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1. Considerações iniciais
Num Estado de Direito, a Constituição, 

ao reger as relações de poder, estabelece a 
estrutura dos órgãos do Estado e os limites 
em que eles devem atuar, especialmente 
pelo sistema que se convencionou chamar 
de separação dos poderes1.

Aristóteles (1998, p.127-143), na Política, 
e, mais tarde, John Locke (1998, p. 514-517), 
no Segundo Tratado sobre o Governo Civil, já 
identificavam as diversas atividades esta-
tais. Mas a ideia da separação das funções 
do Estado a serem exercidas por órgãos 
distintos, especializados e autônomos, in-
dependentes entre si, aparece sistematizada 
por Montesquieu (1993, p. 171-172), em O 

1 Convém lembrar que o Poder estatal é uno e 
indivisível. Portanto, apesar de consagradas as ex-
pressões “separação dos poderes” e “tripartição dos 
poderes”, o mais adequado seria falar em separação 
ou distribuição das funções estatais, que há tempos 
são identificadas.
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Direito Constitucional pela mesma Universida-
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espírito das leis. No referido livro, ao tratar 
da Constituição da Inglaterra, explica esse 
autor que:

“Existem em cada Estado três tipos 
de poder: o poder legislativo, o poder 
executivo das coisas que dependem 
do direito das gentes e o poder exe-
cutivo daquelas que dependem do 
direito civil.
Com o primeiro, o príncipe ou o 
magistrado cria leis por um tempo 
ou para sempre e corrige ou anula 
aquelas que foram feitas. Com o 
segundo, ele faz a paz ou a guerra, 
envia ou recebe embaixadas, instaura 
a segurança, previne invasões. Com 
o terceiro, ele castiga os crimes, ou 
julga as querelas entre os particulares. 
Chamaremos a este último poder de 
julgar e ao outro simplesmente poder 
executivo do Estado.”2

O avanço das ideias de Montesquieu 
está na sugestão de repartir organicamente 
o poder como forma de garantir a liberda-
de.3 Assim, além de propor a distribuição 
das atividades estatais a órgãos distintos e 
independentes entre si, Montesquieu (1993, 
p. 172) apresenta a noção da contenção do 
poder de cada órgão por meio do exercício 
do poder dos outros órgãos estatais:

“Quando, na mesma pessoa ou no 
mesmo corpo de magistratura, o 

2 Em 1797, Kant (2003, p. 155-156) também abor-
dou tal questão: “Todo Estado encerra três poderes 
dentro de si, isto é, a vontade unida geral consiste 
de três pessoas (trias politica): o poder soberano (so-
berania) na pessoa do legislador; o poder executivo 
na pessoa do governante (em consonância com a lei) 
e o poder judiciário (para outorgar a cada um o que 
é seu de acordo com a lei) na pessoa do juiz (potestas 
legislatoria, rectoria et iudiciaria). Estes são como as três 
proposições num silogismo prático: a premissa maior, 
que contém a lei, ou seja o princípio de subordinação 
à lei, e a conclusão, que contém o veredito (sentença), 
o que é formado como direito no caso em pauta”.

3 Com base nas lições de Montesquieu, James 
Madison (1993, p. 331-332) afirma que o “acúmulo de 
todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, 
nas mesmas mãos, seja de uma pessoa, de algumas ou 
de muitas, seja hereditário, autodesignado ou eletivo, 
pode ser justamente considerado a própria tirania”.

poder legislativo está reunido ao 
poder executivo, não existe liberdade; 
porque se pode temer que o mesmo 
monarca ou o mesmo senado crie 
leis tirânicas para executá-las tirani-
camente.
Tampouco existe liberdade se o 
poder de julgar não for separado do 
poder legislativo e executivo. Se es-
tivesse unido ao poder legislativo, o 
poder sobre a vida e a liberdade dos 
cidadãos seria arbitrário, pois o juiz 
seria legislador. Se estivesse unido ao 
poder executivo, o juiz poderia ter a 
força de um opressor.
Tudo estaria perdido se o mesmo 
homem, ou o mesmo corpo dos prin-
cipais, ou dos nobres, ou do povo 
exercesse os três poderes: o de fazer 
as leis, o de executar as resoluções 
públicas e o de julgar os crimes ou as 
querelas entre os particulares.”

Essa concepção, que acabou consagrada 
no art. 16 da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 17894, prevê, 
simultaneamente, a autonomia dos órgãos 
estatais e o inter-relacionamento de suas ati-
vidades, de modo que se possa ter o controle 
do poder pelo próprio poder (BARRETO; 
SILVA FILHO, 2003, p. 32 e et seq). Por isso, 
pode-se dizer que a divisão dos Poderes 
estatais não é só uma garantia da liberdade 
dos cidadãos. Ela é também um elemento 
de racionalização do processo político e de-
mocrático (CHRYSSOGONOS, 1987, p. 45).

Se, por um lado, em linhas gerais, o 
Legislativo tem a função de criar normas 
gerais e abstratas – não destinadas a uma 
única pessoa nem a um determinado fato 
–, a aplicação concreta dessas normas fica 
a cargo do Executivo. Ocorrendo o abuso 
por qualquer um desses órgãos, o Judiciário 

4 A noção de separação dos poderes estava con-
templada na Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789, que previa, em seu art. 16, que “toda 
sociedade na qual não está assegurada a garantia dos 
direitos, nem determinada a separação dos poderes, 
não tem Constituição”.
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pode ser provocado para desfazer o erro ou 
conter o abuso. Esse mecanismo de repar-
tição das funções voltado à contenção do 
poder passou a ser conhecido como sistema 
de freios e contrapesos5 chamado de checks 
and balances pelos norte-americanos6.

A distribuição das atividades estatais 
implica admitir que os órgãos do Estado 
exerçam funções típicas e outras atípicas, 
viabilizando a harmonia e independência 
entre eles, como consagrado pelo art. 2o 
da Constituição Federal brasileira, assim 
redigido: “São Poderes da União, indepen-
dentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário”.

As funções típicas são aquelas exercidas 
predominantemente por um determinado 
órgão. Por outro lado, atipicamente, cada 
um dos órgãos estatais exerce as funções 
que são típicas dos demais.

Quando as funções atípicas são essen-
ciais à independência do poder, ou seja, 
imprescindíveis ao exercício das funções 
típicas, a Constituição Federal não precisa, 

5 “O sistema de separação de poderes, consagrado 
nas Constituições de quase todo o mundo, foi associa-
do à ideia de Estado Democrático e deu origem a uma 
engenhosa construção doutrinária, conhecida como 
sistema de freios e contrapesos. Segundo essa teoria, os 
atos que o Estado pratica podem ser de duas espécies: 
ou são atos gerais ou são especiais. Os atos gerais, 
que só podem ser praticados pelo poder legislativo, 
consistem na emissão de regras gerais e abstratas, não 
se sabendo, no momento de serem emitidas, a quem 
elas irão atingir. Dessa forma, o poder legislativo, que 
só pratica atos gerais, não atua concretamente na vida 
social, não tendo meios para cometer abusos de poder 
nem para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa ou a 
um grupo em particular. Só depois de emitida a norma 
geral é que se abre a possibilidade de atuação do poder 
executivo, por meio de atos especiais. O executivo dis-
põe de meios concretos para agir, mas está igualmente 
impossibilitado de atuar discricionariamente, porque 
todos os seus atos estão limitados pelos atos gerais 
praticados pelo legislativo. E se houver exorbitância 
de qualquer dos poderes, surge a ação fiscalizadora 
do poder judiciário, obrigando cada um a permanecer 
nos limites de sua respectiva esfera de competências” 
(DALLARI, 2005, p. 220-221).

6 A esse respeito, no direito constitucional norte-
-americano, conferir a explanação detalhada em Tho-
mas Cooley (1903, p. 64 et seq).

obrigatoriamente, contemplá-las expressa-
mente, pois decorrem da própria cláusula 
da separação dos poderes, prevista em seu 
art. 2o. Contudo, as demais funções atípicas 
que não se revelam essenciais à garantia da 
independência e harmonia entre os poderes 
precisam estar expressamente previstas na 
Constituição7.

Aliás, somente por meio da existência 
das funções atípicas é que se mostra possí-
vel imaginar a independência e harmonia 
entre os órgãos estatais (DIAS, 2007, p. 206). 
Basta pensar que não haveria independên-
cia ou harmonia entre os poderes se o Ju-
diciário, para prover os cargos necessários 
à administração da Justiça8 – funções de 
natureza executiva – tivesse de se valer da 
boa vontade do Poder Executivo. Qualquer 
decisão do Poder Judiciário que pudesse 
desagradar o Executivo seria evitada, sob 
pena de, a qualquer momento, o Poder 
Executivo se negar a realizar as contra-
tações necessárias ao exercício da função 
jurisdicional.

2. As imunidades parlamentares
Compete ao Legislativo, tipicamente, 

criar o direito objetivo e exercer o poder 

7 Por exemplo, a realização de licitações, pelo 
Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, para a 
aquisição de materiais essenciais ao exercício, respec-
tivamente, das funções legislativas e jurisdicionais, 
apesar da natureza administrativa da atividade, não 
precisa estar expressamente contemplada na Consti-
tuição Federal, uma vez que se trata de algo essencial 
ao desempenho das funções típicas dos mencionados 
órgãos estatais. Todavia, o presidente da República so-
mente pode editar medida provisória com força de lei 
porque essa competência está expressamente prevista 
na Constituição. Nesse último caso, apesar de ser uma 
função de natureza legislativa exercida atipicamente 
pelo Poder Executivo, não se trata de algo essencial 
ao exercício dessas funções típicas desse órgão estatal. 
Nesse sentido, conferir Luiz Alberto David Araujo e 
Vidal Serrano Nunes Júnior (2003, p. 275).

8 O art. 96, inciso I, letras “c” e “e”, da Constituição 
prevê que compete aos tribunais prover, na forma 
prevista na Constituição, os cargos de juiz de carreira 
da respectiva jurisdição e prover, por concurso público 
de provas, ou de provas e títulos, os cargos necessários 
à administração da Justiça.
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de fiscalização. Atipicamente, o Poder 
Legislativo julga e realiza atividades ad-
ministrativas. A competência de fiscalizar 
conferida ao Parlamento pela Constituição 
Federal – em especial nos arts. 49, IX e X, 
58, § 3o, e 70 a 759 –, como mencionado, 
pode ser considerada uma função típica do 
Poder Legislativo, como se depreende da 
seguinte passagem da decisão do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 7 de abril de 
1994, no Habeas Corpus no 71.039/RJ, cujo 
relator foi o ministro Paulo Brossard: “O 
poder investigatório é auxiliar necessário 
do poder de legislar; conditio sine qua non de 
seu exercício regular. Podem ser objeto de 
investigação todos os assuntos que estejam 
na competência legislativa ou fiscalizatória 
do Congresso. [...] Os poderes congressuais, 
de legislar e fiscalizar, hão de estar investi-
dos dos meios apropriados e eficazes ao seu 
normal desempenho. O poder de fiscalizar, 
expresso no inc. X do art. 49 da Constituição, 
não pode ficar condicionado a arrimo que 
lhe venha a dar outro Poder, ainda que, em 
certas circunstâncias, ele possa vir a ser ne-

9 “Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional: (...) IX – julgar anualmente as contas 
prestadas pelo Presidente da República e apreciar os 
relatórios sobre a execução dos planos de governo; X 
– fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos 
os da administração indireta.” “Art. 58. § 3o As comis-
sões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além 
de outros previstos nos regimentos das respectivas 
Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 
mediante requerimento de um terço de seus membros, 
para a apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encami-
nhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.” 
“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, 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.” 
“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União.”

cessário. A comissão parlamentar de inqué-
rito se destina a apurar fatos relacionados 
com a administração, Constituição, art. 49, 
X, com a finalidade de conhecer situações 
que possam ou devam ser disciplinadas 
em lei, ou ainda para verificar os efeitos 
de determinada legislação, sua excelência, 
inocuidade ou nocividade. Não se destina 
a apurar crimes nem a puni-los, da compe-
tência dos Poderes Executivo e Judiciário”.

As imunidades parlamentares são prer-
rogativas irrenunciáveis que a Constituição 
confere aos membros do Poder Legislativo 
para que eles possam exercer suas funções 
de fiscalização com autonomia e indepen-
dência10.

Dessa forma, essas prerrogativas não 
decorrem de um privilégio pessoal dos par-
lamentares, mas são garantias que dizem 
respeito às funções exercidas pelos depu-
tados e senadores. Por esse motivo é que 
tais garantias são irrenunciáveis, ou seja, os 
parlamentares não podem abrir mão delas, 
como decidiu o Supremo Tribunal Federal 
(BRASIL, 1991):

“O instituto da imunidade parla-
mentar atua, no contexto normativo 
delineado por nossa Constituição, 
como condição e garantia de inde-
pendência do Poder Legislativo, seu 
real destinatário, em face dos outros 
poderes do Estado. Estende-se ao 
congressista, embora não constitua 
uma prerrogativa de ordem subjetiva 
deste. Trata-se de prerrogativa de ca-
ráter institucional, inerente ao Poder 
Legislativo, que só é conferida ao par-

10 Nas palavras de Raul Machado Horta (2003, p. 
591), as “imunidades parlamentares estão universal-
mente vinculadas à proteção do Poder Legislativo e ao 
exercício independente do mandato representativo”. 
De forma semelhante, Fernanda Dias Menezes de 
Almeida (2003, p. 89) aponta que “o Deputado, como 
beneficiário direto das imunidades parlamentares, o é 
não na condição de cidadão comum, mas na de repre-
sentante do povo, que necessita de proteção imunitória 
para poder exercer com isenção o mandato, livre da 
coação ou da ação sedutora dos demais Poderes e dos 
particulares”.
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lamentar ratione muneris, em função 
do cargo e do mandato que exerce. E 
por essa razão que não se reconhece 
ao congressista, em tema de imuni-
dade parlamentar, a faculdade de a 
ela renunciar. Trata-se de garantia 
institucional deferida ao Congresso 
Nacional. O congressista, isolada-
mente considerado, não tem, sobre 
ela, qualquer poder de disposição.”

Cumpre também lembrar que as imuni-
dades parlamentares são classificadas em 
duas espécies: as materiais, também deno-
minadas inviolabilidade, que asseguram 
aos parlamentares o direito à liberdade de 
expressão por meio de suas opiniões, pala-
vras e votos, e as imunidades formais, que 
constituem garantias conferidas aos parla-
mentares no âmbito do processo criminal11. 
Nos itens seguintes, cada uma dessas 
categorias será analisada separadamente.

2.1. As imunidades formais

Em geral, as imunidades formais são 
as garantias que dizem respeito à prisão 
do parlamentar e aos processos judiciais 
a que ele poderá se sujeitar. São, portanto, 
prerrogativas conferidas pela Constituição 
aos parlamentares quanto à prisão ou aos 
processos judiciais propostos em face deles. 
Dessa forma, em sentido lato, a imunidade 
formal abrange o direito a não ser preso, 
salvo circunstâncias expressamente pre-
vistas no texto constitucional.

Assim, desde a expedição do diplo-
ma – momento em que a Justiça Eleitoral 
formalmente declara que o parlamentar 
foi eleito e, portanto, antes da posse —, 
os membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de 
crime inafiançável (art. 53, § 2o, primeira 
parte). No caso de prisão em flagrante de 
crime inafiançável, os autos devem ser 
remetidos dentro de 24 horas à Casa res-

11 As disposições constitucionais sobre essas ques-
tões foram significativamente alteradas pela Emenda 
Constitucional no 35, de 20 de dezembro de 2001.

pectiva12, para que, pelo voto da maioria 
de seus membros, se resolva sobre a prisão, 
como prevê a parte final do § 2o do art. 53 
da Constituição Federal13.

Esse tipo de imunidade formal garante, 
como assentou o Supremo Tribunal Federal 
(BRASIL, 1991), um “estado de relativa 
incoercibilidade pessoal dos congressistas 
(freedom from arrest), que só poderão sofrer 
prisão provisória ou cautelar numa única e 
singular hipótese: situação de flagrância em 
crime inafiançável”. Contudo, “a garantia 
jurídico-institucional da imunidade parla-
mentar formal não obsta, observado o due 
process of law, a execução de penas privati-

12 Segundo o que dispõe o art. 251 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados Federal, compete 
à Comissão de Constituição e Justiça elaborar um 
parecer prévio acerca da legalidade ou não dos autos 
de prisão em flagrante. Após ouvir o Deputado envol-
vido, que deve ser assistido por defensor, tal parecer 
será remetido ao Plenário. A aprovação do parecer se 
dará pelo voto da maioria absoluta dos membros da 
Casa, resultando, então, admitida a acusação contra 
o Deputado. Nos períodos de recesso parlamentar, 
ditas atribuições da CCJ serão exercidas pela Comis-
são Representativa de que trata o § 4o do artigo 58 da 
Constituição Federal, se assim dispuser o Regimento 
Comum; caso contrário, as mencionadas atribuições 
serão desempenhadas plenamente pela Mesa, ad refe-
rendum do Plenário.

13 No Habeas Corpus no 89.417/RO, julgado pela 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em 
22/08/2006 (relatora Ministra Carmen Lúcia), por meio 
da interpretação sistemática e teleológica, foi decidido 
o seguinte: “Os elementos contidos nos autos impõem 
interpretação que considere mais que a regra proibitiva 
da prisão de parlamentar, isoladamente, como previsto 
no art. 53, § 2o, da Constituição da República. Há de se 
buscar interpretação que conduza à aplicação efetiva 
e eficaz do sistema constitucional como um todo. A 
norma constitucional que cuida da imunidade parla-
mentar e da proibição de prisão do membro de órgão 
legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, 
menos ainda como regra isolada do sistema consti-
tucional. Os princípios determinam a interpretação e 
aplicação corretas da norma, sempre se considerando 
os fins a que ela se destina. A Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia, composta de vinte e quatro 
deputados, dos quais vinte e três estão indiciados em 
diversos inquéritos, afirma situação excepcional e, por 
isso, não se há de aplicar a regra constitucional do art. 
53, § 2o, da Constituição da República, de forma isola-
da e insujeita aos princípios fundamentais do sistema 
jurídico vigente” (BRASIL, 2006a).
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vas da liberdade definitivamente impostas 
ao membro do Congresso Nacional”.

