada pelos meios de comunicação, a 

discussão proveniente da sentença que reconheceu o direito de um juiz a ser civilmente 

indenizado por uma agente de trânsito que, em uma blitz, teria ironizado a função do magistrado, 

dizendo que “juiz não é Deus”3. Embora a questão não tenha desaguado, até onde se sabe, para o 

campo do direito penal, não seria estranho presenciar discussão semelhante em alguns dos 

juizados especiais criminais do país.  

Na verdade, nota-se que, com alguma frequência, a mencionada tensão entre a autoridade 

pública e a crítica ou contestação termina por ser objeto de criminalização, cuja porta de entrada 

                                                        
1 Mestrando em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa 

Catarina.  

2 Mestrando em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa 
Catarina. 

3 É a notícia extraída do sítio eletrônico do jornal Folha de São Paulo: “Agente de blitz que disse a juiz que ele 'não era Deus' é 
condenada no Rio: Uma agente de trânsito que atuava na Operação Lei Seca no Rio foi condenada a pagar R$ 5.000 como 
indenização por danos morais a um juiz de direito por ter dito que ele era “juiz, mas não Deus”. A agente Luciana Silva Tamburini 
abordou o magistrado João Carlos de Souza Corrêa em 12 de fevereiro de 2011, no Leblon, Zona Sul do Rio. Na ocasião, Luciana 
verificou que o juiz não estava com sua carteira de habilitação e o veículo, sem placas e sem documentos. Assim, o carro do 
magistrado foi rebocado. Ele se identificou como juiz e Tamburuni interpretou o gesto como uma tentativa de “carteirada”, 
como se diz quando uma autoridade quer usar sua influência para deixar de cumprir algo que é exigido dos demais. Em resposta, 
a agente disse que ele era “juiz, mas não Deus” e ele deu voz de prisão a ela. O caso foi encaminhado para a 14ª Delegacia de 
Polícia, no Leblon, e Tamburini se negou a ir à delegacia em um veículo da Polícia Militar. No julgamento do recurso, foi mantida 
a pena porque houve o entendimento de que ela abusou do poder e ofendeu o réu e “a função que ele representa para a 
sociedade”. (FOLHA DE SÃO PAULO. Agente de blitz que disse a juiz que ele 'não era Deus' é condenada no Rio. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1542654-agente-de-blitz-que-disse-a-juiz-que-ele-nao-era-deus-e-condenada-
no-rio.shtml. Acesso em: 25 nov 2015). 
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no sistema se dá por meio do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, tipo que 

possui a singela redação: “desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. 

Em razão desse estado de coisas, o presente artigo tem por objetivo discutir a aplicação do 

crime de desacato no Brasil da forma como tem ocorrido na atualidade, amparada, no mais das 

vezes, pela maneira deficitária com que a doutrina tradicional (manualística) aborda a questão. 

O problema que se coloca, então, é, a partir da verificação da insistente incidência do 

mencionado tipo penal na prática judiciária do país, saber se sua aplicação tem sido feita de forma 

constitucionalmente adequada. Em caso de resposta negativa, indagar, com esteio na ideia de 

“democracia contestatória”, desenvolvida por Philip Pettit, de que forma se pode fazer uma 

análise crítica do delito de desacato à luz dos direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal.  

Para tanto, abordar-se-á, primeiramente, o debate em curso na Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) sobre o tema e, a seguir, discorrer-se-á brevemente acerca da 

ausência, na jurisprudência e na doutrina penal tradicional, de material para uma análise crítica do 

tipo penal em questão. Por fim, serão propostos alguns critérios para a limitação da incidência 

desse tipo penal autoritário.  

A hipótese lançada no texto é que a aplicação acrítica e desmedida do crime de desacato, 

por meio da criminalização de condutas que estão inseridas na garantia da liberdade de expressão 

e de opinião e no direito à crítica e ao escrutínio dos serviços públicos, pode configurar violação de 

princípios previstos na Constituição Federal e no Pacto de San Jose da Costa Rica e, por conta 

disso, buscar-se-á apresentar alguns critérios interpretativos mínimos para que haja a incidência 

do tipo penal em questão, abrindo-se espaço para a emergência de uma “democracia 

contestatória”. 

Registra-se, por derradeiro, que, quanto à metodologia, o relato dos resultados será 

composto na base lógica indutiva4. 

 

 

                                                        
4 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. 

(PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito editorial/Milleniuum, 
2008. p. 86).  
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1. A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O CRIME DE DESACATO 

O crime de desacato, nos últimos anos, tem sido objeto de intensos debates na academia e 

na prática judiciária internacionais. Em nosso continente, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) lidera a discussão sobre a necessidade de adequar o tipo penal do desacato às 

disposições constantes das Constituições dos países signatários do Pacto de San Jose da Costa Rica 

e também às diretrizes previstas no próprio tratado internacional. 

Já em 1994, ou seja, há pelo menos vinte anos, o Relatório da CIDH apontava para a 

necessidade de compatibilizar a criminalização do desacato com o direito à liberdade de expressão 

(artigo 13 da Convenção), uma vez que a proteção especial aos funcionários públicos “inverte 

diretamente o princípio fundamental de um sistema democrático que faz do governo objeto de 

controles, entre estes, o escrutínio da cidadania, para prevenir ou controlar o abuso de seu poder 

coativo”5. Concluiu o relatório, então, que 

as leis que penalizam a expressão de ideias que não incitam a violência anárquica são incompatíveis 

com a liberdade de expressão e pensamento consagrada no artigo 13 e com o propósito 

fundamental da Convenção Americana de proteger e garantir a forma pluralista e democrática de 

vida6. 

Não satisfeita, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos prosseguiu na análise do 

tema, elaborando relatórios específicos sobre as legislações dos países signatários do pacto nos 

anos de 1998, 2000, 2002 e 2004. Em 2000, esse importante órgão internacional de proteção aos 

direitos humanos destacou que:  

A CIDH declarou, igualmente, que as leis de desacato proporcionam um maior nível de proteção aos 

funcionários públicos do que aos cidadãos privados, em direta contravenção com o princípio 

fundamental de um sistema democrático, que sujeita o governo a controle popular para impedir e 

controlar o abuso de seus poderes coercitivos. Em consequência, os cidadãos têm o direito de 

criticar e examinar as ações e atitudes dos funcionários públicos no que se refere à função pública.  

Ademais, as leis de desacato dissuadem as críticas, pelo temor das pessoas às ações judiciais ou 

sanções fiduciárias. Inclusive aquelas leis que contemplam o direito de provar a veracidade das 

declarações efetuadas, restringem indevidamente a livre expressão porque não contemplam o fato 

de que muitas críticas se baseiam em opiniões, e, portanto, não podem ser provadas.  

As leis sobre desacato não podem ser justificadas dizendo que seu propósito é defender a "ordem 

pública" (um propósito permissível para a regulamentação da expressão em virtude do artigo 13), já 

                                                        
5 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe anual de 1994. Capítulo V: Informe sobre la compatibilidad entre 

las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponível em: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm#CAPITULO V:. Acesso em 23 nov 2015. 

6 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe anual de 1994. Capítulo V: Informe sobre la compatibilidad entre 
las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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que isso contraria o princípio de que uma democracia, que funciona adequadamente, constitui a 

maior garantia da ordem pública.  

Existem outros meios menos restritivos, além das leis de desacato, mediante os quais o governo 

pode defender sua reputação frente a ataques infundados, como a réplica através dos meios de 

comunicação ou impetrando ações cíveis por difamação ou injúria.7 

Essa investigação culminou com a edição da Declaração de Princípios Sobre Liberdade de 

Expressão, aprovada em outubro de 2000, cujo princípio n. 11 tem o seguinte teor: "Os 

funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As leis que punem a 

expressão ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como 'leis de desacato', 

atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação".  

Vale lembrar, apenas en passant, que o Supremo Tribunal Federal tem conferido status 

supralegal aos tratados internacionais de direitos humanos, o que os coloca acima das disposições 

do Código Penal8. Além disso, o artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê que 

é dever dos signatários do pacto adotar as medidas legislativas ou de outra natureza (inclusive 

judicial, pois) para que as disposições da Convenção sejam levadas a efeito em seus territórios9. 

A atuação da CIDH em um emblemático caso ocorrido na Argentina (caso Kimel vs 

Argentina, de 2008) resultou na descriminalização, naquele país, em 2009, dos crimes contra a 

honra praticados contra funcionários públicos quando as expressões sejam afetas a assuntos de 

interesse público (Lei n. 26.551/2009). É válido recordar que, no país vizinho, o delito de desacato 

já havia sido excluído do ordenamento jurídico no ano de 1998, também por provocação da 

Comissão Interamericana.  