Por isso, não se afigura correta a in-
terpretação defendida por Alexandre de 
Moraes (2009, p.449), segundo a qual a 
imunidade formal impediria a decretação 
não só de prisões provisórias, mas também 
das decorrentes de sentenças definitivas. 
De fato, se tal conclusão fosse aceita, chega-
ríamos ao seguinte paradoxo: não se admi-
tiria que parlamentares fossem presos após 
submissão a regular processo criminal, no 
qual pode ser produzida prova contunden-
te e definitiva da culpa e da autoria delitiva, 
mas, ao menos na hipótese do cometimento 
de crimes inafiançáveis, seria possível sua 
prisão em flagrante, que nada mais é que 
uma das prisões de natureza cautelar, que 
dispensa a prova cabal da materialidade 
e autoria. Estaríamos, portanto, diante de 
uma hipótese em que se admite o menos (a 
prisão cautelar decorrente do flagrante deli-
to) sem se admitir o mais (a prisão fundada 
em decisão judicial definitiva). Por isso, 
não se afigura aceitável tal interpretação da 
imunidade parlamentar formal14.

Observe-se ainda que, quanto aos cri-
mes cometidos por parlamentar antes da 
diplomação, não há nenhuma imunidade, 
podendo ele ser processado normalmente 
como qualquer cidadão. Todavia, se o crime 
ocorrer após a diplomação, o Supremo Tri-
bunal Federal, depois de receber a denúncia 
contra o deputado ou o senador, dará ciên-
cia à Casa respectiva, que, por iniciativa de 
partido político nela representado e pelo 
voto da maioria de seus membros, poderá, 

14 De forma semelhante, Fernanda Dias Menezes 
de Almeida (2003, p. 100) sustenta corretamente 
que, “se uma interpretação isolada e literal do § 2o 
do artigo 53 desautorizaria a prisão resultante de 
decisão condenatória irrecorrível, o certo é que não 
faz sentido permitir-se que o processo criminal contra 
o parlamentar se instaure hoje sem licença da Casa 
respectiva, que siga seu curso, a menos que se dê sua 
sustação por deliberação da mesma, e que, no entanto, 
afinal, havendo a condenação, não se possa executar 
eventual pena de privação de liberdade”.

até decisão final, sustar o andamento da 
ação (art. 53, § 3o).

Portanto, o parlamentar somente ficará 
livre do processo, temporariamente, se a 
Casa a que ele pertence decidir, pelo quó-
rum de maioria absoluta, que o Supremo 
Tribunal Federal não deva processá-lo 
enquanto durar o mandato. Terminado 
o mandato, mesmo que o processo tenha 
sido sustado pelo Parlamento, o Judiciário 
estará livre para processar o parlamentar.15

Vale lembrar que o pedido de sustação 
do processo deverá ser apreciado pela 
Casa Legislativa no prazo improrrogável 
de 45 dias, contados do seu recebimento 
pela Mesa Diretora (art. 53, § 4o). Pouco 
importa, assim, se a Mesa Diretora da Casa 
a que pertença o parlamentar tenha ou não 
apreciado ou dado seguimento ao pedido 
de sustação do processo. O decurso de tal 
prazo in albis faz decair o direito à sustação 
do processo. Ademais, a redação dada pela 
Emenda Constitucional no 35, de 2001, ao § 
5o do artigo 53 da Constituição Federal pre-
vê que “a sustação do processo suspende 
a prescrição, enquanto durar o mandato”. 
Elimina-se, com isso, a possibilidade, que 
existia – considerada a redação original 
desse preceito constitucional16 – de se pro-
vocar a prescrição do crime praticado pelo 
parlamentar17.

15 Essa situação não ocorre nas hipóteses de imu-
nidades materiais – segundo as quais, como se verá 
adiante, o parlamentar é inviolável por quaisquer de 
suas palavras, opiniões e votos —, pois nesses casos 
não ocorreu o crime ou a infração. Portanto, durante 
o mandato ou mesmo depois de seu término, o parla-
mentar não será processado pelas palavras, opiniões 
e votos que proferiu.

16 Antes da alteração constitucional, tal dispositivo 
estabelecia: “O indeferimento do pedido de licença 
ou a ausência de deliberação suspende a prescrição 
enquanto durar o mandato”.

17 Isso porque, segundo a redação original de tal 
dispositivo, só o indeferimento do pedido de licença 
ou a ausência de sua deliberação constituíam causa 
de suspensão da prescrição. Nada se dizia, portanto, 
acerca do prazo para o exame desse pedido. Por isso, 
para que a prescrição fosse consumada, bastava que a 
deliberação da Mesa diretora fosse postergada.
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A atual disciplina sobre as imunidades 
formais fez com que o silêncio do Legisla-
tivo passasse a ser entendido como permis-
são para se dar continuidade ao processo 
contra o parlamentar perante o Supremo 
Tribunal Federal, diferentemente do que 
acontecia antes do advento da Emenda 
Constitucional no 35/2001.

Antes dessa alteração constitucional, o 
parlamentar só poderia ser processado – 
por crime cometido antes ou depois da di-
plomação – se houvesse autorização expres-
sa da Casa Legislativa a que ele pertencia. 
Assim, se o Legislativo não se manifestasse 
sobre a solicitação do Supremo Tribunal 
Federal para processar o parlamentar, este 
não poderia ser processado. E essa era exa-
tamente a situação mais comum: o Parla-
mento não apreciava o pedido do Judiciário 
e o processo não se desenvolvia. Enfim, 
o silêncio da Casa Legislativa significava 
que o Supremo Tribunal Federal não tinha 
autorização para processar o parlamentar 
denunciado.

Apesar dessa alteração, cumpre esclare-
cer que a Emenda no 35/2001 não modificou 
o entendimento acerca da possibilidade de 
o parlamentar ser investigado, indepen-
dentemente da autorização da Casa a que 
pertença. Antes da reforma constitucional, 
era permitida a investigação do parlamen-
tar sem autorização legislativa e esse ponto 
não foi alterado pela emenda constitucional 
mencionada.

Finalmente, as imunidades parlamenta-
res subsistem “durante o estado de sítio, só 
podendo ser suspensas mediante o voto de 
dois terços dos membros da Casa respec-
tiva, nos casos de atos praticados fora do 
recinto do Congresso Nacional, que sejam 
incompatíveis com a execução da medida” 
(art. 53, § 8o).

2.2. As imunidades materiais
As imunidades materiais, tal qual 

previsto no caput do art. 53, consistem na 
inviolabilidade penal e civil dos deputados 
e senadores por quaisquer de suas opiniões, 

palavras e votos. Discute-se se tal prerroga-
tiva abrangeria também a esfera adminis-
trativa. Nesse ponto, apesar de o referido 
dispositivo constitucional fazer referência 
especificamente às esferas cível e penal, 
consideramos que a abrangência dessa 
imunidade é mais ampla18. Isso porque tal 
imunidade não é uma simples disposição 
normativa que exclui a responsabilidade 
dos parlamentares. Ela é mais do que isso: 
trata-se de uma norma constitucional que 
exclui o próprio enquadramento típico 
das condutas por ela abrangidas (BRASIL, 
2008a), com vistas a assegurar o livre exer-
cício da atividade parlamentar, uma das 
bases do regime democrático.

Ora, se as condutas abrangidas por essa 
hipótese normativa não podem ser enqua-
dradas como condutas típicas no âmbito 
penal, ou como ato ilícito no âmbito civil, 
seu enquadramento como ilícito adminis-
trativo também deve ser afastado19. A mes-
ma conduta não deve ser, simultaneamente, 
enquadrada como ilícito em uma área do 

18 Em sentido contrário, com fundamento na 
literalidade da nova redação de referido dispositivo 
constitucional, ver: Andyara Klopstock Sproesser 
(2002, p. 83).

19 Confira, por exemplo, o caso do art. 38 da 
Constituição Federal, que diz: “Ao servidor público 
da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: I – tratando-se de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, em-
prego ou função; II – investido no mandato de Prefeito, 
será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração; III – investido 
no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de 
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, empre-
go ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada 
a norma do inciso anterior; IV – em qualquer caso que 
exija o afastamento para o exercício de mandato eleti-
vo, seu tempo de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; 
V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse”. Assim, não se pode admitir 
que um servidor autárquico, no exercício de mandato 
eletivo federal, venha a responder por suposta infra-
ção administrativa em razão de ter proferido opinião 
durante atividade relacionada ao mandato.
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direito e como atividade autorizada noutra. 
Dessa forma, aqui a interpretação sistemá-
tica deve prevalecer sobre a literalidade do 
texto interpretado.

Ademais, uma vez que tal inviolabilida-
de por palavras, opiniões e votos do parla-
mentar garante o amplo e efetivo exercício 
das funções inerentes ao cargo ocupado por 
ele, a interpretação dos dispositivos que 
a regulam deve ser ampliativa. Trata-se, 
afinal, de oferecer garantias ao exercício 
e efetivação da democracia. Sendo assim, 
uma interpretação teleológica também che-
gará à mesma conclusão: os parlamentares 
– sem receio de sofrer qualquer processo no 
campo cível ou punição criminal – podem 
exercer as funções de representação política 
com independência, pois, por meio de suas 
opiniões, palavras e votos, não cometerão 
infração, quer na esfera cível, criminal ou 
administrativa.

Questão delicada e espinhosa encontra-
-se no questionamento da possibilidade de 
superação da inviolabilidade parlamentar. 
Seria admissível a aceitação de exceções 
pontuais a essa regra constitucional, a 
despeito de a Constituição silenciar a esse 
respeito?

A solução dessa controvérsia passa pela 
identificação do princípio fundamentador 
da regra constitucional em comento. Ao 
que nos parece, tal princípio é a liberdade 
de expressão e pensamento, que nesse caso 
específico se predispõe a salvaguardar a li-
berdade de atuação do parlamentar. Nesse 
sentido, já se afirmou, com propriedade, 
que “a inviolabilidade é preordenada a 
garantir a liberdade de expressão, no que se 
refira ao desempenho das atividades parla-
mentares” (ALMEIDA, 2003, p. 92). O STF 
também já se pronunciou reiteradas vezes 
quanto a esse ponto. Entre tais precedentes, 
destacamos:

“Inquérito. Ação penal privada. 
Queixa-crime oferecida contra de-
putado federal e jornalista. Pretensas 
ofensas praticadas pelo primeiro 
querelado e publicadas pela segunda 

querelada em matéria jornalística: cri-
mes de injúria e difamação (arts. 21 e 
22 da Lei de Imprensa). As afirmações 
tidas como ofensivas pelo querelante 
foram feitas no exercício do mandato 
parlamentar, por ter o querelado se 
manifestado na condição de deputa-
do federal e de presidente da Câma-
ra, não sendo possível desvincular 
aquelas afirmações do exercício da 
ampla liberdade de expressão, típica 
da atividade parlamentar (art. 51 
da CR). O art. 53 da CR dispõe que 
os deputados são isentos de enqua-
dramento penal por suas opiniões, 
palavras e votos, ou seja, têm imuni-
dade material no exercício da função 
parlamentar. Ausência de indício de 
animus difamandi ou injuriandi, não 
sendo possível desvincular a citada 
publicação do exercício da liberdade 
de expressão, própria da atividade 
de comunicação (art. 5o, IX, da CR). 
Não ocorrência dos crimes imputa-
dos pelo querelante. Queixa-crime 
rejeitada” (BRASIL, 2007a).

Dessa constatação decorre uma conclu-
são imediata: tal qual ocorre com o direito 
fundamental à liberdade de expressão, as 
imunidades parlamentares materiais não 
podem ser consideradas como prerroga-
tivas absolutas e que não admitiriam pon-
deração20. A primeira prova disso advém 
da própria jurisprudência do Supremo, se-
gundo a qual a inviolabilidade parlamentar 
pode ser invocada somente nas hipóteses 
em que as palavras, as opiniões e os votos 
são emitidos em atividades relacionadas 
ao mandato, no recinto do Parlamento ou 
fora dele. Observe-se que tal condição não 
está expressa no texto da Constituição, 
o que não impediu o Supremo Tribunal 
Federal de assentar que21: “Malgrado a 

20 Isso é notado, por exemplo, na hipótese da que-
bra do decoro parlamentar – que será analisada adian-
te –, bem como em outros casos discutidos neste item.

21 No mesmo sentido, afirmou-se, no julgamento 
do RE 606.451/DF, que: “A imunidade parlamentar 
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inviolabilidade alcance hoje ‘quaisquer 
opiniões, palavras e votos’ do congressista, 
ainda quando proferidas fora do exercício 
formal do mandato, não cobre as ofensas 
que, pelo conteúdo e o contexto em que per-
petradas, sejam de todo alheias à condição 
de Deputado ou Senador do agente (Inq. 
1.710, Sanches; Inq. 1.344, Pertence). Não 
cobre, pois, a inviolabilidade parlamentar 
a alegada ofensa a propósito de quizílias in-
trapartidárias endereçadas pelo Presidente 
da agremiação – que não é necessariamente 
um congressista – contra correligionário 
seu” (BRASIL, 2004).

Mas isso não é o bastante. Devemos 
também constatar que, “numa sociedade 
democrática e aberta, as garantias jurídicas 
proporcionadas pelos direitos fundamen-
tais não são compartimentos estanques e 
incomunicáveis, de tal sorte que os efeitos 
das restrições sobre um particular direito se 
consumam e esgotem no respectivo âmbito 
normativo” (NOVAIS, 2010, p. 379). Sendo 
assim, tal qual todo e qualquer direito as-
segurado por princípios constitucionais, 
a inviolabilidade parlamentar deve ser 
limitada em razão da colisão com outros 
princípios igualmente assegurados pela 
ordem constitucional (limites externos) 

material, que confere inviolabilidade, na esfera civil e 
penal, a opiniões, palavras e votos manifestados pelo 
congressista (CF, art. 53, ‘caput’), incide de forma 
absoluta quanto às declarações proferidas no recinto 
do Parlamento. 2. Os atos praticados em local distinto 
escapam à proteção absoluta da imunidade, que abar-
ca apenas manifestações que guardem pertinência, 
por um nexo de causalidade, com o desempenho 
das funções do mandato parlamentar (...) A garantia 
constitucional da imunidade parlamentar em sentido 
material (CF, art. 53, ‘caput’) exclui a possibilidade 
jurídica de responsabilização civil do membro do Po-
der Legislativo por danos eventualmente resultantes 
de suas manifestações, orais ou escritas, desde que 
motivadas pelo desempenho do mandato (prática ‘in 
officio’) ou externadas em razão deste (prática ‘propter 
officium’), qualquer que seja o âmbito espacial (‘lo-
cus’) em que se haja exercido a liberdade de opinião, 
ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, 
independentemente dos meios de divulgação utili-
zados, nestes incluídas as entrevistas jornalísticas” 
(BRASIL, 2011).

(ANDRADE, 1983, p. 217 et seq; NOVAIS, 
2006, p. 49 et seq).

Como explica Robert Alexy (2002, p. 92), 
a solução para a colisão de princípios deve 
considerar o peso de cada um deles no caso 
concreto para que se possa estabelecer uma 
“relação de precedência condicionada”, 
com base nas circunstâncias de fato. A lei 
de colisão para a solução da contradição 
entre princípios consiste em indicar, no 
caso concreto, as condições sob as quais 
um princípio precede ao outro. Para refor-
çar esse caminho de racionalidade, Alexy 
(2007b, p. 156; 1999, p. 78; 2007a, p. 111) 
afirma que, quanto mais intensa for uma 
intervenção num direito fundamental, 
tanto mais graves devem ser as razões que 
a justificam. Essa seria, nas palavras do 
autor, a fórmula da “lei da ponderação”. 
E, com base nisso, adverte que a estrutura 
da ponderação – objeto da sub-regra da 
proporcionalidade em sentido estrito – se 
decompõe em três passos. O primeiro exige 
que o intérprete comprove o grau do não 
cumprimento de um princípio. Em seguida, 
o segundo passo impõe a “comprovação 
da importância do princípio em sentido 
contrário”. E, por fim, deve-se comprovar 
que a “importância do cumprimento do 
princípio em sentido contrário justifica o 
prejuízo ou não cumprimento do outro” 
(ALEXY, 2007a, p. 110-111).

Resta avaliar se, admitidas tais premis-
sas, até mesmo os discursos proferidos na 
tribuna das Casas Legislativas poderiam 
dar origem à responsabilização civil ou 
criminal dos parlamentares. Bastaria, para 
tanto, que o princípio contraposto – como, 
por exemplo, a dignidade ou a intimidade 
– e as circunstâncias do caso militassem 
contra a aplicação cega da regra da imuni-
dade material? Entendemos que não, pois, 
se fosse assim, dita regra constitucional 
teria a mesma força normativa de um 
princípio constitucional. Sabemos, contudo, 
que aquilo que diferencia as regras dos 
princípios é justamente o caráter definitivo 
daquelas e prima facie destes. Mas daí não 
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se segue necessariamente que o caráter 
definitivo das regras não possa ser afastado 
em determinados casos. Isso porque, em 
sistemas jurídicos complexos, nos quais o 
valor dos direitos fundamentais seja dife-
renciado – é o caso brasileiro e alemão, por 
exemplo –, o caráter definitivo das regras 
jurídicas não é estrito. Por isso é possível 
admitir que a aplicação de regras jurídicas 
seja superada quando outros valores cons-
titucionais estiverem em jogo.

Observe-se, todavia, que essa superação 
não ocorre com a mera “ponderação” da re-
gra constitucional com o princípio coliden-
te. Na verdade, há aqui três princípios em 
conflito. O primeiro deles é o princípio ma-
terial, que dá sustentação à regra aplicável. 
No caso, a liberdade de expressão funda-
menta a regra da inviolabilidade parlamen-
tar insculpida no art. 53 da Constituição de 
1988. A esse princípio material soma-se o 
princípio formal, que confere estabilidade 
ao procedimento decisório e democrático 
de criação da regra em questão22. Aqui, esse 
princípio tem especial relevância, vez que 
a regra do art. 53 da CF foi formulada pelo 
Poder Constituinte Derivado, que editou 
a Emenda Constitucional no 35, de 2001. 
Apesar da importância relativa de tal regra 
constitucional ser elevada, é preciso obser-
var que o exercício do poder de reforma 
constitucional encontra-se limitado pelos 
direitos e garantias individuais (art. 60, § 4o, 
da Constituição). Sendo assim, não é possí-
vel descartar a possibilidade de uma regra 
criada pelo Poder Constituinte Derivado 
ser ponderada em razão de seu conflito com 

22 Por isso, Alexy (2008, p. 105) afirma: “Um prin-
cípio cede lugar quando, em um determinado caso, é 
conferido um peso maior a um outro princípio antagô-
nico. Já uma regra não é superada pura e simplesmente 
quando se atribui, no caso concreto, um peso maior ao 
princípio contrário ao princípio que sustenta a regra. 
É necessário que sejam superados também aqueles 
princípios que estabelecem que as regras tenham 
sido criadas pelas autoridades legitimadas para tanto 
devem ser seguidas e que não se deve relativizar sem 
motivos uma prática estabelecida. Tais princípios 
devem ser denominados ‘princípios formais’”.

um princípio de direito fundamental. Por 
fim, de outro lado, há o princípio constitu-
cional que se encontra em rota de colisão 
com ambos aqueles princípios. Na hipótese 
por nós aventada, esse princípio poderá 
ser a dignidade de determinada pessoa ou 
grupo social ou então a intimidade.