                                                        
7 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório Anual, ano 2000, Volume III, Relatório da Relatoria Especial para 

a Liberdade de Expressão. OEA/Ser.L/V/II.111 Doc.20 rev. 16 abril 2001. 

8 PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA 
PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem 
qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
- Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, 
pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento 
jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados 
internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, 
seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 
911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). [...] (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário n. 349703, Relator: Min. Carlos Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/12/2008. 
Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 29 de nov de 2015)  

9 “Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 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 direitos e liberdades” 
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Ademais, conforme estudo de Luc Athayde de Araújo10,  

Além da Argentina, diversos outros Estados do continente americano revogaram suas "leis de 

desacato" nas últimas duas décadas, na medida que estas garantiam proteções especiais a 

autoridades e funcionários públicos no exercício de suas funções contra opiniões ou expressões tidas 

como insultantes, caluniosas, difamantes ou ofensivas. Em 1998, e logo após a descriminalização 

pelo Estado do Paraguai do crime de desacato, a Comissão Interamericana havia identificado 

dezessete países do continente que ainda possuíam leis com tais características. Desde então, oito 

destes países – Costa Rica, Peru, Chile, Honduras, Panamá, Uruguai, Guatemala e Bolívia – 

igualmente revogaram suas leis de desacato, seja por meio de reformas legislativas, ou pelas Cortes 

Supremas nacionais. No que tange aos "crimes contra a honra", além da Argentina, quatro Estados 

do continente – Uruguai, México, Panamá e El Salvador – recentemente também alteraram suas leis 

para descriminalizar tais condutas, incluir exceções para aquelas expressões relativas a funcionários 

públicos no exercício de suas funções ou sobre assuntos de interesse público, ou positivar a adoção 

do parâmetro da real malícia e de outras proteções a favor da expressão crítica sobre assuntos 

públicos. Além destes países, existem projetos na Colômbia, Jamaica, e no Peru para adoção de 

disposições similares. 

Não se tem notícia de que a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos tenha 

intervindo ou examinado especificamente a legislação brasileira, mas recentemente 

representantes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo formularam pedido à CIDH para que 

se debruce sobre o tema, requerendo diretamente ao órgão internacional que identifique todas as 

pessoas que estejam sofrendo inquéritos policiais ou processos pelo crime de desacato, bem como 

todas as pessoas que estão condenadas a cumprimento de pena pelo delito em questão. 

Solicitaram também que seja suspenso o cumprimento de penas das pessoas já condenadas por 

desacato e os processos por desacato em curso e, por fim, seja suspensa a aplicabilidade do artigo 

331 do Código Penal Brasileiro, impedindo-se a prisão, o processamento ou a punição de cidadãos 

pela prática desse delito11. 

Além dessa iniciativa, cumpre registrar que mais recentemente o professor e juiz de direito 

Alexandre Morais da Rosa, em sentença proferida nos autos n. 0067370-64.2012.8.24.0023, 

reconheceu a incompatibilidade do crime de desacato com as normas previstas na Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Na decisão, o magistrado destacou a atuação da CIDH para 

fundamentar seu posicionamento12:  

                                                        
10 ARAUJO, Luc Athayde de. O direito à liberdade de expressão crítica ao Estado e seus representantes em uma sociedade 

democrática. Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/21219/21219.PDF. Acesso em 25 nov 2015.  

11 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pedido de medida cautelar – Violação aos artigos 7 (2) e 13 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/defensoria-sp-fim-desacato-oea.pdf. Acesso em: 29 
de nov 2015. 

12 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ação Penal n. 0067370-64.2012.8.24.0023. Juiz de Direito: Alexandre Morais da 
Rosa. Julgamento em 17-3-2015. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/desacato-nao-e-crime-diz-juiz-em-controle-de-
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Considerada, portanto, a prevalência do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos sobre 

os dispositivos do Código Penal, é inarredável a conclusão de Galvão de que “a condenação de 

alguém pelo Poder Judiciário brasileiro pelo crime de desacato viola o artigo 13 da Convenção 

Americana sobre os Direitos Humanos, consoante a interpretação que lhe deu a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos”. 