Assim, se o parlamentar, sem qual-
quer razão ou fundamento, insulta gra-
vemente minorias étnicas ou culturais, 
defende doutrinas nazistas ou xenófobas, 
prega o genocídio ou incita a prática de 
terrorismo, é provável e admissível que 
as circunstâncias e o peso dos princípios 
envolvidos levem o julgador a afastar a 
regra constitucional insculpida no art. 53 
da CF. Exemplos como esses demonstram 
a utilização de uma garantia democrática, 
qual seja, a imunidade parlamentar, para 
abalar os próprios alicerces democráticos, 
o que não se deve admitir. O fato relevante 
que eles demonstram é que, ao contrário 
do que pressupõe a jurisprudência hoje 
dominante no Supremo Tribunal Federal, 
a imunidade parlamentar material não é 
uma norma imponderável. Salientamos, 
mais uma vez, que essa operação deve 
obedecer a um procedimento racional e 
controlável e que a força argumentativa de 
referida regra é reforçada pela autoridade 
e pelo procedimento democrático que lhe 
deu origem23.

23 Virgílio Afonso da Silva (2009, p. 51-56) entende 
problemática uma solução desse tipo, pois traria “alto 
grau de insegurança jurídica” na medida em que o 
aplicador do direito estaria “sempre livre, em qualquer 
caso e em qualquer situação, para afastar a aplicação 
de uma regra por entender que há um princípio mais 
importante que justifica esse afastamento”. Enten-
demos que o aplicador não está “livre, em qualquer 
caso e em qualquer situação, para afastar a aplicação 
da regra” que está em colisão com um princípio, mas 
apenas, excepcionalmente, e com base na fórmula 
da “lei de ponderação”, deve-se estabelecer uma 
“relação de precedência condicionada”, com base 
nas circunstâncias de fato, considerando o peso de 
cada um dos princípios no caso concreto. Isso reduz 
a discricionariedade do intérprete, mas não elimina 
a insegurança jurídica, como ocorre, aliás, nos casos 
típicos de colisão de princípios.
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3. Perda do mandato por 
quebra do decoro parlamentar

Além da pluralidade de ideias, do 
respeito às minorias e da periodicidade 
dos mandatos, é da essência dos regimes 
democráticos e republicanos24 a responsa-
bilidade dos governantes. Se, por um lado, 
os parlamentares devem ter asseguradas as 
prerrogativas para que o Parlamento possa 
atuar com liberdade e independência – com 
respeito à diversidade de ideias e aos dire-
tos da maioria e das minorias –, também é 
certo que, por outro lado, as atitudes abu-
sivas dos membros das Casas Legislativas 
devem ser coibidas.

Os atos incompatíveis com o decoro 
parlamentar, além daqueles definidos no 
regimento interno, consistem no abuso das 
prerrogativas asseguradas aos membros do 
Congresso Nacional ou na percepção de 
vantagens indevidas (art. 55, II e § 1o, Cons-
tituição Federal). A perda do mandato deve 
ser decidida pela Casa Legislativa a que 
pertence o parlamentar, “por voto secreto 
e maioria absoluta, mediante provocação 
da respectiva Mesa ou de partido político 
representado no Congresso Nacional” (art. 
55, § 2o, da Constituição). 

Tal dispositivo constitucional gera inú-
meras polêmicas. A primeira delas decorre 
da necessidade de serem assegurados ao 
parlamentar acusado da prática de ato 
que configure quebra de decoro garantias 
processuais mínimas e elementares como o 
devido processo legal. Com efeito, tal qual 
ocorre com os demais processos adminis-
trativos, o processo administrativo-parla-
mentar voltado a apurar possível quebra 
do decoro parlamentar deve ser revestido 
de todas as garantias do devido processo 
legal, como o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, bem como a defesa técnica 
por advogado (BRASIL, 2006b)25.

24 Sobre o regime republicano, verificar Geraldo 
Ataliba (1985).

25 Quanto à ampla defesa, a parte final do § 2o do 
art. 55 a prevê expressamente. Na Medida Cautelar 

Todavia, a ausência de transparência 
nos julgamentos dos procedimentos de 
apuração de quebra de decoro, decorrente 
diretamente da previsão constitucional 
da deliberação por voto secreto nessas 
hipóteses, abala significativamente essas 
garantias. Isso porque, ao contrário do que 
ocorre no Tribunal do Júri brasileiro, nos 
julgamentos dos processos por quebra de 
decoro os julgadores – os pares do acusado 
– não precisam ficar incomunicáveis. Com 
isso, os motivos que, afinal, determinam a 
procedência ou não desse julgamento sem-
pre poderão ser determinados por fatores 
estritamente políticos – entre eles, a própria 
perseguição de parlamentares dissidentes 
da doutrina majoritária ou dominante26.

Ademais, para que o controle da ativi-
dade parlamentar e, consequentemente, 
a representatividade dos parlamentares 
sejam realizados de forma ótima, é preciso 
exigir que toda atividade dos membros 
do parlamento seja realizada às claras, 

no Mandado de Segurança no 25.647/DF, julgada em 
30/11/2005, cujo relator foi o Ministro Carlos Britto 
(relator para o acórdão Ministro Cezar Peluso), restou 
decidido o seguinte: “Parlamentar. Perda de mandato. 
Processo de cassação. Quebra de decoro parlamen-
tar. Inversão da ordem das provas. Reinquirição de 
testemunha de acusação ouvida após as da defesa. 
Indeferimento pelo Conselho de Ética. Inadmissibi-
lidade. Prejuízo presumido. Nulidade consequente. 
Inobservância do contraditório e da ampla defesa. 
Vulneração do justo processo da lei (due process of law). 
Ofensa aos arts. 5o, incs. LIV e LV, e 55, § 2o, da CF. 
Liminar concedida em parte, pelo voto intermediário, 
para suprimir, do Relatório da Comissão, o inteiro 
teor do depoimento e das referências que lhe faça. 
Votos vencidos. Em processo parlamentar de perda 
de mandato, não se admite aproveitamento de prova 
acusatória produzida após as provas de defesa, sem 
oportunidade de contradição real” (BRASIL, 2006c).

26 Por isso, já se reconheceu que “o julgamento da 
quebra de decoro parlamentar pode ser fundamentado 
em critérios única e exclusivamente políticos, o que 
configura patente limitação ao âmbito de liberdade 
dos parlamentares. Dessa forma, já que toda e qual-
quer posição minoritária mais polêmica pode ser o 
motivo implícito, mas não declarado, do processo 
de cassação do mandato por quebra de decoro par-
lamentar, reconhece-se implicitamente o poder de 
império da maioria sobre a minoria parlamentar” 
(LAURENTIIS, 2011, p. 51).
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ou seja, mais do que um imperativo ético, 
essa é uma exigência institucional. Por isso, 
Fernanda Dias Menezes de Almeida (2005, 
p. 238) salienta:

“A questão aqui, mais uma vez, é o 
parlamentar assumir que faz parte 
dos encargos da representação exte-
riorizar suas posições, em tudo o que 
respeite ao que é de interesse público, 
mesmo em situações mais delicadas, 
em que possa sentir-se pouco à von-
tade, por poder ferir a suscetibilidade 
de seus pares (como no julgamento 
de um deles) ou do governo (quando 
entender necessário rejeitar o veto). 
Afinal, são os ossos do ofício. Por isso 
mesmo é que a coragem deve constar 
da bagagem dos representantes.”

Por tudo isso, para que se garanta a 
efetividade e a responsabilidade dos re-
presentantes políticos, melhor seria se o 
julgamento do processo de quebra de de-
coro parlamentar fosse realizado às claras 
e abertamente. Contudo, há que se reco-
nhecer que, para tanto, seria necessária a 
aprovação de uma Emenda Constitucional 
alterando a redação do § 2o do artigo 55 da 
Constituição Federal de 1988.

No que diz respeito à instrução do 
processo de quebra de decoro, o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar da Casa 
Legislativa, quando da apuração de vio-
lação disciplinar por parlamentar, pode 
ter acesso a provas obtidas em processo 
penal. A prova produzida no seio de inqué-
rito policial supervisionado pelo Supremo 
Tribunal Federal pode ser emprestada ao 
processo conduzido pelo referido Conselho 
para “subsidiar apurações de cunho disci-
plinar”, como interceptações telefônicas 
judicialmente autorizadas, exigindo-se do 
aludido órgão parlamentar, em contraparti-
da, a manutenção do sigilo das informações 
recebidas27.

27 Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, 
em 25/06/2008, na Questão de Ordem no Inquérito 
2725/SP (relator Ministro Carlos Britto) (BRASIL, 
2008b).

Quanto aos sujeitos passivos do pro-
cesso, causa polêmica a possibilidade de 
impor a perda do mandato, por quebra do 
decoro parlamentar, ao deputado ou sena-
dor acusado da prática de atos anteriores ao 
mandato ou durante período em que esteve 
afastado das funções parlamentares28.

A pergunta que surge é a seguinte: pode 
um deputado ou senador perder o man-
dato sob a acusação de quebra do decoro 
parlamentar em razão de atos praticados 
quando não exercia função no Parlamento? 
A Consultoria Legislativa da Câmara dos 
Deputados, em agosto de 2005, respondeu 
afirmativamente a essa questão. Para che-
gar a tal conclusão, o consultor legislativo 
José Theodoro M. Menck argumentou que, 
no mundo jurídico, um só ato humano re-
percute em duas ou mais esferas. Portanto, 
“é natural que determinadas ações sejam 
simultânea, ou sucessivamente, cobradas 
no âmbito penal, civil e administrativo. 
Se assim é, mais do que natural que deter-
minada ação possa vir a ser cobrada nas 
esferas política e penal”.

Com efeito, a falta de dignidade para 
o exercício do mandato ou a ausência de 

28 Tal polêmica surgiu, por exemplo, quando da 
discussão sobre a perda do mandato do então deputa-
do Talvane Albuquerque, acusado de ter participado 
do homicídio da deputada Ceci Cunha, da qual era 
suplente na época (BRASIL, 2001a). A controvérsia 
também ocorreu quando da cassação do mandato de 
Hildebrando Pascoal – comprometido com tráfico de 
drogas, crime eleitoral e homicídio – e do suplente 
de deputado Feres Nader, acusado de envolvimento 
no chamado crime organizado do Rio de Janeiro. A 
questão voltou a ser debatida quando do julgamento 
de José Dirceu, acusado de participar da compra de 
deputados para que votassem a favor do governo – no 
caso conhecido como “Mensalão” – na época em que, 
afastado das funções parlamentares, estava investido 
no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. E houve, 
também, o debate de tal questão no processo de perda 
do mandato da Deputada Jaqueline Roriz por quebra 
de decoro parlamentar. Em 2006, ela foi flagrada em 
vídeo recebendo dinheiro de Durval Barbosa, pivô do 
escândalo que levou o ex-governador do Distrito Fede-
ral, José Roberto Arruda, à prisão. Em 2011, a deputada 
foi absolvida pelo plenário da Câmara. A defesa argu-
mentou, na ocasião, que ela não poderia ser condenada 
por ato cometido antes do início do mandato.
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honradez para desempenhar as funções 
parlamentares, que caracterizam a quebra 
de decoro, podem decorrer de atos pratica-
dos antes ou durante o exercício do man-
dato. As práticas anteriores ao exercício do 
mandato que tiverem sido praticadas para 
afetar a atividade parlamentar também 
devem ser consideradas como quebra de 
decoro29. Em termos semelhantes, o Pare-
cer do Deputado José Delgado, relator do 
processo no 4/2005, explicitou: “Em se cui-
dando da violação do decoro parlamentar, 
a caracterização dessa conduta prescinde 
de que o congressista se encontre no efetivo 
exercício do mandato no âmbito da Casa 
na qual tem assento, porque o atributo há 
de ser averiguado em relação à investidu-
ra, ou seja, à representação ou mandato 
eletivo, não somente quando no exercício 
deste, em função estritamente legislativa ou 
parlamentar, mas também quando esteja 
desempenhando cargo político no Poder 
Executivo, ou seja, no exercício de uma 
prerrogativa do mandato”.

29 Contudo, não é essa a previsão do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados (Resolução no 17/89, 
art. 244) e do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
da mesma Casa Legislativa (Resolução no 25/2001, 
especialmente arts. 4o e 5o). O art. 244 do aludido 
Regimento Interno tem a seguinte redação: “Art. 
244. O deputado que praticar ato contrário ao decoro 
parlamentar ou que afete a dignidade do mandato 
estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar 
previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, 
que definirá também as condutas puníveis”. A redação 
deste dispositivo foi dada pela Resolução no 25/2001. 
Os arts. 4o e 5o do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar da Câmara dos Deputados estão assim redigidos: 
“Art. 4o Constituem procedimentos incompatíveis 
com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do 
mandato: I – abusar das prerrogativas constitucionais 
asseguradas aos membros do Congresso Nacional 
(Constituição Federal, art. 55, §1o); II – perceber, a 
qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, 
no exercício da atividade parlamentar, vantagens 
indevidas (Constituição Federal, art. 55, §1o); III – cele-
brar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, 
condicionando-a à contraprestação financeira ou à 
prática de atos contrários aos deveres éticos ou regi-
mentais dos Deputados; IV – fraudar, por qualquer 
meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos 
legislativos para alterar o resultado de deliberação; 

Também foi essa a conclusão de Con-
sulta formulada, em 2011, pelo Deputado 
Marco Maia (PT-RS), quando do exercício 
da presidência da Câmara dos Deputados, 
cujo relator foi o Deputado Miro Teixeira 
(PDT-RJ). O parecer, que foi aprovado por 
unanimidade dos votos dos integrantes do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
concluiu que a quebra de decoro não é um 
conceito que se refere unicamente à conduta 
do parlamentar individualmente; ela diz 
respeito também à própria reputação do 
Parlamento como instituição. Disso, inferiu-
-se que o momento do cometimento do ato 
contrário ao decoro parlamentar não é rele-
vante. Basta que ele venha a ser conhecido 
e apresente considerável relevância política 
e social para configurar fundamento para a 

V – omitir intencionalmente informação relevante ou, 
nas mesmas condições, prestar informação falsa nas 
declarações de que trata o art. 18; VI – praticar irre-
gularidades graves no desempenho do mandato ou 
de encargos decorrentes, que afetem a dignidade da 
representação popular. Art. 5o Atentam, ainda, contra 
o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis 
na forma deste Código: I – perturbar a ordem das 
sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões de 
Comissão; II – praticar atos que infrinjam as regras de 
boa conduta nas dependências da Casa; III – praticar 
ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara 
dos Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, 
outro parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os respec-
tivos Presidentes; IV – usar os poderes e prerrogativas 
do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega 
ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência 
hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de 
favorecimento; V – revelar conteúdo de debates ou 
deliberações que a Câmara dos Deputados ou Comis-
são hajam resolvido devam ficar secretos; VI – revelar 
informações e documentos oficiais de caráter sigiloso, 
de que tenha tido conhecimento na forma regimen-
tal; VII – usar verbas de gabinete ou qualquer outra 
inerente ao exercício do cargo em desacordo com os 
princípios fixados no caput do art. 37 da Constituição 
Federal; VIII – relatar matéria submetida à apreciação 
da Câmara dos Deputados, de interesse específico de 
pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o 
financiamento de sua campanha eleitoral; IX – fraudar, 
por qualquer meio ou forma, o registro de presença 
às sessões, ou às reuniões de comissão; X – deixar de 
observar intencionalmente os deveres fundamentais 
do Deputado, previstos no art. 3o deste Código. Pará-
grafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão 
objeto de apreciação mediante provas.”
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perda do mandato. Assim, afirmou que: “O 
ato indecoroso se consuma quando chega ao 
conhecimento do Parlamento, pois é nesse 
momento que a conduta praticada se trans-
forma num fato político passível de ofender 
a imagem e a credibilidade do Legislativo. 
Ou seja, é nesse momento que nós, Conse-
lheiros, podemos aferir a potencialidade 
lesiva do ato indecoroso para manchar ou 
macular esta Casa de Leis. Em outras pala-
vras, fatos desconhecidos do Parlamento 
que venham a ser revelados durante essa 
nova legislatura e tragam implicações para 
a dignidade desta Casa Legislativa podem e 
devem dar ensejo a instauração de processo 
político de perda do mandato, pois, ainda 
que o evento seja passado, o fato político e 
suas repercussões são atuais. O acolhimento 
da tese, como se percebe, não implica dizer 
que todo e qualquer fato ilícito passado pos-
sa, ao sabor da maioria, justificar a cassação 
de mandato eletivo. É imprescindível que 
o ato seja desconhecido do Parlamento e 
capaz de afetar a imagem desta Casa. Por-
tanto, excluem-se, obviamente, processos 
já em andamento e fatos que já eram de 
amplo conhecimento da sociedade e, por 
consequência, do Parlamento”.

Sobre essa questão, o Supremo Tribunal 
Federal (BRASIL, 2007b)30 decidiu de forma 
semelhante que “o membro do Congresso 
Nacional que se licencia do mandato para 
investir-se no cargo de Ministro de Estado 
não perde os laços que o unem, organi-
camente, ao Parlamento (CF, art. 56, I). 
Consequentemente, continua a subsistir em 
seu favor a garantia constitucional da prer-
rogativa de foro em matéria penal (INQ-
-QO 777-3/TO, rel. min. Moreira Alves, DJ 
01.10.1993), bem como a faculdade de optar 
pela remuneração do mandato (CF, art. 56, 
§ 3o). Da mesma forma, ainda que licencia-
do, cumpre-lhe guardar estrita observância 
às vedações e incompatibilidades inerentes 
ao estatuto constitucional do congressista, 

30 Trata-se de writ impetrado por José Dirceu no 
caso “Mensalão”.

assim como às exigências ético-jurídicas 
que a Constituição (CF, art. 55, § 1o) e os 
regimentos internos das casas legislativas 
estabelecem como elementos caracterizado-
res do decoro parlamentar. Não obstante, o 
princípio da separação e independência dos 
poderes e os mecanismos de interferência 
recíproca que lhe são inerentes impedem, 
em princípio, que a Câmara a que pertença 
o parlamentar o submeta, quando licen-
ciado nas condições supramencionadas, a 
processo de perda do mandato, em virtu-
de de atos por ele praticados que tenham 
estrita vinculação com a função exercida 
no Poder Executivo (CF, art. 87, parágrafo 
único, incisos I, II, III e IV), uma vez que a 
Constituição prevê modalidade específica 
de responsabilização política para os mem-
bros do Poder Executivo (CF, arts. 85, 86 e 
102, I, c). Na hipótese dos autos, contudo, 
embora afastado do exercício do mandato 
parlamentar, o Impetrante foi acusado de 
haver usado de sua influência para levantar 
fundos junto a bancos ‘com a finalidade de 
pagar parlamentares para que, na Câmara 
dos Deputados, votassem projetos em favor 
do Governo’ (Representação no 38/2005, 
formulada pelo PTB). Tal imputação se 
adéqua, em tese, ao que preceituado no art. 
4o, inciso IV do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados 
que qualifica como suscetíveis de acarretar 
a perda do mandato os atos e procedimen-
tos levados a efeito no intuito de ‘fraudar, 
por qualquer meio ou forma, o regular 
andamento dos trabalhos legislativos para 
alterar o resultado de deliberação’”.