Em que pese reconhecer-se a inexistência, a priori, de caráter vinculante na interpretação do tratado 

operada pela referida instituição internacional, filio-me ao entendimento apresentado, 

considerando, antes de tudo, os princípios da fragmentariedade e da interferência mínima, os quais 

impõem que as condutas de que deve dar conta o Direito Penal são essencialmente aquelas que 

violam bens jurídicos fundamentais, que não possam ser adequadamente protegidos por outro ramo 

do Direito. Nesse prisma, tenho que a manifestação pública de desapreço proferida por particular, 

perante agente no exercício da atividade Administrativa, por mais infundada ou indecorosa que seja, 

certamente não se consubstancia em ato cuja lesividade seja da alçada da tutela penal. Trata-se de 

previsão jurídica nitidamente autoritária – principalmente em se considerando que, em um primeiro 

momento, caberá à própria autoridade ofendida (ou pretensamente ofendida) definir o limiar entre 

a crítica responsável e respeitosa ao exercício atividade administrativa e a crítica que ofende à 

dignidade da função pública, a qual deve ser criminalizada. A experiência bem demonstra que, na 

dúvida quanto ao teor da manifestação (ou mesmo na certeza quanto à sua lidimidade), a tendência 

é de que se conclua que o particular esteja desrespeitando o agente público – e ninguém olvida que 

esta situação, reiterada no cotidiano social, representa infração à garantia constitucional da 

liberdade de expressão. 

Assim, verifica-se que paulatinamente o debate inaugurado no âmbito da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, embora em estágio muito mais avançado nos países 

vizinhos, começa a ganhar fôlego em território nacional a partir de iniciativas isoladas de alguns 

magistrados alinhados com a crítica13, sem que, contudo, isso tenha se refletido na doutrina penal 

mais tradicional – os conhecidos “manuais” ou os “comentários” ao Código Penal.  

 

2. O PANORAMA DO CRIME DE DESACATO NA DOUTRINA TRADICIONAL E NA JURISPRUDÊNCIA 

BRASILEIRA 

Na doutrina tradicional e na jurisprudência brasileira, entretanto, não obstante os 

incessantes chamamentos da CIDH, as coisas parecem estar estagnadas na antiga lógica da 

intolerância à crítica aos servidores públicos.  

                                                                                                                                                                                        

convencionalidade/. Acesso em 29 nov 2015. 

13 Nesse sentido, o juiz de direito em São Paulo Marcelo Semer também publicou texto recentemente em que defende: “Uma 
questão importante que precisa entrar em pauta é o crime de desacato. Em um país com recordes de violência policial, é 
inusitado que tenhamos tantos processos por desacato contra eles e tão poucos por abuso de autoridade, quase nenhum por 
tortura. A violência policial se oculta, inclusive, com a omissão de Ministério Público e Judiciário, repletos de arquivamentos e 
absolvições sumárias. De outro lado, a liberdade de expressão é tolhida com a prevalência da autoridade”. (SEMER, Marcelo. 
Depois da custódia, o desacato. Disponível em: <http://justificando.com/2015/10/16/depois-da-custodia-o-desacato/>. Acesso 
em: 11 jun. 2016. 
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Nem mesmo o anteprojeto do novo Código Penal, tão bem criticado por Alaor Leite e 

outros 14 , livrou-se desse ranço autoritário, pois, embora tenha autoproclamado a 

descriminalização do chamado "desacato à autoridade", mantém a punição dos crimes contra a 

honra, com o aumento da pena até o dobro se a ofensa for cometida "contra servidor público, em 

razão de suas funções". Ademais, a pena fixada ao novo tipo penal continua exatamente no 

mesmo patamar daquela prevista na atual legislação, qual seja, de seis meses a dois anos. 

Demonstra-se, pois, mais um embuste incluído num projeto que se diz preocupado em adequar o 

Código Penal às normas da Constituição de 1988 e aos tratados e convenções internacionais. 

A tautológica doutrina penalista brasileira, em regra, permanece sem questionar a figura do 

crime de desacato – o que só vem a confirmar a premência de um estudo crítico da parte especial 

e da legislação esparsa criminal brasileira – e segue não só desconsiderando, mas efetivamente 

desprezando as orientações da CIDH e de outras cortes internacionais.  