4. Imunidade parlamentar e congressista 
nomeado ministro de Estado

Ainda sob a égide da Constituição de 
1946, houve a aprovação, em 13 de dezem-
bro de 1963, do Enunciado no 4 da súmula 
do Supremo Tribunal Federal, cuja redação 
era a seguinte: “Não perde a imunidade 
parlamentar o congressista nomeado Mi-
nistro de Estado”.
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A Constituição de 1946 previa, no art. 
44, que os deputados e senadores eram in-
violáveis no exercício do mandato, por suas 
opiniões, palavras e votos. No art. 51 consta-
va que o deputado ou senador investido na 
função de ministro de Estado não perdia o 
mandato. Tais normas, atualmente, repetem-
-se, com pequenas variações redacionais, nos 
arts. 53, caput, e 56, inciso I, da Constituição 
Federal de 1988. Contudo, a Súmula no 4 do 
Supremo Tribunal Federal foi cancelada, 
em 26 de agosto de 1981, quando do jul-
gamento do Inquérito no 104/RS, relatado 
pelo ministro Djaci Falcão: “O deputado que 
exerce a função de ministro de Estado não 
perde o mandato, porém não pode invocar 
a prerrogativa da imunidade, material ou 
processual, pelo cometimento de crime no 
exercício da nova função” (BRASIL, 1981).

Se é verdade que o deputado ou o se-
nador investido no cargo de ministro de 
Estado não perde o mandato parlamentar, 
também é correto afirmar que, durante o 
exercício da função de natureza executiva, 
como auxiliar do presidente da República, 
o ministro de Estado não está exercendo ati-
vidade parlamentar e, via de consequência, 
não pode estar protegido pelas imunidades 
parlamentares.

Portanto, o deputado ou senador inves-
tido no cargo de ministro de Estado, apesar 
de não perder o mandato parlamentar por 
esse motivo, não carrega consigo as imuni-
dades parlamentares.

5. Imunidade parlamentar e 
congressista em campanha eleitoral
As atividades parlamentares não se 

confundem com os atos de campanha 
eleitoral. Assim, se um parlamentar estiver 
em campanha para reeleição e, no curso do 
processo eleitoral, abusar de suas prerroga-
tivas, deve se sujeitar ao processo judicial 
tendente a apurar eventual infração penal 
ou civil, bem como ao processo adminis-
trativo-parlamentar, no caso de quebra do 
decoro parlamentar.

Como já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal, a “garantia constitucional da imu-
nidade parlamentar em sentido material 
(CF, art. 53, caput) – destinada a viabilizar 
a prática independente, pelo membro do 
Congresso Nacional, do mandato legis-
lativo de que é titular – não se estende 
ao congressista, quando, na condição de 
candidato a qualquer cargo eletivo, vem a 
ofender, moralmente, a honra de terceira 
pessoa, inclusive a de outros candidatos, 
em pronunciamento motivado por fina-
lidade exclusivamente eleitoral, que não 
guarda qualquer conexão com o exercício 
das funções congressuais” (BRASIL, 2008c).

O relator do referido caso, Ministro 
Celso de Mello, afirma, com acerto, que o 
“postulado republicano – que repele privi-
légios e não tolera discriminações – impede 
que o parlamentar-candidato tenha, sobre 
seus concorrentes, qualquer vantagem de 
ordem jurídico-penal resultante da garantia 
da imunidade parlamentar, sob pena de 
dispensar-se, ao congressista, nos pronun-
ciamentos estranhos à atividade legislativa, 
tratamento diferenciado e seletivo, capaz 
de gerar, no contexto do processo eleitoral, 
inaceitável quebra da essencial igualdade 
que deve existir entre todos aqueles que, 
parlamentares ou não, disputam mandatos 
eletivos” (BRASIL, 2008c, 2005).

Por maior razão, o candidato que, 
durante a campanha, não exerce a função 
parlamentar também não está protegi-
do pela imunidade parlamentar e deve 
responder por eventual prática delituosa 
levada a cabo “em momento anterior ao de 
sua investidura no mandato parlamentar” 
(BRASIL, 2005). Isso se deve ao fato de a 
“garantia constitucional da imunidade 
parlamentar em sentido material (CF, art. 
53, caput) – que representa um instrumen-
to vital destinado a viabilizar o exercício 
independente do mandato representa-
tivo – somente protege(r) o membro do 
Congresso Nacional, qualquer que seja o 
âmbito espacial (‘locus’) em que este exer-
ça a liberdade de opinião (ainda que fora 
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do recinto da própria Casa legislativa), 
nas hipóteses específicas em que as suas 
manifestações guardem conexão com o 
desempenho da função legislativa (prática 
‘in officio’) ou tenham sido proferidas em 
razão dela (prática ‘propter officium’)”. “A 
prerrogativa indisponível da imunidade 
material – que constitui garantia inerente 
ao desempenho da função parlamentar 
(não traduzindo, por isso mesmo, qualquer 
privilégio de ordem pessoal) – não se es-
tende a palavras, nem a manifestações do 
congressista, que se revelem estranhas ao 
exercício, por ele, do mandato legislativo.” 
A inviolabilidade, “para legitimamente 
proteger o parlamentar, supõe a existência 
do necessário nexo de implicação recíproca 
entre as declarações moralmente ofensivas, 
de um lado, e a prática inerente ao ofício 
congressional, de outro” (BRASIL, 2003)31.

Contudo, de maneira que nos parece 
incongruente com toda a construção teórica 
acima exposta em mais de uma ocasião pelo 
Supremo Tribunal Federal32, a Primeira 
Turma desta Corte entendeu, no Agravo 
Regimental no Recurso Extraordinário no 
463.671/RJ, relatado pelo ministro Sepúl-
veda Pertence e julgado em 19 de junho 
de 2007, que a imunidade parlamentar 
material, quando a ofensa é “irrogada em 
plenário, independente de conexão com o 
mandato, elide a responsabilidade civil por 
dano moral”33. Nesse caso, parece-nos que 
o posicionamento jurisprudencial não de-
veria ter sido categórico. O mais adequado 
seria considerar a existência de uma pre-
sunção relativa de imunidade material do 

31 Sobre a inexistência de imunidade parlamentar 
na hipótese de as ofensas não terem ocorrido em ra-
zão do exercício do mandato parlamentar, verificar 
(BRASIL, 2007c).

32 Sobre a ambiguidade na atuação do STF, “na 
medida em que adota critérios distintos para a tomada 
de suas decisões”, conferir Oscar Vilhena Vieira (2002, 
p. 230 et seq).

33 Essa decisão faz referência ao seguinte preceden-
te: Recurso Extraordinário no 210.917, relatado pelo 
Ministro Sepúlveda Pertence e julgado em 12/08/1998 
(BRASIL, 2001b).

parlamentar, ao proferir opiniões e palavras 
no plenário da Casa Legislativa. Todavia, 
essa presunção poderia ser elidida com a 
prova de que, apesar de o ofensor estar em 
plenário, praticou o ato sem qualquer co-
nexão com o mandato. Seria uma hipótese 
excepcional, mas possível de se verificar 
na prática.

6. Considerações finais
Um dos corolários do princípio da har-

monia e independência entre os poderes, 
previsto no art. 2o da Constituição Federal, 
é a previsão das imunidades parlamenta-
res. Essas prerrogativas que a Constituição 
confere aos membros do Poder Legislativo 
permitem que os congressistas possam 
exercer suas funções com autonomia e in-
dependência. Não se trata de um privilégio 
pessoal dos parlamentares, mas de garan-
tias que dizem respeito às funções exercidas 
pelos deputados e senadores.

O princípio da separação dos poderes 
– clássica previsão instrumental de conten-
ção do poder contemplada nos Estados de 
Direito –, ao exigir a consagração das imu-
nidades parlamentares, não confere aos con-
gressistas o privilégio da irresponsabilidade 
irrestrita. Ao contrário, as prerrogativas 
parlamentares se voltam para que as funções 
do Parlamento possam ser exercidas livre-
mente, sem constrangimentos ilegítimos.

A previsão constitucional segundo a 
qual o Brasil é uma república democrática 
traz consigo a ideia de responsabilidade 
dos governantes. Assim, se os parlamenta-
res devem ter asseguradas as prerrogativas 
para que o Parlamento possa atuar com 
liberdade e independência, também é certo 
que as atitudes abusivas dos membros das 
Casas Legislativas devem ser coibidas.

E, como se viu, o Supremo Tribunal Fede-
ral, quando provocado, tem agido, em linhas 
gerais e no mais das vezes, para viabilizar 
a harmonização entre esses preceitos cons-
titucionais: a independência do Parlamento 
com a responsabilidade dos congressistas.
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Introdução
Este artigo tem como objetivo efetuar 

um estudo sobre a implementação do 
tratado de extradição, tendo como tema 
de fundo os direitos fundamentais e a sua 
efetivação no caso “Cesare Battisti”. Para 
atingir o objetivo, inicialmente efetuou-se 
uma análise dos princípios de formação dos 
tratados entre Estados, a sua incorporação 
e aplicação perante o ordenamento pátrio, 
para somente então discorrer sobre o insti-
tuto da extradição. Superados esses pontos 
iniciais, passa-se a abordar a aplicação dos 
direitos fundamentais perante o caso con-
creto “Cesare Battisti”. 

Antes de mais nada, cumpre asseverar 
que o referido tema ganhou destaque tanto 
no cenário jurídico brasileiro quanto no 
italiano e mundial pelo fato de o ativista 
de nacionalidade italiana Cesare Battisti 
ter obtido, em data de 13 de janeiro do 
ano de 2009, a condição de asilado político 
pelo então Ministro da Justiça Tarso Genro, 
fundamentado no Estatuto dos Refugiados 
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do ano de 1951 e na Lei 9.474 de 1997, sob 
a alegação de “fundado temor de perse-
guição por motivos de opinião política” 
(BRASIL, 2009). Importante destacar que 
um dos motivos que impedem a extradição 
é o fato de o crime possuir conotação polí-
tica, de acordo com o artigo 77, inciso VII, 
da Lei 6.815 de 1980. Ademais, de acordo 
com o artigo 76 do Estatuto do Estrangeiro, 
para a concessão da extradição, torna-se 
necessária a existência de tratado ou de 
reciprocidade. No caso em tela, Brasil e Itá-
lia possuem tratado de extradição, vigente 
desde 12 de julho do ano de 1993.

Verifica-se dessa forma a relevância 
do tema abordado, notadamente porque 
examina, sob o enfoque do direito interna-
cional e do direito constitucional, o instituto 
da extradição e como o mesmo pode ou 
não ser aplicado nas hipóteses de violação 
aos direitos fundamentais, como é o caso 
em questão.

1. Institutos do tratado e 
da extradição

Para que seja efetuada uma análise sobre 
o instituto da extradição, entretanto, faz-se 
conveniente abordar os princípios de forma-
ção e concretização dos tratados, haja vista 
que o instituto da extradição normalmente 
decorre de tratados formalizados entre Es-
tados; e, em âmbito internacional, o tema 
ganha relevância, notadamente porque, 
como visto acima, a concessão da extradição 
decorre ou da existência de reciprocidade ou 
da celebração de tratado, e, nesta segunda 
hipótese, ao ratificar o tratado, este deve ser 
cumprido, sob pena de ensejar a responsa-
bilidade internacional do Estado, e somente 
nas condições previstas no próprio tratado o 
mesmo pode deixar de ser cumprido. 

No caso em exame, tendo em vista o 
tratado de extradição existente entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Italiana, a escusa para a não concessão do 
pedido de extradição pode ocorrer na se-
guinte hipótese (artigo 3, I, f do Tratado):

“f) se a parte requerida tiver razões 
ponderáveis para supor que a pessoa 
reclamada será submetida a atos de 
perseguição e discriminação por mo-
tivo de raça, religião, sexo, naciona-
lidade, língua, opinião política, con-
dição social ou pessoal; ou que sua 
situação possa ser agravada por um 
dos elementos antes mencionados.”

1.1. Do tratado
Para Rezek (1984, p. 21), “tratado é o 

acordo formal, concluído entre sujeitos de 
direito internacional público, e destinado a 
produzir efeitos jurídicos”. 

Verifique-se que este sentido de con-
trato traduz de forma efetiva a definição 
constante no artigo 2o, parágrafo 1-a, da 
Convenção de Viena de 1969, que assim dis-
põe: “tratado significa um acordo interna-
cional concluído por escrito entre Estados 
e regido pelo Direito Internacional, quer 
conste de um instrumento único, quer de 
dois ou mais instrumentos conexos, qual-
quer que seja sua denominação específica” 
(CONVENÇÃO..., 2009).

Assim, conforme Dinh, Daillier e Pellet 
(1999, p. 105), “o tratado designa qualquer 
acordo concluído entre dois ou mais su-
jeitos de direito internacional, destinado a 
produzir efeitos de direito e regulado pelo 
direito internacional”.

Por óbvio devemos levar em considera-
ção o pressuposto da existência de regras 
de direito internacional público, que têm 
como objeto regular as relações entre a 
heterogeneidade de Estados espalhados 
pelo mundo. Referidas normas de direito 
normalmente refletem a vontade dos povos 
de viverem de forma solidária, pacífica, 
evitando-se os conflitos ideológicos ou 
meramente políticos que possam provocar 
desequilíbrios e situações de tensão entre 
as aspirações de cada Estado, colocando em 
xeque a sua afirmação de soberania.

Como mecanismo para concretizar o 
“concurso de vontades entre as partes con-
cordantes” (DINH; DAILLIER; PELLET, 
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1999, p. 108) e também como um meio de 
controle de tensão entre os Estados, é prá-
tica da comunidade internacional firmar 
regras escritas imperativas que são aceites 
(art. 53, da Convenção de Viena1) (CON-
VENÇÃO..., 2009).

Portanto, como um contrato, os tratados 
também se regem pelos princípios gerais de 
direito conforme os ensinamentos de Dinh, 
Daillier e Pellet (1999, p. 171):

“As condições requeridas para a va-
lidade de um acto jurídico são: um 
sujeito capaz, um objeto lícito, uma 
vontade livre (o que, no caso de um 
acto bilateral ou multilateral, significa 
um consentimento regular, isento de 
‘vícios’) e formas convenientes. A 
validade do tratado bilateral ou mul-
tilateral está sujeita a essas mesmas 
condições.”

Como todo contrato, o tratado faz lei 
entre as partes e ao mesmo se aplicam os 
“princípios do livre consentimento e da boa 
fé e a regra pacta sunt servanda” (CONVEN-
ÇÃO..., 2009).

Porém, há de se alertar, conforme efetua 
Rezek (1984, p. 83-84), que os termos “tra-
tados” e “convenções” não têm o mesmo 
significado, “não indicam a aplicação do 
mesmo instituto, em que pese o uso in-
discriminado e ilógico pelo legislador das 
duas designações como se tratassem de 
uma única figura”. 

A validade do ato é ponto fundamental 
para a efetiva aplicação de realização dos 
termos firmados no “tratado”, não pode 

1 Convenção de Viena sobre o Direito dos Trata-
dos. Artigo 53. Tratado em Conflito com uma Norma 
Imperativa de Direito. Internacional Geral (jus cogens). 
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, 
conflite com uma norma imperativa de Direito Inter-
nacional geral. Para os fins da presente Convenção, 
uma norma imperativa de Direito Internacional geral 
é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade 
internacional dos Estados como um todo, como norma 
da qual nenhuma derrogação é permitida e que só 
pode ser modificada por norma ulterior de Direito 
Internacional geral da mesma natureza. Adotado em: 
Viena. Data: 26 de maio de 1969. Entrada em vigor 
internacional: 27 de janeiro de 1980.

o Estado convenente deixar de cumpri-lo 
sob a simples alegação de inexistência de 
validade do mesmo com base em afirma-
ções sem qualquer fundamento, haja vista o 
princípio da boa-fé do qual se reveste bem 
como em razão dos termos do artigo 42 da 
Convenção de Viena de 1969: “a validade 
de um tratado ou do consentimento de um 
Estado em obrigar-se por um tratado só 
pode ser contestada mediante a aplicação 
da presente Convenção” (CONVENÇÃO..., 
2009). 

Consequentemente, para que o país 
convenente se desobrigue a cumprir o trata-
do, deve denunciá-lo, na forma estipulada 
no artigo 562 (CONVENÇÃO..., 2009) da 
Referida Convenção de Viena, “sob pena 
de o país continuar obrigado no plano in-
ternacional” (MAGALHÃES, 2000, p. 58).

Verifique-se ainda, mesmo que o des-
cumprimento do avençado ocorra sob o 
fundamento de que o tratado fora denun-
ciado, ainda assim “pode caracterizar-se 
um ilícito pelo qual, no plano externo, deve 
(o Estado) responder” (MAGALHÃES, 
2000, p. 58).

Aliás, Magalhães (2000, p. 61) enfatiza 
que,

“perante a comunidade internacional 
– e mesmo perante a comunidade 
nacional – o Estado não se apresenta 
compartimentalizado nos Poderes 
pelos quais exerce a jursidição, assim 
entendida a autoridade para declarar 
o direito nacional e o internacional. 
O Estado é um só, e a lei que revoga 
tratado viola obrigação internacional 

2 Artigo 56: Denúncia, ou Retirada, de um Tratado 
que não Contém Disposições sobre Extinção, Denúncia 
ou Retirada 1. Um tratado que não contém disposição 
relativa à sua extinção, e que não prevê denúncia ou 
retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a 
não ser que: a) se estabeleça terem as partes tencionado 
admitir a possibilidade da denúncia ou retirada; ou b) 
um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido 
da natureza do tratado. 2. Uma parte deverá notificar, 
com pelo menos doze meses de antecedência, a sua 
intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado, 
nos termos do parágrafo 1.
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assumida pelo Estado, acarretando-
-lhe a responsabilidade internacional. 
Da mesma forma, a decisão judicial 
que deixa de dar aplicação a tratado 
regularmente ratificado pelo país, 
também gera a responsabilidade 
internacional do Estado e das auto-
ridades responsáveis pela violação.”