Nos principais manuais de direito penal disponíveis no mercado nacional – sobretudo 

naqueles considerados mais “tradicionais” e, portanto, de maior utilização no cotidiano forense – 

há pouca ou nenhuma referência ao debate travado na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos; é, ademais, praticamente inexistente qualquer tipo de análise crítica dos fundamentos 

e das razões da existência do delito em questão. Na verdade, desde há muito, a doutrina da parte 

especial do Código Penal resume-se, salvo raras e valorosas exceções, a fazer análises filológicas e 

semânticas a respeito dos tipos penais existentes no Brasil, sem a preocupação nem mesmo de 

verificar a compatibilidade dos crimes e de suas penas com a Constituição Federal de 1988. A 

constitucionalização do direito15, tão presente em outros ramos do mundo jurídico, ainda é uma 

miragem no campo do direito penal especial. 

                                                        
14 LEITE, Alaor (org.). Reforma penal: a crítica científica à Parte Geral do Projeto de Código Penal (PLC 236/2012). São Paulo: Atlas, 

2014. 

15 É importante registrar que quando se fala em constitucionalização do direito não está se pressupondo que há apenas uma forma 
ou um tipo de constitucionalismo; pelo contrário, reconhece-se que: “Destarte, o substantivo constitucionalismo carece de uma 
compreensão plural. Não há que se falar em constitucionalismo, mas sim em vários constitucionalismos (constitucionalismo 
inglês, constitucionalismo americano, constitucionalismo francês, etc.). Contudo esta variedade de constitucionalismos guarda 
em seu bojo valores comuns, o que não importa na unificação dos movimentos. A noção de Constituição como expressão 
garantista, de divisão dos poderes, de liberdade política, de tutela dos Direitos Fundamentais, do Estado de Direito são princípios 
comuns nas Constituições ocidentais. Em particular, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 
Assembleia Geral da ONU, em 1948, fortaleceu este quadro de valores comuns centrando o indivíduo como titular de direitos 
humanos fundamentais”. (OLIVIERO, Maurizio; STAFFEN, Márcio Ricardo. NARCISISMO CONSTITUCIONAL: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O CONSTITUCIONALISMO ÁRABE A PARTIR DA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA. Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 16, n. 3, p. 
268-280, dez. 2011. ISSN 2175-0491. Disponível em: <http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3411/2125>. 
Acesso em: 29 nov. 2015). 
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Por exemplo, analisando o crime de desacato, Nelson Hungria16 comenta que: 

A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, 

desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em 

palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos 

obscenos, gritos agudos etc. 

Alberto Silva Franco e outros17 registram que "O desacato visa afrontar o funcionário, 

diminuí-lo perante a opinião pública ou junto aos circunstantes, tratando-o com desprezo e 

desdém. Revela-se por gestos, comportamento e por palavras”. Segundo Guilherme de Souza 

Nucci18, desacatar significa “humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim 

desacreditar a função pública”, bem como que o crime se caracteriza por meio de “qualquer tipo 

de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças 

e agressões físicas”.  

Julio Fabrinni Mirabete19, por seu turno, explica que “O crime é desacatar, que significa 

ofender, vexar, humilhar, espezinhar, desprestigiar, menosprezar, menoscabar, agredir o 

funcionário, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro da função”. Para esse mesmo autor, ainda 

que o servidor não tenha se sentido desacatado, haverá a configuração do crime, pois “Pouco 

importa que o funcionário se julgue, ou não, ofendido, já que a ofensa é dirigida também a 

dignidade e o prestígio de seu cargo ou função”20. Na mesma obra Mirabete cita ainda um 

interessante julgado – que bem sintetiza o pensamento que agora se critica – no sentido de que “É 

suficiente para caracterizar o crime de desacato o fato de o agente, repreendido por policiais, por 

conduta inconveniente, reagir mediante expressão de baixo calão (RT 540/352)”21. 

Há, quando muito, algumas ressalvas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, tal como 

anota Cezar Roberto Bitencourt22:  

O crime de desacato significa menosprezo ao funcionário público e, por extensão, à própria função 

pública por ele exercida. Reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a desconsideração, 

para a humilhação. Não se confunde apenas com o vocábulo grosseiro, que, em si mesmo, restringe-

se à falta de educação ou de nível cultural, quando desacompanhado do fim especial de ultrajar. 

                                                        
16 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 424. 

17 FRANCO, Alberto Silva et al. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 3993. 

18 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1197. 

19 MIRABETE, Julio Fabrinni. Código Penal interpretado. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 2.148. 

20 MIRABETE, Julio Fabrinni. Código Penal interpretado. p. 2.155. 

21 MIRABETE, Julio Fabrinni. Código Penal interpretado. p. 2.121. 

22 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1.083. 
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Na jurisprudência o quadro não é muito mais alentador. Não obstante o controle de 

constitucionalidade e de convencionalidade das leis sejam obrigatórios em todos os julgamentos 

no Brasil, há pouquíssimo debate acerca da compatibilidade do crime de desacato com o Pacto de 

San Jose da Costa Rica e, naqueles casos em que o tema é trazido à baila, os tribunais são bastante 

refratários, primeiro a fazer o exame da matéria com o rigor científico necessário e, depois, a 

acolher a tese exposta. Exemplo disso é o seguinte julgado, proveniente do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À 

CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIENCIA 

PROBATORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.  

Inviabilidade da aplicação isolada da Convenção Americana de Direitos Humanos, como se descolada 

estivesse do ordenamento jurídico, em especial da Lei Maior, bem como a atribuição de caráter 

absoluto às garantias consagradas no art. 5º, caput e incisos IV e IX da Constituição Federal, em 

detrimento de outros preceitos constitucionais, não encontra espaço em uma interpretação 

sistemática. Embora o delito de desacato tenha por objeto material o funcionário, o seu objeto 

jurídico, é o prestígio da Administração Pública, de modo que o se objetiva resguardar com a norma 

penal é a própria administração pública e não a honra do funcionário público Ausência de violação à 

garantia de que todos são iguais perante a lei (art. 5º, caput, da CF), uma vez que não está 

conferindo tratamento especial ou privilegiado ao funcionário público. Tampouco há qualquer 

violação à garantia da liberdade de expressão, que pode, sim, sofrer limitações, uma vez que, a 

exemplo das demais garantias constitucionais, não se revela absoluta. Na mesma linha de raciocínio 

violação alguma se verifica em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, uma vez que 

esta, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de pensamento e de expressão, excepciona a 

possibilidade de estabelecer "responsabilidades ulteriores" de molde a resguardar, dentre outras 

situações, "a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.", 

na forma do seu artigo 13. Apenas eventual crítica ou discordância, desprovida da intenção de 

desprestigiar a função, se insere na garantia constitucional de liberdade de expressão e, portanto, 

não se enquadra no tipo penal.  

Desacato que resta caracterizado diante da ofensa irrogada contra funcionário público, no exercício 

de sua atividade funcional, maculando, portanto, a dignidade de sua função, de molde a atingir a 

própria administração pública. [...]23 

Não se localizou, ainda, nenhum julgado nos tribunais superiores – sobretudo no Supremo 

Tribunal Federal – que tenha analisado a questão, e nem se tem notícia de que algum recurso com 

esse tema esteja em vias de ser julgado, não obstante a relevância da matéria. 

Na verdade, o que se colhe da análise da jurisprudência brasileira é a existência de um 

círculo vicioso, uma verdadeira simbiose, entre essa doutrina acrítica e as decisões proferidas no 

                                                        
23 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso Crime n. 71005368352, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, 

Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 28/09/2015. Disponível em: www.tjrs.jus.br. Acesso em 29 de nov 2015. 
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âmbito dos tribunais: o julgador cita a doutrina que depois referenciará o precedente que lhe 

citou e assim sucessivamente. Esse panorama somente incentiva a inércia e a paralisia da “ciência” 

penal brasileira, muito acostumada com jargões e palavras de efeito e pouco interessada em fazer 

um estudo menos dogmático do sistema penal – e muito menos em se abrir a experiências 

estrangeiras com o rigor científico necessário. 

 

3. EM BUSCA DE UMA “DEMOCRACIA CONTESTATÓRIA”: CRITÉRIOS PARA UMA 

INTERPRETAÇÃO DEMOCRÁTICA DE UM TIPO PENAL AUTORITÁRIO 

O teórico político irlandês e professor na Universidade de Princeton Philip Pettit 

desenvolveu, no seu livro Teoria da liberdade, a noção de “democracia contestatória”, “isto é, um 

sistema de governo em que as decisões de governo (incluindo as decisões legislativas) são sempre 

contestáveis”24.  

Segundo Maria Lígia Granado Rodrigues Elias25, 

Para perpetuar a liberdade como não dominação, a democracia deve assumir um caráter 

contestatório, um modelo no qual as decisões públicas se baseiem em preocupações comuns, mas, 

acima disso, estejam sempre disponíveis condições para que os cidadãos possam contestá-las. Para 

as decisões públicas serem consideradas não arbitrárias não é necessário que surjam de consensos 

explícitos, mas sim, que elas estejam abertas à contestação. 