Do exposto acima, pode-se concluir que, 
para o direito internacional, regra geral 
tendo em vista a aplicação do princípio 
pacta sunt servanda, os tratados devem ser 
cumpridos, e somente podem deixar de 
ser observados pelos Estados em casos 
excepcionais e nas condições previstas na 
própria Convenção de Viena sobre Direito 
dos Tratados de 19693, assim como na-
quelas condições e hipóteses previstas no 
próprio Tratado, como é o caso analisado 
neste artigo.

Finalmente, para a validade de um tra-
tado, este deverá possuir três elementos: a 
capacidade das partes, o acordo de vontade 
sem defeito e objeto lícito possível.

Com base nessas premissas, passa-se, no 
tópico seguinte, à análise quanto à incor-
poração dos tratados ao Direito Nacional.

1.1.1. Incorporação dos tratados 
ao Direito Nacional

De suma importância tratar do aspecto 
incorporação dos tratados, que guardam 
relação com o princípio de “soberania” do 
Estado e que, em determinados períodos 
da história, eram resultantes do compro-
metimento dos senhores do Estado, os 
“soberanos”, pois somente eles “eram con-
siderados pessoas de Direito Internacional, 
e, portanto, capazes para celebrar tratados” 
(MEDEIROS, 1995, p. 188). 

 Entretanto, “com a declaração de inde-
pendência dos Estados Unidos da América 
(1776), que proclamou o direito dos povos 
de dispor de si mesmos” (MEDEIROS, 1995, 
p. 189), e com a revolução francesa (1789), 
com a “Declaração de Direitos”, surge a 

3 As quais não são de interesse para este artigo.

noção de soberania4, bem como o sentido 
de que o exercício da autoridade que emana 
da união dos indivíduos de forma legítima, 
por meio de um “corpo” de uma “nação”, 
é realizado por meio do poder executivo, 
entretanto fiscalizado e controlado pelo po-
der legislativo (FIORAVANTI, 2004, p. 23).

A partir de então, “consolidou-se a idéia 
de que a política externa – materializada 
juridicamente através dos tratados inter-
nacionais – tem como centro de impulsão o 
Poder Executivo” (MEDEIROS, 1995, p. 15).

Conforme esclarece Medeiros (1995, 
p. 15), 

“Nascido da democratização dos 
sistemas políticos, o regime da sobe-
rania nacional impõe que os compro-
missos externos só possam ser assu-
midos mediante livre manifestação 
da vontade da nação, expressa por 
intermédio das Câmaras legislativas. 
O direito do Legislativo de intervir na 
formação da vontade do Estado em 
obrigar-se por tratados internacionais 
é inerente à função do Parlamento de 
órgão supremo, tanto para legislar 
como para controlar as finanças na-
cionais. Os rumos da política externa 
e os métodos da ação diplomática de-
vem ser confiados ao Executivo, mas 
o Parlamento precisa exercer controle 
sobre a atividade governamental.”

Para alguns autores como Dinh, Daillier 
e Pellet (1999, p. 24) as normas dos trata-
dos, criam “um Direito em tensão entre a 
soberania dos Estados e a organização da 
sociedade internacional”, haja vista que 
“dois problemas se conjugam: o do funda-
mento do Direito internacional (de onde 
extrai ele a sua força obrigatória?) e o das 
suas relações com o Direito interno (qual 
dos dois se sobrepõe ao outro?)”. 

Essa tensão tem como fundamento o 
fato de que o Estado, na elaboração de suas 

4 Declaração de Direitos de 1789. Art. 3o O princí-
pio de toda soberania reside essencialmente na nação. 
Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercitar 
uma autoridade que não emane expressamente dela.
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normas Constitucionais, “está casa vez mais 
vinculado a princípios e regras de direito 
internacional” (PIOVESAN, 2006, p. 11) e 
como consequência o fenômeno jurídico 
internacional se apresenta como dominante 
e até mesmo representa uma superioridade 
hierárquica sobre o Direito interno (DINH; 
DAILLIER; PELLET, 1999, p. 27). 

Entretanto, conforme explica Rezek 
(1984, p. 137), “no estágio presente das 
relações internacionais, é inconcebível que 
a norma jurídica se imponha ao Estado so-
berano à sua revelia”. Portanto, os Estados, 
em seus atos internos, aplicam mecanismos 
de recepção, com a finalidade de absorverem 
e aplicarem as normas decorrentes dos tra-
tados, sem com isso ferir a Constituição e de 
uma forma geral o Direito interno.

No Brasil, desde a Carta Constitucio-
nal do Império de 1824, já havia previsão 
sobre a celebração de tratados com outros 
Estados, cuja incumbência era exercida pelo 
Imperador e pelos Ministros de Estado, 
conforme caput do artigo 102, parágrafos 7o 
e 8o (MEDEIROS, 1995, p. 83), inexistindo, 
entretanto, qualquer alusão à forma de re-
cepção ou tratamento a ser dado aos tratados 
em relação ao Direito interno. 

O tema de recepção dos tratados somente 
passou a ser objeto de consideração consti-
tucional com os “trabalhos preparatórios” 
para a Constituição brasileira de 1934, 
quando então se questionava o tratamento 
a ser dado aos tratados internacionais que 
se apresentavam em conflito com a legis-
lação federal. 

Atualmente, a recepção dos tratados está 
regulada na Constituição de 1988, por meio 
dos artigos 49, I, e 84, incisos VII e VIII, e, 
conforme esclarecem Mendes, Coelho e 
Branco (2008, p. 1119), este é o posiciona-
mento do Supremo Tribunal Federal: 

“A orientação perfilhada pela corte 
é a de que é na Constituição que se 
deve buscar a solução normativa 
para a questão da incorporação dos 
atos internacionais ao sistema de 
direito positivo interno brasileiro, 

pois o primado da Constituição, em 
nosso sistema jurídico, é oponível ao 
princípio do pacta sunt servanda, ine-
xistindo, portanto, em nosso direito 
positivo, o problema da concorrência 
entre tratados internacionais e a Lei 
Fundamental da República, cuja 
suprema autoridade normativa deverá 
sempre prevalecer sobre os atos de direito 
internacional público.”

De acordo com os termos contidos nos 
artigos retromencionados da Constituição 
de 1988, cabe ao Presidente da República 
a competência para ratificar e denunciar o 
Tratado. Na hipótese de ratificação, neces-
sária a prévia autorização do Congresso 
Nacional.

Relativamente aos tratados sobre di-
reitos humanos, importante registrar o 
entendimento disposto no § 2o do artigo 5o: 
“os direitos e garantias expressos na Consti-
tuição não excluem outros decorrentes dos 
tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”, de forma a 
apontar que os referidos tratados possuem 
grau de hierarquia constitucional, formal e 
materialmente (BRASIL, 2009b).

Também, determina o § 3o do art. 5o, 
inserido no texto Constitucional pela 
Emenda Constitucional no 45/2004, que “os 
tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais”. 

Por óbvio e independentemente da 
posição adotada neste artigo, persistem 
dúvidas com relação ao status normativo 
dos tratados e convenções internacionais de 
direitos humanos não aprovados em conso-
nância com o § 3o do art. 5o da Constituição 
Federal, e ainda em relação aos aprovados 
em período anterior à vigência da Emenda 
Constitucional no 45/2004.

Neste caso, de forma sintética e segun-
do Canotilho (2009, p. 819-820), pode-se 
afirmar que quatro são as teses em relação 



Revista de Informação Legislativa30

ao status normativo dos tratados de direitos 
humanos: i) a natureza supraconstitucional 
dos tratados e convenções em matéria de 
direitos humanos; ii) o posicionamento que 
atribui caráter constitucional a esses diplo-
mas internacionais; iii) o reconhecimento 
do status de lei ordinária a esse tipo de do-
cumento internacional; e iv) a interpretação 
que atribui caráter supralegal aos tratados e 
convenções sobre direitos humanos.

Superados os aspectos relativos à forma-
lização, validade e incorporação dos trata-
dos no Direito interno, passamos a efetuar 
a análise da figura relativa à “extradição”. 

1.2. Da extradição

1.2.1. Origens e conceito da extradição 

Quanto à origem da expressão extradi-
ção, explicam Vieira e Altolaguirre (2001, 
p. 27) que

“Os autores não estão de acordo 
quanto a origem e a etimologia da 
palavra extradición utilizada em 
espanhol e com certa similitude em 
francês e inglês (vg. extradition em 
ambas as línguas) e com semelhança 
em italiano e português. Parece cer-
to que esta expressão foi utilizada 
pela primeira vez no século XVIII 
quando a Revolução francesa regu-
lamentou em 1791 alguns tratados 
a serem firmados pela França. Este 
vocábulo é encontrado, pelo menos 
no internacional, em 1828 pois nos 
tratados franceses celebrados com 
Wurtenberg (1759), Espanha (1765) 
e Portugal se utilizava como equiva-
lente ‘remir’ ou ‘restituir’”.

Extradição, conforme define Accioly 
(1994, p. 105), significa que “é o ato pelo 
qual um Estado entrega um indivíduo, acu-
sado de um delito ou já condenado como 
criminoso, à justiça do outro, que o reclama, 
e que é competente para julgá-lo e puni-lo”.

Para Boggiano (2000, p. 375), a extradi-
ção é o resultado “da cooperação interna-
cional em matéria penal que se manifesta 

em ocasiões em que um Estado entrega 
uma pessoa a outro Estado que o requereu 
para submetê-lo a um processo penal ou 
a execução de uma pena. Esta cooperação 
se cumpre geralmente em virtude de tra-
tados”.

Trata-se de um dos meios mais antigos 
de cooperação judicial internacional manti-
da entre os Estados, e tanto é que, conforme 
explica Dinh, Daillier e Pellet (1999, p. 37), 

“Um dos tratados mais conhecidos é 
o chamado ‘tratado de pérola’ conclu-
ído cerca de 1292 a.C. entre Ramsés 
II e o rei dos Hititas. Este tratado 
fixava os princípios de uma aliança, 
reforçada pela cooperação numa base 
de reciprocidade, designadamente em 
matéria de extradição de refugiados po-
líticos” (grifo nosso).

Pode-se, assim, afirmar efetivamente, 
diante do referido “tratado de pérola”, que 
a extradição não é recente como instrumen-
to para a cooperação jurídica internacional; 
instrumento esse que, diante do fenômeno 
globalização (MACEDO JúNIOR, 1999, p. 
45), com a internacionalização das finanças, 
a intensificação do trânsito de pessoas e 
bens, o aprofundamento da interdependên-
cia entre países, a redefinição de fronteiras, 
o desenvolvimento em geral, enfim, o con-
texto mundial no início do século XXI, trou-
xe grandes conquistas para a humanidade, 
mas com isso grandes desafios, sendo a 
expansão do crime transnacional um deles. 

Algumas pessoas reclamadas pela justi-
ça em seu Estado de origem, para responder 
a processos-crime ou que já possuem sen-
tenças condenatórias, aproveitam-se para 
furtar-se à vigilância ou à ação da justiça 
em outros países, e é nesse momento que 
os Estados se utilizam dos tratados de ex-
tradição como meio de cooperação jurídica 
no combate ao crime. 

Referido instituto é de suma importân-
cia para que as fronteiras dos países deixem 
de representar barreiras ao alcance da jus-
tiça, tanto é que a extradição contém três 
princípios a serem observados, conforme 
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esclarecem Vieira e Altolaguirre (2001, p. 
27), ou seja:

“A) O ato de extradição, que consiste 
na entrega do reclamado ao Estado 
requerente, para ser processado ou 
cumprir uma condenação já imposta, 
previsto no controle jurisdicional, do 
Estado requerido. B) O processo de 
extradição, que consiste no conjunto 
de atuações judiciais que vão desde 
a recepção do pedido até o pronun-
ciamento, de entrega ou denegatório 
e sua comunicação aos interessados. 
C) O procedimento de extradição, que 
compreende a esse mesmo processo 
e a atuações governamentais e admi-
nistrativas que precedem e normal-
mente seguem o pronunciamento 
jurisdicional.” 

De forma geral, o Poder Judiciário do 
Estado requerido é o responsável por de-
cidir se o pedido de extradição formulado 
deve ou não ser concedido. São analisados, 
principalmente, os aspectos formais que 
conduziram o processo criminal, objeto do 
pedido de extradição, levando-se em conta 
as garantias processuais do extraditando no 
curso de seu processo, as limitações pres-
cricionais e a inexistência de motivações 
políticas ou ideológicas que prejudiquem 
o pedido formulado.

Portanto, conforme se observa, o insti-
tuto da extradição não envolve somente o 
pedido de entrega de um indivíduo com 
“pendências na justiça”, no âmbito penal, 
mas também envolve o sistema de coopera-
ção entre os Estados representados por meio 
de tratados ou compromissos e a união de 
esforços dos Poderes Executivo e Judiciário. 

1.2.2. A extradição no sistema brasileiro

Na Constituição

A figura da extradição está prevista na 
Constituição Federal no artigo 5o, incisos 
LI e LII, que prevê tratamento diferenciado 
aos brasileiros natos, naturalizados e aos 
estrangeiros: 

“Art. 5o Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes:
[...] LI – nenhum brasileiro será extra-
ditado, salvo o naturalizado, em caso 
de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na for-
ma da lei; LII – não será concedida 
extradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião.”

Portanto, conforme se observa do refe-
rido texto legal: 

a) o brasileiro nato nunca será extra-
ditado;

b) o brasileiro naturalizado somente 
será extraditado nos casos de:

– ter praticado crime comum, antes da 
naturalização; e 

– quando da participação comprovada 
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei; e neste caso indepen-
de o momento do fato, não importando se 
foi antes ou depois da naturalização;

c) o estrangeiro poderá, em regra, ser ex-
traditado, existindo apenas a exceção para 
os casos de crime político ou de opinião.

Os pedidos de extradição formulados 
ao Estado brasileiro são analisados pelo 
Supremo Tribunal Federal nos termos do 
artigo 102, letra “g”, da Constituição Fede-
ral, tanto é que aquele órgão entende que 
a natureza jurídica do pedido “constitui 
– quando instaurada a fase judicial de seu 
procedimento – ação de índole especial, 
de caráter constitutivo, que objetiva a for-
mação de título jurídico apto a legitimar o 
Poder Executivo da União a efetivar, com 
fundamento em tratado internacional ou 
em compromisso de reciprocidade, a en-
trega do súdito reclamado” (BRASIL, 1987).  

Conforme se observa em parecer do 
Supremo Tribunal Federal, a formalização 
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de um pedido de extradição não depende, 
necessariamente, da existência de um Tra-
tado firmado entre os Estados envolvidos, 
podendo ser amparado em promessa de reci-
procidade para casos análogos. Tal promessa 
deve respeitar, acima de tudo, o princípio 
da especialidade que pauta o instituto da 
extradição, de forma que o extraditando 
não será detido, processado ou condenado 
por outros delitos cometidos previamente 
e que não estejam contemplados no pedido 
de extradição.

Verifique-se também que o Supremo 
Tribunal Federal, nos casos de extradição, 
utiliza o denominado modelo belga, ou seja:

“49. Se a decisão do Supremo é 
pelo indeferimento da extradição, o 
Presidente da República não pode 
autorizar a entrega do extraditando. 
Na hipótese de a decisão ser pelo de-
ferimento da extradição, o Presidente 
da República pode acompanhar (ou 
não) a decisão do Supremo tribunal 
Federal, conquanto que o faça nos 
limites do pactuado internacional-
mente” (GODOY, 2010).

Na legislação infraconstitucional

A legislação infraconstitucional envolve 
o sistema de contencioso por meio do Es-
tatuto do Estrangeiro – Lei no 6.815/1980 
(BRASIL, 1980) (artigos 76 e seguintes), da 
Lei Federal no 6.964/1981 e do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal (ar-
tigos 207 a 214). 

Conforme já se mencionou em item an-
terior, os pedidos de extradição formulados 
ao Estado brasileiro são analisados pelo 
Supremo Tribunal Federal de acordo com 
o determinado na Constituição Federal, 
sendo que a referida determinação está re-
gulamentada no artigo 83 da Lei 6.815/1980 
e no artigo 207 do Regulamento Interno do 
Supremo Tribunal Federal.

“Lei no 6.815/80 (...) Art. 83. Nenhu-
ma extradição será concedida sem 
prévio pronunciamento do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal sobre 

sua legalidade e procedência, não 
cabendo recurso da decisão.”
“Regimento interno do Supremo 
Tribunal Federal (...) Art. 207. Não 
se concederá extradição sem prévio 
pronunciamento do Supremo Tri-
bunal Federal sobre a legalidade e a 
procedência do pedido, observada a 
legislação vigente.”

No Brasil, ante os termos do artigo 80 
da Lei 6.815/80, o Ministério da Justiça, 
por meio da Secretaria Nacional de Justiça, 
é responsável por formalizar os pedidos de 
extradição feitos por autoridades judiciá-
rias brasileiras a um determinado Estado 
estrangeiro (ativa) ou, ainda, processar, 
opinar e encaminhar as solicitações de 
extradição formuladas por outro país às 
autoridades brasileiras (passiva).

Requisitos infraconstitucionais 
para a extradição

Diante do retroexposto, o Estado es-
trangeiro, além de fundamentar o pedido 
dentro do que determina a legislação 
constitucional, também deve obedecer aos 
requisitos estabelecidos nas normas infra-
constitucionais, ou seja:

a) o pedido de extradição estar fun-
damentado em tratado internacional ou, 
quando inexistente, o Estado requerente 
deve prometer reciprocidade de tratamento 
ao Brasil (art. 76, Lei 6.815/80);

b) o Estado requerente possuir compe-
tência exclusiva para processar e julgar o 
extraditando;

c) ter sido o crime cometido no território 
do Estado requerente ou serem aplicáveis 
ao extraditando as leis penais desse Estado 
(art. 78, inciso I, Lei 6.815/80); 

d) existir sentença final de privação de 
liberdade ou estar a prisão do extraditando 
autorizada por Juiz, Tribunal ou autoridade 
competente do Estado requerente (art. 78, 
Inciso II, Lei 6.815/80);

e) o pedido ser instruído com a cópia 
autêntica ou a certidão da sentença conde-
natória, da de pronúncia ou da que decretar 
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a prisão preventiva, proferida por Juiz ou 
autoridade competente. Esse documento 
ou qualquer outro que se juntar ao pedido 
conterá indicações precisas sobre o local, 
data, natureza e circunstâncias do fato 
criminoso, identidade do extraditando, 
e, ainda, cópia dos textos legais sobre o 
crime, a pena e sua prescrição (art. 80, Lei 
6.815/80). 