A possibilidade de contestar as decisões tomadas pelos agentes públicos, sejam elas 

adequadas ou não, está, portanto, no cerne da garantia das liberdades individuais nas 

democracias modernas, o que significa dizer que toda e qualquer interferência nesse direito deve 

                                                        
24 PETTIT, Philip. Teoria da liberdade. Tradução de Renato Sérgio Pubo Maciel. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. XIX. Para o 

professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC Ricardo Silva, a ideia de “democracia contestatória” é uma 
das mais originais contribuições de Pettit para a teoria política contemporânea. Segundo ele, “ainda que o constitucionalismo 
seja um elemento indispensável à constituição de uma república bem ordenada e à defesa da liberdade dos cidadãos, ele, por si 
só, não está totalmente equipado para assegurar a realização de tais fins. O fato é que mesmo o mais bem definido arcabouço 
legal não será detalhado o bastante para eliminar certa margem de poder discricionário nas mãos de determinados indivíduos e 
grupos. Conforme já assinalava o teórico republicano inglês Algernon Sydney, em meados do século XVII, “no law can be so 
perfect as to provide exactly for every case that may fall out” (Sydney apud PETTIT, 1997, p. 183). Além disso, mesmo que tal grau 
de detalhamento fosse possível, ele seria provavelmente indesejável, uma vez que certa margem de discricionariedade para a 
tomada de decisões é necessária para que as autoridades dos poderes Executivo e Judiciário possam perseguir os objetivos de 
um Estado republicano. O importante é que tal discricionariedade não resulte em arbitrariedade. Assim, a questão que se 
apresenta é a de como evitar que esse poder discricionário transforme-se em poder arbitrário, comprometendo a liberdade dos 
cidadãos. Pettit defende a idéia de que a forma constitucional do republicanismo deve ser complementada por uma forma 
específica de regime democrático, uma forma que o autor define como “democracia contestatória”, conceito que representa 
uma das mais originais contribuições do autor à Teoria Política contemporânea”. (SILVA, Ricardo. Participação como contestação: 
a ideia de democracia no neo-republicanismo de Philip Pettit. Política e Sociedade, v. 6, n. 11, p. 199-220, out. 2007. ISSN 2175-
7984. Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/1287/1208>. Acesso em: 11 jun. 2016. 

25 ELIAS, Maria Lígia G. Granado Rodrigues. Liberdade negativa, liberdade como não dominação e a democracia contestatória. 
Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/SemDisc2012/03-1_Maria_Ligia_Elias.pdf >. Acesso em: 11 de jun. 
2016. 
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ser feita em caráter fragmentário, com enorme cautela e sempre de forma excepcional e muito 

criteriosa, sob pena de transformar-se discricionariedade em arbitrariedade e, pior, em 

autoritarismo. 

Nos limites deste pequeno texto, todavia, não é possível aprofundar a discussão a respeito 

da viabilidade de coexistência do crime de desacato com a ideia de democracia contestatória 

elaborada por Pettit, e nem é objetivo do artigo efetuar o controle de constitucionalidade ou de 

convencionalidade do artigo 331 do Código Penal. Parece pouco provável, ademais, que o 

Supremo Tribunal Federal venha a se debruçar sobre o tema num futuro próximo, diante da 

histórica resistência do STF em declarar não recepcionados tipos penais anteriores à Constituição 

de 1988.  

Enquanto isso não ocorre, então, o que pode fazer uma doutrina crítica e comprometida 

com a democracia e com os direitos fundamentais? Um primeiro passo é reaproximar o crime de 

desacato à sua origem, ou seja, aos crimes contra a honra, exigindo a presença do elemento 

subjetivo especial na conduta do agente (animus injuriandi, caluniandi ou diffamandi). Assim, 

exigir-se-á o mesmo rigor para a configuração do desacato daquela que é exigida para a prática 

dos delitos de injúria, calúnia e difamação, os quais demandam, via de regra, ânimo calmo e 

refletido do agente para sua configuração. 