Segundo a doutrina (MORAES, 1999, p. 
103), existem duas espécies de extradição: 
ativa ou passiva. Trata-se de extradição 
ativa a requerida pelo Brasil a outros Esta-
dos soberanos; e passiva quando requerida 
ao Brasil por parte dos Estados soberanos.

Esclarece-se que, em se tratando de 
extradição passiva, o Estado requerente 
deverá instrumentalizar o pedido na forma 
do artigo 80 da Lei no 6.815/80, conforme 
mencionado no item “e” retro, atendendo 
às determinações do modelo extradicional 
vigente no país, haja vista o sistema jurídico 
pátrio ter caráter documental.

A Lei infraconstitucional no 6.815/80 al-
terada pela no 6.964/81 (BRASIL, 1980), por 
meio do artigo 77 e seus incisos, relaciona 
de forma taxativa os casos em que não será 
concedida a extradição:

“Art. 77. Não se concederá a extradi-
ção 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 imputa-
do 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 respon-
der 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 brasilei-
ra ou a do Estado requerente;
VII – o fato constituir crime político; e
VIII – o extraditando houver de 
responder, no Estado requerente, pe-
rante Tribunal ou Juízo de exceção.”

Verifique-se também que, nos parágra-
fos do artigo 77 da referida Lei no 6.815/80, 
há previsão de exceções em relação à con-
cessão ou não da extradição, em especial 
no § 3o, com relação aos crimes políticos:

“§ 1o A exceção do item VII não im-
pedirá a extradição quando o fato 
constituir, principalmente, infração 
da lei penal comum, ou quando o cri-
me comum, conexo ao delito político, 
constituir o fato principal.
§ 2o Caberá, exclusivamente, ao Su-
premo Tribunal Federal, a apreciação 
do caráter da infração.
§ 3o 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, seqüestro de 
pessoa, ou que importem propagan-
da de guerra ou de processos violen-
tos para subverter a ordem política 
ou social.”

2. Extradição e direitos fundamentais
O sistema constitucional pátrio tem 

como um dos fundamentos da República 
a preservação da dignidade da pessoa humana, 
dando-se prevalência aos direitos humanos, 
conforme expresso no inciso II do artigo 4o 
da Carta Constitucional.

A prevalência dos direitos humanos e 
o seu interesse generalizado em protegê-
-lo nas suas mais diversas formas também 
são o direcionamento da comunidade in-
ternacional, conforme explica Magalhães 
(2000, p. 99):

“vem se acentuando, com a aprova-
ção de convenções internacionais, ins-



Revista de Informação Legislativa34

piradas na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, dentre as quais se 
sobressaem a Convenção para a Pre-
venção e a Repressão do genocídio, 
a Convenção sobre Tortura, a Con-
venção sobre a Tomada de Reféns, 
o Pacto Internacional sobre Direitos 
econômicos e Sociais e Culturais, além 
de outras. Essa tendência fortalece-
-se com os julgamentos do Tribunal 
Criminal Internacional para a antiga 
Iugoslávia, instituído pelo conselho 
de Segurança da ONU, contra pes-
soas acusadas de sérias violações do 
direito internacional humanitário.”  

Aliás, o Estado brasileiro, desde a déca-
da de noventa, vem de forma sistemática 
aderindo e ratificando os mais importantes 
tratados relativos a aspectos da proteção 
dos direitos humanos, demonstrando assim 
que tem como objetivo “conciliar a proteção 
internacional dos direitos humanos com os 
deveres do Estado moderno” (TRINDADE, 
1991, p. 558). 

Verifique-se, inclusive, que o Estado 
brasileiro não somente adere e ratifica os 
tratados que envolvem os direitos huma-
nos, como também dá tratamento especial 
aos tratados e convenções internacionais 
que abrangem a matéria, podendo inclusive 
se equivalerem a emendas constitucionais, 
nos termos do § 3o do artigo 5o da Consti-
tuição, conforme já mencionado em tópico 
anterior. 

Vale destacar, ademais, o correto enten-
dimento que deve ser dado ao § 2o, artigo 
5o, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, no sentido de que os tratados que 
versem sobre direitos humanos, formal 
e materialmente, equivalem-se a normas 
constitucionais, tendo em vista a necessida-
de de que as referidas normas garantam a 
máxima efetividade para a pessoa humana.

Os direitos humanos são o resultado de 
um processo de construção e reconstrução 
contínua; nas palavras de Piosevan (2006, 
p. 8), “um construído axiológico, a partir de 
um espaço simbólico de luta e ação social”. 

Por óbvio que o Estado brasileiro, ao 
firmar os tratados de extradição, tem como 
diretriz: a) a essencialidade da coopera-
ção internacional na repressão penal aos 
delitos; b) mas também, o dever de vigiar 
pelo respeito aos direitos fundamentais do 
estrangeiro que esteja sofrendo, em nosso 
País, processo extradicional instaurado por 
“qualquer” Estado estrangeiro; e c) garantir 
ao extraditando o devido processo legal, 
a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, 
LIV, da CF. de 1988)5, mormente quando 
da ocorrência da privação da liberdade. 

Há que se destacar que, muito embora 
os tratados que versem sobre extradição 
tenham por finalidade o exercício da coo-
peração jurisdicional entre os Estados, de 
forma a não permitir a impunidade, em 
situações excepcionais, previstas no pró-
prio tratado, o Estado requerido poderá se 
negar a atender ao pedido, desde que haja 
violação aos direitos humanos, perseguição 
política, etc.

Referidos fundamentos se encontram 
na Carta Constitucional a quem o Estado 
deve obediência irrestrita, principalmente 
com relação a serem observados os direitos 
humanos conforme consagrado no artigo 
4o, II6, da Constituição. 

Há de se ressaltar que o ordenamento 
pátrio fundamentado no artigo 5o, XLVII, 
letra “a”7, da Constituição Federal, ou 
seja, nas hipóteses em que se apresenta 
a possibilidade de que seja imposta ao 
extraditando a pena de morte (supplicium 
extremum), impede a entrega do súdito re-
querido ao Estado Requerente, a menos que 
este, previamente, assuma o compromisso 

5 Constituição Federal de 1988: Art. 5o, LIV – nin-
guém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal.

6 Constituição Federal de 1988: Art. 4o A República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter-
nacionais pelos seguintes princípios: II – prevalência 
dos direitos humanos.

7 Constituição Federal de 1988: Art. 5o, XLVII – não 
haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX.
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formal de comutar a pena de morte para a 
de privação de liberdade.

Neste sentido, veja-se a decisão emitida 
pelo Supremo Tribunal Federal em que foi 
Relator o Ministro Celso de Mello:

EMENTA: EXTRADIÇÃO PASSIVA 
DE CARÁTER INSTRUTóRIO – 
SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍ-
DIO DOLOSO – OBSERVÂNCIA, 
NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA 
DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA 
PUNIBILIDADE – LEGISLAÇÃO 
DO ESTADO REQUERENTE QUE 
COMINA, NO CASO, A PENA DE 
PRISÃO PERPÉTUA OU, AINDA, 
A PENA DE MORTE – INADMIS-
SIBILIDADE DESSAS PUNIÇÕES 
NO SISTEMA CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRO (CF, ART. 5o, XLVII, 
“a” e “b”) – NECESSIDADE DE O 
ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, 
FORMALMENTE, O COMPROMIS-
SO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR 
QUALQUER DESSAS SANÇÕES 
PENAIS EM PENA DE PRISÃO 
NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) 
ANOS – SúDITO ESTRANGEIRO 
QUE ALEGA POSSUIR FILHA BRA-
SILEIRA – CONDIÇÃO QUE NÃO 
RESTOU PROVADA NOS AUTOS 
– CAUSA QUE, AINDA QUE EXIS-
TENTE, NÃO OBSTA A ENTREGA 
EXTRADICIONAL – SúMULA 421/
STF – RECEPÇÃO PELA VIGENTE 
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA 
– EXIGÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DE-
TRAÇÃO PENAL – EXTRADIÇÃO 
DEFERIDA, COM RESTRIÇÃO. DU-
PLA TIPICIDADE E DUPLA PUNI-
BILIDADE. – O postulado da dupla 
tipicidade – por constituir requisito 
essencial ao atendimento do pedido 
de extradição – impõe que o ilícito 
penal atribuído ao extraditando seja 
juridicamente qualificado como crime 
tanto no Brasil quanto no Estado re-
querente. Delito imputado ao súdito 
estrangeiro, que encontra, na espécie 

em exame, correspondência típica 
na legislação penal brasileira. – Não 
se concederá a extradição, quando 
se achar extinta, em decorrência de 
qualquer causa legal, a punibilidade 
do extraditando, notadamente se se 
verificar a consumação da prescrição 
penal, seja nos termos da lei brasileira, 
seja segundo o ordenamento positivo 
do Estado requerente. A satisfação da 
exigência concernente à dupla punibi-
lidade constitui requisito essencial ao 
deferimento do pedido extradicional. 
Inocorrência, na espécie, de qualquer 
causa extintiva da punibilidade. EX-
TRADIÇÃO E PRISÃO PERPÉTUA: 
NECESSIDADE DE PRÉVIA COMU-
TAÇÃO, EM PENA TEMPORÁRIA 
(LIMITE MÁXIMO DE 30 ANOS), 
DA PENA DE PRISÃO PERPÉTUA 
– EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE EM 
OBEDIÊNCIA À DECLARAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE DIREITOS 
(CF, ART. 5o, XLVII, “b”). – A extradi-
ção somente será efetivada pelo Bra-
sil, depois de deferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, tratando-se de fatos 
delituosos puníveis com prisão perpé-
tua, se o Estado requerente assumir, 
formalmente, quanto a ela, perante o 
Governo brasileiro, o compromisso 
de comutá-la em pena não superior 
à duração máxima admitida na lei 
penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os 
pedidos extradicionais – considerado 
o que dispõe o art. 5o, XLVII, “b” da 
Constituição da República, que veda 
as sanções penais de caráter perpétuo 
– estão necessariamente sujeitos à 
autoridade hierárquico-normativa da 
Lei Fundamental brasileira. Doutrina. 
Precedentes. EXTRADIÇÃO – PENA 
DE MORTE – COMPROMISSO DE 
COMUTAÇÃO. – O ordenamento 
positivo brasileiro, nas hipóteses de 
imposição do “supplicium extre-
mum”, exige que o Estado requerente 
assuma, formalmente, no plano diplo-
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mático, o compromisso de comutar, 
em pena privativa de liberdade não 
superior ao máximo legalmente 
exeqüível no Brasil (CP, art. 75, “ca-
put”), a pena de morte, ressalvadas, 
quanto a esta, as situações em que a 
lei brasileira – fundada na Constitui-
ção Federal (art. 5o, XLVII, “a”) – ex-
pressamente permite a sua aplicação, 
caso em que se tornará dispensável 
a exigência de comutação. Hipótese 
inocorrente no caso. EXISTÊNCIA 
DE FILHO BRASILEIRO SOB DE-
PENDÊNCIA DO EXTRADITANDO: 
IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DESSE 
FATO. – A existência de relações 
familiares, a comprovação de vínculo 
conjugal e/ou a convivência “more 
uxorio” do extraditando com pessoa 
de nacionalidade brasileira consti-
tuem fatos destituídos de relevância 
jurídica para efeitos extradicionais, 
não impedindo, em conseqüência, a 
efetivação da extradição. Preceden-
tes. – Não obsta a extradição o fato 
de o súdito estrangeiro ser casado ou 
viver em união estável com pessoa de 
nacionalidade brasileira, ainda que, 
com esta, possua filho brasileiro. – A 
Súmula 421/STF revela-se compa-
tível com a vigente Constituição da 
República, pois, em tema de coo-
peração internacional na repressão 
a atos de criminalidade comum, a 
existência de vínculos conjugais e/
ou familiares com pessoas de nacio-
nalidade brasileira não se qualifica 
como causa obstativa da extradição. 
Precedentes. DETRAÇÃO PENAL E 
PRISÃO CAUTELAR PARA EFEI-
TOS EXTRADICIONAIS. – O período 
de duração da prisão cautelar decreta-
da no Brasil, para fins extradicionais, 
deve ser integralmente computado 
na pena a ser cumprida, pelo súdito 
estrangeiro, no Estado requerente.
Decisão. O Tribunal, por unanimida-
de e nos termos do voto do Relator, 

deferiu o pedido de extradição com 
restrição. Ausentes, neste julgamento, 
o Senhor Ministro Gilmar Mendes e a 
Senhora Ministra Ellen Gracie. Presi-
diu o julgamento o Senhor Ministro 
Cezar Peluso. Plenário, 17.02.2011. 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. 
Julgamento: 17/02/2011. órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. Publica-
ção. DJe-048 DIVULG 14-03-2011 
PUBLIC 15-03-2011. EMENTA VOL-
02481-01 PP-00001. Parte(s) REQTE.
(S): GOVERNO DOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA EXTDO.
(A/S): LEONARD RAY HARPER 
JR OU LEONARD RAY HARPER JR 
OU LEONARD RAY HARPER OU 
RAY HARPER OU HAP HARPER 
OU LEONARD HARPER OU LE-
ONARD HARPER JR. PROC.(A/S)
(ES): DEFENSOR PúBLICO-GERAL 
FEDERAL. (STF, 2011).

Diante do retroexposto, passamos a 
efetuar uma breve análise dos aspectos 
relativos ao processo de extradição que 
envolveu o súdito italiano Cesare Battisti.

3. Aspectos do caso Cesare Battisti
Em linhas gerais o pedido de extradição 

do súdito italiano Cesare Battisti apresenta 
os seguintes aspectos:

a) o pedido de extradição do Estado 
Italiano fora formulado com fundamento 
em tratado de extradição firmado entre 
Brasil e Itália;

b) o Estado requerente formalizou o 
pedido por meio de Nota Verbal distribuída 
pela Embaixada da Itália junto ao Itamaraty 
em 21 de fevereiro de 2007, informando 
na nota que o requerido Cesare Battisti era 
exigido pela justiça italiana, em razão de 
que havia sido condenado pelos seguintes 
fatos delituosos: “a) Sentença de conde-
nação com pena restritiva de liberdade 
pessoal emitida em 16/2/1990 pela Corte 
de Asise de Apelação de Milão, irrevogável 
a partir de 8/4/1991 pelos homicídios de 
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Antonio Santoro, Lino Sabbadin e Andréa 
Campagna e outros crimes; b) Sentença de 
condenação com pena restritiva de liber-
dade pessoal emitida pela Corte de Asise 
de Apelação de Milão, irrevogável a partir 
de 10/4/1993, pelo homicídio de Fierlugi 
Torregiani”. Informando-se também que 
há “condenação a pena de prisão perpétua 
com a agravante de isolamento diurno por 
seis meses”.

O que se observa de imediato é que o 
pedido envolve: a) tratado de extradição 
entre Estados soberanos – Brasil e Itália; 
b) o pedido tem como fundamento delito 
penal cuja condenação envolve a pena de 
prisão perpétua.

Somados a esses fatos, conforme voto do 
Ministro Marco Aurélio junto ao processo 
de extradição – processo no 1085 STF –, 
todo o procedimento foi cercado de gran-
de repercussão pela mídia e ainda mais 
levantou intenso interesse por parte das 
autoridades italianas, diga-se de passagem: 
o Presidente da República Italiana, Ministro 
das Relações Exteriores da Itália, Ministro 
da Justiça da Itália, Ministro da Defesa da 
Itália, Ex-presidente da República Italiana, 
Ministro Italiano para Assuntos Europeus, 
Vice-Presidente da Itália e Vice-Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores da 
Itália.

Ou seja, apresentaram-se também 
“contornos de clamor, de polarização ide-
ológica” (GODOY, 2010, item 109), e, no 
conceito do parecerista Arnaldo Sampaio, 
nessas condições o deferimento da extra-
dição de Battisti justifica preocupações em 
relação à situação pessoal do requerido, 
consequentemente a situação sugeriu um 
“certo contexto político” (GODOY, 2010, 
item 127).

Sopesados todos os elementos do pro-
cesso de extradição, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu, em votação apertada, 
pela extradição do súdito italiano; porém, 
em razão da utilização do “modelo belga” 
(GODOY, 2010, item 49) em nosso sistema, 
a avaliação e decisão final é do Chefe de 

Estado, que no presente caso opinou pelo 
não deferimento.

O fundamento da decisão do Chefe 
de Estado, sem ferir qualquer preceito de 
soberania do Estado Italiano, baseou-se no 
texto do Tratado de extradição, em razão 
das ponderáveis razões de possibilidade 
de agravamento das condições pessoais 
do súdito requerido, ou seja, a nosso ver 
aplicou de forma direta fundamentos de 
proteção aos direitos humanos.  

Considerações finais
Um dos principais problemas em relação 

ao caso em apreço foi a devida politização 
que os meios de comunicação atribuíram 
ao caso, sem observar que a República Fe-
derativa do Brasil é um país soberano e que 
possui, em sua Constituição, os seguintes 
princípios e valores: soberania, cidadania, 
dignidade da pessoa humana (artigo 1o); e, 
entre os princípios que regem o Brasil em 
suas relações internacionais: prevalência 
dos direitos humanos, independência na-
cional, não intervenção, autodeterminação 
dos povos, solução pacífica dos conflitos e 
a condição do asilo (artigo 4o).

 A República Federativa do Brasil, que 
pretende firmar-se neste século XXI como 
uma potência mundial, deve cada vez mais 
pautar-se por novos valores que, de forma 
efetiva, venham a proteger a dignidade da 
pessoa humana e atuar de forma indepen-
dente e soberana com vistas a garantir e a 
aplicar os valores contidos na sua Consti-
tuição.

Equivocam-se, portanto, aqueles que 
entendem que o Chefe de Estado, ao ne-
gar o pedido de extradição, efetuado pela 
República Italiana, teria desrespeitado o 
direito internacional e especialmente o 
tratado de extradição existente entre ambos 
os países, notadamente porque o próprio 
tratado, conforme visto acima, em situações 
excepcionais, violação aos direitos huma-
nos, ameaça de perseguições políticas, 
etc., prevê a possibilidade de se negar a 
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atender ao pedido de extradição sem que 
haja qualquer responsabilização de ordem 
internacional. O tema, por certo, não é de 
fácil solução, sendo necessária uma análise 
mais profunda dos temas de direito cons-
titucional brasileiro, direito internacional, 
direitos humanos, assim como as normas 
específicas sobre extradição, concessão do 
asilo político, condição jurídica do estran-
geiro e os mecanismos de vigência dos 
tratados, tanto nos planos internacional 
como interno.