Depois, podem ser estabelecidos alguns critérios mínimos para a criminalização do 

desacato, excluindo do âmbito de proteção do tipo: a) manifestações corriqueiras/cotidianas de 

crítica ou de descontentamento com a atuação do agente estatal numa situação concreta, ainda 

que grosseiras ou irônicas; b) impropérios proferidos em situação de descontrole emocional logo 

após ação estatal restritiva do direito de ir e vir (prisão em flagrante, revista pessoal, cumprimento 

de ordem judicial), sobretudo em abordagens ou operações policiais; e c) condutas que não 

tenham sido realizadas com real malícia, ou seja, com o conhecimento de que a informação era 

falsa ou com manifesta negligência sobre se era falsa ou não, conforme critério desenvolvido pela 

Suprema Corte norteamericana no julgamento do caso New York Times Co. Vs. Sullivan26. 

De outra parte, é importante salientar que nem toda e qualquer ofensa dirigida a um 

funcionário público no exercício de suas funções estará imune à criminalização em face da 

garantia constitucional da liberdade de expressão. O que se propõe, pois, neste texto, é uma 

                                                        
26 ARAUJO, Luc Athayde de. O direito à liberdade de expressão crítica ao Estado e seus representantes em uma sociedade 

democrática. 
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interpretação conforme a Constituição do artigo 331 do Código Penal, para que fiquem excluídas 

do âmbito de incidência da norma condutas que tenham sido realizadas dentro das características 

dos critérios acima propostos. 

É válido definir, então, que 

a criminalização do desacato deve ocorrer em um ponto de equilíbrio, de forma que preserve os 

interesses da Administração Pública (e conseqüentemente da honra de seus funcionários), mas que 

ao mesmo tempo, não coíba de forma indevida e excessiva a liberdade de expressão (e o 

conseqüente direito fiscalizatório da crítica aos atos do Estado) dos cidadãos.27 

Os critérios propostos, é claro, carecem de maior aprofundamento e reflexão, mas podem 

representar o início de um necessário debate acerca do autoritarismo latente nas relações entre 

os agentes públicos e os particulares, tão bem ilustrado pela permanência – cada vez mais viva – 

do delito de desacato no cotidiano policial e forense28. Somente assim o Brasil poderá não só se 

alinhar às diretrizes da CIDH, mas também promover o respeito à liberdade de expressão, 

resguardar a garantia da fiscalização dos serviços públicos e fomentar o controle do abuso de 

autoridade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho, buscou-se discutir os problemas que envolvem o delito de 

desacato – crime tantas vezes invocado no cotidiano do serviço público –, com a abordagem 

histórica da orientação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual há mais de vinte 

anos tem se debruçado sobre a questão, com o resultado de experiências internacionais bastante 

interessantes, como ocorreu no caso da Argentina. 

No entanto, como explicitado no corpo do texto, não era objetivo do trabalho fazer a 

análise da compatibilidade do artigo 331 do Código Penal Brasileiro com o Pacto de San Jose da 

Costa Rica e nem com a interpretação que a CIDH dá a este. O que se pretendeu, na verdade, foi 

problematizar a questão do delito de desacato à luz dos direitos e das garantias individuais 

previstas tanto na Constituição Federal quanto em tratados internacionais de direitos humanos, 

                                                        
27 CALHAU, Lélio Braga. Crítica garantista à criminalização do desacato. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 444, 24 set. 2004. 

Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/5734>. Acesso em: 29 nov. 2015. 

28 O professor Nilo Batista, com o rigor e a veemência que lhe são peculiares, sustentou em recente entrevista que “atrás de um 
desacato [...], na maioria dos casos, existe um crime de abuso de autoridade”. BATISTA, Nilo. Entrevista: “Militarização de 
favelas é estado de sítio inconstitucional”. Disponível em: <http://anovademocracia.com.br/no-84/3788-entrevista-nilo-batista-
qmilitarizacao-de-favelas-e-estado-de-sitio-inconstitucionalq>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
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bem como chamar a atenção para como o debate na doutrina tradicional e na jurisprudência 

ainda é bastante incipiente, fechado e de grande pobreza argumentativa. 

Por derradeiro, a fim de tentar avançar e contribuir com a discussão acerca da matéria, 

procurou-se elencar alguns critérios interpretativos mínimos para que haja a incidência do tipo 

penal do desacato, como a sua reaproximação dos crimes contra a honra, na busca da construção 

de uma “democracia contestatória” – isto é, plena, madura e respeitadora das liberdades 

individuais, aí incluídas a liberdade de expressão e o direito à crítica e ao escrutínio dos serviços 

públicos. 
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