 A República Federativa do Brasil, em 
momento algum deixou de observar a de-
cisão do Supremo Tribunal Federal ao não 
conceder a extradição de Cesare Battisti, 
mas simplesmente interpretou o tratado de 
extradição existente entre ambos os países 
sob o enfoque de nossa constituição, de 
forma a prevalecerem os direitos humanos.
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1. Aspectos introdutórios
Os valores e costumes que caracterizam 

uma sociedade são dotados de uma dinâ-
mica específica marcada pela ocorrência de 
constantes mudanças. Assim, o que ontem 
era visto como certo, adequado, ou mesmo 
padrão, passa a ser analisado em uma ótica 
diversa, não revelando consonância com o 
paradigma temporal anterior. Diante desse 
significativo processo de transformação, 
verifica-se que é exigida de nossa ordem 
jurídica a tomada de inéditos posiciona-
mentos, com o oferecimento de respostas 
para as contingências que advêm de uma 
nova conjuntura social.

Como reflexo desse processo evolutivo, 
contemporaneamente se apresentam as 
questões relativas à tutela dos interesses e 
direitos dos homossexuais. A progressiva 
superação do modelo tradicional de famí-
lia, que tinha por cerne valores culturais e 
religiosos arraigados em nossa sociedade, 
aliada ao reconhecimento de uma digni-
dade humana, deu espaço para a busca de 
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novos direitos que contemplassem as mi-
norias discriminadas em decorrência de sua 
orientação sexual. Em razão de um repúdio 
de ordem moral comumente destinado às 
relações homoafetivas, fez-se necessária a 
procura de mecanismos jurídicos de salva-
guarda e realização da plena igualdade1. 

Nesse contexto, o reconhecimento de 
uma tutela jurídica às uniões compostas 
por pessoas do mesmo sexo tornou-se, re-
centemente, questão de intenso debate em 
nossos tribunais. Repercussões no âmbito 
do direito de família, embates no campo 
do direito previdenciário e até mesmo 
questões adstritas ao direito criminal foram 
objetos de interpretação dissonante por 
magistrados de todo o país e impelem à 
busca de uma posição uniformizadora em 
prol da segurança jurídica.

Assim, as diferentes formas de expressão 
da sexualidade, como um dos reflexos do di-
reito à liberdade emanado do texto constitu-
cional, levaram de forma inafastável a uma 
ponderação acerca da garantia de proteção 
de direitos daqueles que têm orientação 
sexual diversa da maioria da população. 
A discussão ganhou, por consequência, 
contornos constitucionais.  Nesse sentido, 
assevera a Maria Berenice Dias (2010, p. 194):

“Não se pode, simplesmente, ignorar 
a condição pessoal de um indivíduo 
(na qual, sem sombra de dúvida, se 
inclui a orientação sexual), como se 
tal aspecto não tivesse relação com a 
dignidade humana. Diante das garan-
tias constitucionais que configuram o 
Estado Democrático de Direito, impo-
sitiva a inclusão de todos os cidadãos 
sob o manto da tutela jurídica. A cons-
titucionalização da família implica 
assegurar proteção ao indivíduo em 

1 Nesse ponto, Rodrigo da Cunha Pereira (2000, 
p. 41) afirma: “Interessa-nos, enquanto profissionais 
do Direito, pensar e repensar melhor a liberdade dos 
sujeitos acima dos conceitos estigmatizantes e mora-
lizantes que servem de instrumento de expropriação 
da cidadania”.

suas estruturas de convívio, indepen-
dentemente de sua orientação sexual”.

A questão chegou até o Supremo Tri-
bunal Federal, por meio da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 
no 132/RJ e da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade no 4.277/DF. 

A primeira demanda teve como ar-
guente o Governador do Estado do Rio 
de Janeiro e objetivava descartar qualquer 
intelecção que fosse óbice a uma tutela jurí-
dica igualitária dos servidores públicos do 
estado, independentemente de orientação 
sexual. Desse modo, pleiteava-se interpre-
tação conforme à Constituição de alguns 
dispositivos do Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, 
intentando estender aos servidores homos-
sexuais os direitos e deveres anteriormente 
só reconhecidos aos heterossexuais.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
por sua vez, foi proposta pela Procuradoria 
Geral da República, tinha por objeto central 
interpretação conforme à Constituição, do 
artigo 1.723 do Código Civil (“É reconheci-
da como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura 
e estabelecida com o objetivo de constituir 
família”), reconhecendo como entidade 
familiar as uniões homoafetivas e esten-
dendo, por conseguinte, os mesmos direi-
tos e deveres relativos às uniões estáveis 
heterossexuais.

Em razão até mesmo de pedido sub-
sidiário, o Ministro Carlos Ayres Britto 
conheceu da ADPF como Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Além disso, como 
os temas abordados nos dois litígios eram 
similares, os pleitos verificados na ADPF 
foram subsumidos à ADI, em razão de 
seu regime jurídico mais amplo. A ação 
passou, assim, a ter por objeto central a 
interpretação conforme do artigo 1.723 do 
Código Civil, buscando-se estender a sua 
aplicação às uniões homoafetivas.

Assim, em julgamento histórico, o 
pleno do Supremo Tribunal Federal, por 
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unanimidade, deu provimento aos pleitos 
formulados, aplicando-se às uniões homo-
afetivas as mesmas regras e consequências 
da união estável heteroafetiva. A decisão 
foi dotada de eficácia erga omnes e efeitos 
vinculantes, orientando os demais tribunais 
a julgarem no mesmo sentido interpreta-
tivo. Sedimentou-se, por consequência, a 
compreensão pela legitimidade das uniões 
homoafetivas, tendo por apoio a reconhe-
cida inércia do Poder Legislativo e a busca 
pela concretização dos valores emanados 
da dignidade, da igualdade e da liberdade. 

Apesar de o resultado ter sido unânime, 
constata-se que foram diversos os caminhos 
argumentativos para se chegar à aplicação 
do regime jurídico da união estável aos 
casais compostos por pessoas de mesmo 
sexo. Alguns elementos perfilham a tota-
lidade dos votos, tais como a identificação 
da inércia do Legislativo, a necessidade 
de se reconhecer direitos fundamentais às 
minorias ou o reconhecimento do direito à 
felicidade. Contudo, as principais bases de 
fundamentação seguiram premissas varia-
das: ora aliadas à necessária interpretação 
conforme à Constituição, notadamente, 
apoiando-se na principiologia emanada do 
seu texto; ora adstritas à existência de uma 
lacuna normativa a ser preenchida por meio 
de recurso à analogia. 

Essa constatação sobreleva a importân-
cia da teoria da argumentação no Direito 
contemporâneo. Ao magistrado não é aber-
ta a possibilidade de julgar sem apresentar 
os motivos que o convenceram daquela to-
mada de decisão. Ao apreciar uma questão, 
é inevitável que um juiz realize valorações, 
devendo, por outro lado, utilizar-se do 
recurso a uma fundamentação racional, 
que busque dar os contornos justificadores 
para a resolução do caso concreto2. Nesse 

2 Margarida Lacombe Camargo (2003, p. 257) 
afirma o seguinte: “Sustentamos que a racionalidade 
característica do pensamento jurídico envolve 
hermenêutica (compreensão), a argumentação e a 
interpretação. Primeiro, a apresentação do problema 
motiva a interpretação, o que significa que uma 
solução legal deverá ser dada, e, com isso, instaura-

contexto, apoiando-se em um julgado do 
Tribunal Constitucional Alemão, Robert 
Alexy (2005, p. 53) aduz:

“A tarefa do aplicador do Direito 
pode exigir, em especial, evidenciar 
e realizar valorações em decisões 
mediante um ato de conhecimento 
valorativo em que não faltam ele-
mentos volitivos. Tais valorações 
são imanentes à ordem jurídica 
constitucional, mas não chegaram a 
ser expressas nos textos das leis ou 
o foram apenas parcialmente. O juiz 
deve atuar sem arbitrariedade; sua 
decisão deve ser fundamentada em 
uma argumentação racional. Deve 
ter ficado claro que a lei escrita não 
cumpre sua função de resolver um 
problema jurídico de forma justa. A 
decisão judicial preenche então essa 
lacuna, segundo os critérios da razão 
prática e as concepções gerais de jus-
tiça consolidadas na coletividade”.

Desse modo, importa adentrar os argu-
mentos utilizados pelos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal no julgamento da 
ADI no 4.277/DF. O presente trabalho tem, 
assim, por objetivo a análise dos fundamen-
tos trazidos à ponderação, bem como a ten-
tativa de verificar o caminho interpretativo 
mais consentâneo com a moderna teoria da 
argumentação jurídica. A aludida aprecia-
ção deve ser, contudo, antecipada por uma 
breve exposição acerca do neoconstituciona-
lismo, pois foi o referido fenômeno jurídico 
o alicerce para a formulação das profundas 
intelecções presentes no julgamento do caso 
das uniões homoafetivas.

se o fenômeno jurídico que é experimentado pelo 
intérprete. Em função desse problema, o intérprete 
raciocina juridicamente, o que significa dizer que 
ele domina a dogmática jurídica: lei, doutrina e 
jurisprudência. Por outro lado, o intérprete encontra-se 
inserido e faz parte de uma determinada tradição que 
lhe informa os valores e as condições em pauta, como 
pré-compreensão do problema. Daí, a partir do que 
podemos chamar de um projeto inicial, o intérprete 
indaga sobre as várias significações possíveis do 
problema, através de argumentos que constrói, para, 
finalmente assumir uma posição, isto é, decidir”.
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2. O neoconstitucionalismo como 
premissa para a argumentação

A atuação do Supremo Tribunal Fede-
ral no reconhecimento da possibilidade 
de aplicação do regime da união estável, 
previsto no Código Civil, às uniões entre 
pessoas de mesmo sexo revela-se como 
uma nova perspectiva teórica, fruto do 
denominado neoconstitucionalismo3. Não 
há dúvidas de que o Estado deve empre-
ender esforços no sentido de oferecer o re-
conhecimento de categorias denominadas 
como minorias. Contudo, esse exercício 
só se efetiva, saindo do plano meramente 
político, quando se passa a compreender a 
possibilidade de realizar a Constituição por 
meio de um controle de viés positivo, exer-
cido pelo Poder Judiciário. Nesse contexto 
são as palavras de Luís Roberto Barroso 
(2005, p. 17):

“Uma das grandes mudanças de 
paradigma ocorridas ao longo do 
século XX foi a atribuição à norma 
constitucional de status de norma 
jurídica. Superou-se, assim, o modelo 
que vigorou na Europa até meados 
do século passado, no qual a Consti-
tuição era vista como um documento 
essencialmente político, um convite 
à atuação dos Poderes Públicos. A 
concretização das suas propostas 
ficava invariavelmente condiciona-
da à liberdade de conformação do 
legislador ou à discricionariedade do 
administrador. Ao Judiciário não se 
reconhecia qualquer papel relevante 
na realização do conteúdo da Cons-
tituição”.

3 Acerca do neoconstitucionalismo, Carlos Bernal 
Pulido (2007, p. 301) faz uma importante observação 
acerca da compreensão de seu conceito: “este concepto 
se ha usado a veces como un cajón de sastre para re-
ferirse, de un lado, a algo ya conocido: el constitucio-
nalismo europeo contemporáneo o constitucionalismo 
de la segunda posguerra, y de otro, para enmarcar las 
ideas de autores de variadas tendencias que incluso 
defienden posiciones incompatibles entre sí”. 

Assim, o neoconstitucionalismo re-
velou-se como premissa para que juízos 
interpretativos, como o operado no caso 
em análise, se fizessem possíveis no plano 
fático. O marco filosófico para o seu desen-
volvimento é identificado com o conjunto 
de ponderações teóricas habitualmente 
correlacionadas ao pós-positivismo. Por 
meio de variadas intelecções, observa-se 
uma tentativa de superar a legalidade 
estrita, sem abrir mão do direito posto. A 
esse aspecto, soma-se, ainda, uma leitura 
moral do Direito, sem recursos às categorias 
metafísicas (BARROSO, 2005, p. 16).

O neoconstitucionalismo, como marco 
teórico de superação do positivismo jurí-
dico, propõe um modelo argumentativo 
de relações entre a Constituição e a legis-
lação ordinária. O texto constitucional é 
onipresente e os direitos fundamentais 
estão irradiados por todo o ordenamento. 
Observa-se, portanto, um afastamento do 
modelo geográfico em que se traçavam 
limites claros do que fosse espaço de 
atuação das normas legais e do que fosse 
campo de controle por parte de normas 
constitucionais. Há, assim, um constante 
diálogo entre as normas, possibilitando 
a salvaguarda de direitos assentada em 
valores constitucionais4. 

Observa-se, ainda, por intermédio do 
aludido fenômeno jurídico, a superação 
do modelo positivista, que estava adstrito 
apenas ao controle negativo puro, marcado 
pela declaração de inconstitucionalidade 
somente quando violada a semântica dos 
dispositivos encontrados no texto da Cons-

4 Luís Roberto Barroso (2005, p. 21) acentua as dife-
renças com relação aos papéis das normas jurídicas na 
perspectiva do neoconstitucionalismo: “Com o avanço 
do direito constitucional, as premissas ideológicas 
sobre as quais se erigiu o sistema de interpretação 
tradicional deixaram de ser integralmente satisfató-
rias. Assim, quanto ao papel da norma, verificou-se 
que a solução dos problemas jurídicos nem sempre 
se encontra no relato abstrato do texto normativo. 
Muitas vezes só é possível produzir a resposta consti-
tucionalmente adequada à luz do problema, dos fatos 
relevantes, analisados topicamente”.
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tituição. Assim, o seu conteúdo passa a não 
se esgotar no significado de seus termos, 
pois a sua natureza é axiológica.

Aos juízes, principalmente aos Tribu-
nais Constitucionais, é dada a função de 
controle negativo-positivo: declaração de 
inconstitucionalidade e maximização dos 
mandamentos constitucionais. Trata-se de 
uma atuação que pugna pela realização dos 
valores constitucionais no plano prático, 
ensejando a realização da justiça, frente 
à comum inércia do Poder Legislativo. 
Gilmar Mendes, Ministro do STF, em seu 
voto na ADI no 4.277/DF, reconhece tal 
característica como marca essencial do 
constitucionalismo moderno:

“Portanto, é certo que o Supremo 
Tribunal Federal está se livrando 
do vetusto dogma do legislador 
negativo, aliando-se, assim, à mais 
progressiva linha jurisprudencial das 
decisões interpretativas com eficácia 
aditiva, já adotada pelas principais 
Cortes Constitucionais do mundo. 
A assunção de uma atuação criativa 
pelo Tribunal pode ser determinante 
para a solução de antigos problemas 
relacionados à inconstitucionalidade 
por omissão, que muitas vezes causa 
entraves para a efetivação de direitos 
e garantias fundamentais assegura-
dos pelo texto constitucional”5. 

A garantia de concretização dos va-
lores constitucionais no plano prático é 
repassada então ao Poder Judiciário. Como 
sua função está adstrita à interpretação e 
aplicação do direito aos casos concretos, 
demonstra-se demasiado importante que 
seja tomado um posicionamento de “co-
participante do processo de criação do 
Direito, completando o trabalho do legis-
lador, ao fazer valorações de sentido para 
as cláusulas abertas e ao realizar escolhas 
entre soluções possíveis” (BARROSO, 2005, 
p. 21). Os magistrados, principalmente os 

5 Excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes no 
julgamento da ADI no 4.277/DF.

julgadores das Cortes Constitucionais, pas-
sam a desempenhar um papel de garante da 
efetivação dos valores elencados no corpo 
do texto da Constituição. 

Outro ponto a ser destacado é a ado-
ção de uma teoria externa dos direitos 
fundamentais. O neoconstitucionalismo 
permitiu uma maior apreensão dos direitos 
fundamentais, que agora abarcam não só o 
que a Constituição diz expressamente, mas 
também sua zona de incerteza. Não se trata 
mais de perquirir o que está proclamado de 
maneira candente no texto constitucional, 
reduzindo-se o exercício interpretativo ao 
mecanismo de subsunção. Cabe, contraria-
mente, a busca por soluções que perpassam 
pela ponderação de princípios, deixando de 
lado a interpretação estrita e abrindo espaço 
para juízos que congreguem a integralidade 
do sistema jurídico. 

Como se pode notar, as características 
que o neoconstitucionalismo imprimiu na 
ordem jurídica revelam-se essenciais para 
o desenvolvimento de um controle que 
pugne pela verdadeira realização da justiça. 
A compreensão da carga axiológica contida 
no texto constitucional alia-se à necessidade 
de serem realizados os mencionados valo-
res constitucionais no âmbito da prática 
jurídica. Não se está mais diante de meros 
indicativos políticos, mas sim de manda-
mentos que deverão ser concretizados por 
todos os operadores do Direito, incluindo, 
aqui, os magistrados. 

3. O recurso aos princípios 
constitucionais e aos direitos 

fundamentais
Em seu voto, o Ministro Relator Carlos 

Ayres Britto apoiou-se essencialmente em 
argumentos de ordem principiológica para 
reconhecer a aplicação do regime do arti-
go 1.723, do Código Civil, às uniões entre 
pessoas do mesmo sexo. Desse modo, para 
dar interpretação conforme à Constituição 
ao dispositivo assinalado, fez-se recurso a 
princípios como a igualdade, a liberdade, a 
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dignidade da pessoa humana, a segurança 
jurídica entre outros. Para o referido jul-
gador, as disposições da codificação civil 
têm que ser lidas em consonância com 
toda a principiologia que emana do texto 
constitucional.

As referidas ilações são produto do 
reconhecimento da força normativa dos 
princípios e da constatação de sua irra-
diação por todo o sistema jurídico. Não 
há mais que se pensar o Direito por meio 
de regras taxativas, mas sim tendo por 
base uma axiologia consagrada pela nossa 
Constituição. As bases e fundamentos do 
sistema deslocam seu eixo, passando a ser 
encontrados nos princípios expressos ou 
deduzidos do texto constitucional. Nesse 
contexto, são as palavras Luís Roberto 
Barroso (2005, p. 22):

“O reconhecimento de normativi-
dade aos princípios e sua distinção 
qualitativa em relação às regras é 
um dos símbolos do pós-positivismo. 
Princípios não são, como as regras, 
comandos imediatamente descritivos 
de condutas específicas, mas sim 
normas que consagram determinados 
valores ou indicam fins públicos a se-
rem realizados por diferentes meios. 
A definição do conteúdo de cláusulas 
como a dignidade da pessoa huma-
na, razoabilidade, solidariedade e 
eficiência também transfere para o 
intérprete uma dose importante de 
discricionariedade. Como se percebe 
claramente, a menor densidade jurí-
dica de tais normas impede que delas 
se extraia, no seu relato abstrato, a so-
lução completa das questões as quais 
incidem. Também, aqui, portanto, 
impõe-se a atuação do intérprete na 
definição concreta de seu sentido e 
alcance”. 

Assim, no caso em análise, deu-se por 
justificada a interpretação conforme, tendo 
por base os princípios emanados do texto 
constitucional. As uniões homoafetivas 
revelam-se como corolários da liberda-

de para seguir a orientação sexual que 
cada indivíduo achar mais adequada. O 
tratamento dado às uniões estáveis hete-
rossexuais deve ser estendido aos casais 
de mesmo sexo, em razão da igualdade 
que deve permear todo o ordenamento 
jurídico. O reconhecimento de direitos aos 
pares homoafetivos leva à concretude a 
máxima da dignidade da pessoa humana, 
fundamento de nossa República. Além 
disso, outros princípios – como a privaci-
dade, a intimidade, a razoabilidade ou a 
proporcionalidade – também são chamados 
a ampliar a discussão e justificar a opção 
tomada pelo julgador.

Desse modo, não se fez uma interpre-
tação levando em consideração somente a 
literalidade dos dispositivos que tratam da 
família no texto constitucional. Constata-se 
que o artigo 226, § 3o da Constituição6 é 
fonte inspiradora para o dispositivo do Có-
digo Civil em questionamento. Contudo, a 
leitura da legislação ordinária não pode ser 
realizada tomando por base somente um 
dispositivo constitucional. Contrariamente, 
exige-se do intérprete que esteja adstrito à 
integralidade do conteúdo da Constituição, 
incluindo aqui toda a principiologia que a 
inspira.

Deve-se acrescentar, ainda, o argumento 
de que os dispositivos da Constituição e 
do Código Civil que versam sobre a união 
estável, ao fazerem expressa menção à di-
versidade de gêneros, têm por teleologia a 
necessária proteção da figura da mulher. 
Não se trata aqui de uma proibição taxa-
tiva à concepção das uniões homoafetivas 
como entidades familiares, mas sim uma 
expressa alusão à mulher em razão das 
desigualdades sofridas ao longo de todo 
o processo histórico vivenciado em nosso 
país. Não há principiologia constitucional 
que dê guarida à discriminação e precon-

6 Art. 226. A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado. (...) § 3o – Para efeito da 
proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
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ceito em razão de distinta orientação sexual, 
não podendo ser feita uma leitura apartada 
do artigo 226, § 3o, da Constituição da Re-
pública. Necessário se faz que o exercício 
interpretativo seja realizado tendo por base 
todo o sistema delineado em nosso texto 
constitucional.

Inegável que a discussão perpassa tam-
bém os direitos fundamentais. Essa catego-
ria de direitos, independentemente de sua 
formulação, tem a natureza de princípio 
e materializa verdadeiro mandamento de 
otimização (ALEXY, 2008, p. 575). Trata-se, 
em verdade, da institucionalização dos 
basilares direitos do homem, reconhecidos 
em uma determinada ordem jurídica. A 
positivação desses direitos no corpo de uma 
Constituição oferece uma tutela jurídica 
objetiva à integralidade dos indivíduos. 
Nesse sentido, assevera Carlos Bernal Pu-
lido (2007, p. 304): 

“La idea de que los derechos funda-
mentales son principios que se apli-
can mediante la ponderación parte 
del reconocimiento de la positividad 
de los derechos fundamentales en 
toda su entidad. Los principios de 
derecho positivo. Ellos valen como 
normas jurídicas bajo las condiciones 
de cada sistema jurídico. Las dispo-
siciones de los derechos fundamen-
tales son el elemento principal de la 
estructura de estos derechos. Ellas 
delimitan su contenido. La institu-
cionalización en las disposiciones 
constitucionales atribuye a los dere-
chos fundamentales una existencia 
en el mundo jurídico, que es inde-
pendiente y tiene prioridad sobre su 
fundamentación moral”.

Acrescenta-se, ainda, que o voto do 
Relator – bem como os dos Ministros que 
o acompanharam na íntegra – não fez re-
curso à analogia, por não compreender a 
existência de uma lacuna. Segundo esses 
magistrados, a decisão de reconhecer a in-
terpretação – conforme à Constituição – do 
artigo 1.723 do Código Civil baseia-se em 

uma interpretação sistemática do disposi-
tivo e do texto constitucional que supera 
a literalidade existente. Nesse ponto, são 
esclarecedoras as palavras do Ministro 
Relator, Carlos Ayres Britto:

“Pelo meu voto e dos que me segui-
ram não há lacuna e, portanto, não 
há necessidade de colmatação. Nós 
demos um tipo de interpretação su-
peradora da literalidade, apontando 
que a própria Constituição contém 
elementos interpretativos que habi-
litam esse julgamento do Supremo a 
concluir pela paridade de situações 
jurídicas, sem lacuna e, portanto, sem 
a necessidade de preenchimento ou 
colmatação”7.

A não existência de lacunas e a interpre-
tação baseada nos princípios da dignidade, 
da liberdade e da igualdade são a base 
argumentativa do voto apresentado. Desse 
modo, a justificação construída pelos aludi-
dos Ministros em seus votos está centrada 
em elementos principiológicos de caráter 
sistêmico. Os direitos fundamentais e seu 
reconhecimento como princípios levam a 
que o artigo 1.723 seja interpretado em tam-
bém salvaguarda das uniões homoafetivas. 

Por fim, pode-se verificar, a partir dos 
votos apresentados em consonância com a 
fundamentação do Relator, a utilização do 
denominado argumento a contrario sensu. 
Como não há disposição que vede a exis-
tência das referidas entidades familiares, 
concluiu-se pela sua proteção. Segundo 
Thomas da Rosa de Bustamante (2007, p. 
259),

“o argumento a contrario, diferen-
temente da analogia, somente tem 
lugar quando o operador do direito, 
após interpretar os enunciados nor-
mativos em tese aplicáveis a um caso 
concreto, conclui que esse caso não 
configura uma lacuna jurídica, haja 
vista que a sua falta de regulamen-

7 Excerto do voto do Ministro Carlos Ayres Britto 
no julgamento da ADI no 4.277/DF.
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tação expressa pelo legislador tem 
o significado de uma previsão de 
consequências normativas antagôni-
cas àquelas estipuladas pela norma 
jurídica derivada da interpretação do 
dispositivo legal em questão”.

Vê-se que o fundamento apresentado 
pelos Ministros preenche os contornos da 
argumentação a contrario sensu. A aplicação 
da regra de que o que não está proibido 
está permitido é flagrante exemplo de sua 
utilização. Não haveria lacuna para esses 
julgadores, mas sim um dispositivo que 
expressamente alude a casais heterossexu-
ais e que deve ser estendido aos pares ho-
moafetivos, em razão da integralidade do 
sistema de normas e princípios encontrados 
em nosso texto constitucional. Esses foram 
os caminhos argumentativos percorridos 
pelos julgadores que seguiram as justifi-
cativas apresentadas no voto do Relator, 
conferindo a interpretação conforme ao 
dispositivo do Código Civil.

4. A existência de lacuna e o 
recurso à analogia 

Os Ministros Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes e Cezar Peluso apresenta-
ram como fundamentos de suas decisões 
argumentos de ordem diversa dos ofereci-
dos pelos demais Ministros, incluindo-se 
aqui o Ministro Relator Carlos Ayres Britto. 
Verifica-se, assim, que, apesar de a decisão 
ter sido unânime, os caminhos percorridos 
por cada um dos magistrados, no âmbito da 
interpretação e justificação, apresentaram 
contornos dotados de elementos e aspectos 
teóricos particulares.

Um primeiro ponto a demarcar a diver-
gência com os demais julgadores centrou-se 
no uso da interpretação conforme à Cons-
tituição. Como o artigo do Código Civil é 
praticamente uma repetição da disposição 
encontrada no texto constitucional não 
parecia haver espaço para realização de 
interpretação conforme à Constituição. 
Vejamos, novamente, os dois dispositivos:

“Código Civil – Art. 1.723. É reconhe-
cida como entidade familiar a união 
estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de 
família.
Constituição – Art. 226. A família, 
base da sociedade, tem especial pro-
teção do Estado.
(...)
§ 3o – Para efeito da proteção do Es-
tado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como en-
tidade familiar, devendo a lei facilitar 
sua conversão em casamento”.

Uma interpretação conforme à Cons-
tituição, que levasse à aplicação do artigo 
1.723 do Código Civil às uniões homoafeti-
vas, materializaria, em verdade, uma alte-
ração radical na própria concepção original 
do texto normativo. Estar-se-ia realizando 
um exercício hermenêutico que afrontaria 
a literalidade dos dispositivos legais de 
ordem ordinária e de ordem constitucional. 
O Ministro Gilmar Mendes, nesse ponto, 
chega a afirmar que “o único argumento 
forte a justificar a interpretação conforme 
à Constituição, é o fato de o dispositivo do 
Código Civil estar sendo invocado para 
impossibilitar o reconhecimento das uniões 
homoafetivas”8. 

A principal divergência com relação 
à fundamentação materializou-se, entre-
tanto, na identificação pelos mencionados 
Ministros de uma lacuna normativa de 
caráter axiológico, a ser colmatada por meio 
do emprego da analogia9. 

8 Excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes no 
julgamento da ADI no 4.277/DF.

9 Nesse ponto, acerca do conceito de lacuna, Karl 
Engisch (1996, p. 276) assim dispõe: “As lacunas são 
deficiências do Direito positivo (do Direito legislado 
ou do Direito consuetudinário), apreensíveis como 
faltas ou falhas de conteúdo de regulamentação 
jurídica para determinadas situações de facto em 
que é de esperar essa regulamentação e em que tais 
falhas postulam ou admitem a sua remoção através de 
uma decisão judicial jurídico integradora. As lacunas 
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Segundo os referidos magistrados, a 
Constituição da República, ao tratar da 
família em seu artigo 226, não faz uma 
previsão taxativa dos tipos de entidades fa-
miliares, sendo possível o reconhecimento 
de outras categorias. Como a união homoa-
fetiva não se enquadra de maneira ortodoxa 
nas tipologias previstas pelo Código Civil 
e pela Constituição, é possível reconhecer 
uma nova entidade familiar e pugnar pela 
sua imediata proteção, pelo fato de estarem 
em jogo questões relativas a direitos funda-
mentais. Nesse sentido, são as palavras do 
Ministro Ricardo Lewandowski, no voto 
apresentado na ADI no 4.277/DF:

“Como se sabe, ante a ausência de 
regramento legal específico, pode 
o intérprete empregar a técnica da 
integração, mediante o emprego da 
analogia, com o fim de colmatar as 
lacunas porventura existentes no 
ordenamento legal, aplicando, no 
que couber, a disciplina normativa 
mais próxima à espécie que lhe cabe 
examinar, mesmo porque o Direito, 
como é curial, não convive com a 
anomia”10.

Assim, a norma prevista no artigo 1.723, 
da maneira como está posta em nosso Có-
digo Civil, obsta a interpretação expansiva 
que alcance as uniões homoafetivas. O nos-
so texto constitucional, contudo, é aberto e 
permite, por consequência, a identificação 
de uma lacuna passível de preenchimento 
por meio da analogia. Como se demonstra 
de todo possível transplantar o regramen-
to das uniões estáveis heterossexuais aos 
casais homoafetivos, deve-se pugnar por 
sua aplicação analógica, conforme expla-
nado acima.

Comumente, julgados anteriores de 
diversos tribunais brasileiros aplicavam 
também a analogia para reconhecer algu-

aparecem, portanto, quando nem a lei nem o Direito 
consuetudinário nos dão uma resposta imediata a uma 
questão jurídica”.

10 Excerto do voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski no julgamento da ADI no 4.277/DF.

mas repercussões emanadas das uniões 
homoafetivas. Esse exercício interpretativo-
-argumentativo dava-se, entretanto, tendo 
por base paradigmática a configuração de 
uma sociedade de fato, conforme previsão 
do artigo 1.363, do Código Civil de 1916. 
O aludido método hermenêutico perdeu 
força, principalmente, em razão do trata-
mento empresarial e obrigacional dedicado 
a essas sociedades, não consentâneo com o 
necessário regramento de pessoalidade que 
deve ser dedicado às uniões homoafetivas.

Assim, as regras mais próximas e, por 
consequência, mais adequadas a preencher 
a lacuna existente, seriam as normas que 
disciplinam a união estável entre casais 
formados por um homem e uma mulher. 
Nesse sentido, são as palavras do Ministro 
Cezar Peluso, no julgamento em exame:

“Há uma lacuna normativa, a qual 
precisa ser preenchida. E se deve 
preenchê-la, segundo as regras tra-
dicionais, pela aplicação da analogia, 
diante, basicamente, da similitude 
– não da igualdade –, da similitude 
factual, entre ambas as entidades 
de que cogitamos: a união estável 
entre o homem e a mulher e a união 
entre pessoas do mesmo sexo. E essa 
similitude entre ambas situações é 
que me autoriza dizer que a lacuna 
consequente tem que ser preenchida 
por algumas normas. [...] De modo 
que, na solução da questão posta, a 
meu ver e de todos os Ministros da 
Corte, só podem ser aplicadas as nor-
mas correspondentes àquelas que, no 
Direito de Família, se aplicam à união 
estável entre o homem e a mulher”11. 

Vê-se, assim, que o recurso à analogia 
foi a base argumentativa dos votos que 
apresentaram fundamentação dissonante 
das digressões apresentadas pelo Ministro 
Relator. No presente caso, as justificativas 
foram diversas, mas chegaram a resultados 

11 Excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no 
julgamento da ADI no 4.277/DF.
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assemelhados, principalmente em razão 
do teor da matéria discutida. O reconhe-
cimento de direitos e deveres emanados 
das uniões entre pessoas do mesmo sexo 
fazia-se necessário, devendo o Poder Ju-
diciário atuar, seja preenchendo lacunas, 
interpretando por meio de princípios ou 
utilizando-se do argumento a contrario sen-
su. A correção da situação de alheamento 
da qual padecia uma minoria precisava ser 
realizada, e a força dos argumentos fez-se, 
mais uma vez, necessária para fundamen-
tar a tomada de decisão de nosso Tribunal 
Constitucional12.

5. Sínteses conclusivas
As uniões homoafetivas apresentam-se 

como uma realidade inafastável, exigin-
do um posicionamento do ordenamento 
jurídico com relação a sua salvaguarda e 
regulamentação. Em decorrência da inércia 
do Poder Legislativo em conferir necessá-
ria proteção a uma categoria minoritária, 
coube ao Judiciário concretizar o reco-
nhecimento das uniões entre pessoas do 
mesmo sexo. A atuação dos magistrados, 
no caso apresentado, é reflexo de uma nova 
perspectiva teórico-prática, que enseja a 
plena realização dos ditames encontrados 
na Constituição. O neoconstitucionalismo 
revela-se, assim, como premissa para que 
se possa pensar na realização dos direitos 

12 Nesse ponto, demonstra relevo a construção 
teórica de Häberle, apresentada pelo Ministro Gilmar 
Mendes em seu voto na ADI no 4.277: “O pensamento 
do possível é o pensamento em alternativas. Deve 
estar aberto para terceiras ou quartas possibilidades, 
assim como para compromissos. Pensamento do 
possível é pensamento indagativo. Na res publica 
existe um ethos jurídico específico do pensamento em 
alternativa, que contempla a realidade e a necessidade, 
sem se deixar dominar por elas. O pensamento do 
possível ou o pensamento pluralista de alternativas 
abre suas perspectivas para ‘novas’ realidades, para 
o fato de que a realidade de hoje pode corrigir a de 
ontem, especialmente a adaptação às necessidades do 
tempo de uma visão normativa, sem que se considere 
o novo como o melhor”.

fundamentais repercutindo por todo o 
sistema jurídico.

O Relator da ADI no 4.277 apresentou 
sua fundamentação tendo por elementos 
balizadores as exigências impostas pela 
principiologia verificada no texto consti-
tucional e o fundamento de que o que não 
é proibido pelo ordenamento, é permitido 
aos indivíduos. Assim, diante da não 
existência de óbices legais às uniões ho-
moafetivas, coube ao Poder Judiciário dar 
interpretação conforme à Constituição do 
artigo 1.723 do Código Civil, estendendo 
seus efeitos para as hipóteses em que se 
materializa a união entre pessoas do mesmo 
sexo. Deve-se assinalar que, no caso apre-
sentado, não se demonstrou necessário nem 
mesmo falar em ponderação de princípios, 
visto que o reconhecimento e a regulamen-
tação da união civil homoafetiva não traz 
qualquer prejuízo a nenhum princípio 
constitucional. A liberdade expressa por 
meio de uma orientação sexual não leva a 
nenhum contraste principiológico a ensejar 
a escolha de um princípio mais importante. 
Trata-se, em verdade, apenas de reconhecer 
a aplicação dos direitos fundamentais a 
uma minoria social. 

Como asseverado, as argumentações 
seguiram caminhos diversos. Os juízos 
apresentados pelos Ministros Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar 
Peluso revelam-se mais consentâneos 
com a realidade dos fatos e do Direito. 
A existência de uma lacuna normativa 
parece ser um argumento inafastável. 
Diante da clareza do texto constitucional a 
interpretação conforme cede espaço para 
a efetivação de direitos fundamentais por 
meio de recurso à analogia. Como as uniões 
homoafetivas revelavam-se carentes de 
regulamentação e como se estava diante de 
primados envolvendo a personalidade e a 
liberdade dos indivíduos, fez-se necessária 
a utilização do raciocínio analógico para 
aplicar o regramento das uniões estáveis 
heterossexuais aos pares homoafetivos. 
A opção pelo argumento de existência de 
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lacuna e preenchimento por meio de exer-
cício interpretativo analógico parece ser, 
portanto, o caminho mais correto.

Por fim, deve ser assinalado que esse jul-
gamento acabou por gerar um precedente 
judicial a ser aplicado aos casos análogos, 
em trâmite nos demais tribunais do país. 
Assim, surge uma nova força argumenta-
tiva materializada na eficácia vinculante 
advinda do julgamento daquela Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade. Seus reflexos 
já podem ser sentidos na realidade jurídica 
brasileira, havendo, inclusive, julgados re-
conhecendo a possibilidade de casamento 
entre homossexuais. Constata-se, assim, a 
relevância da argumentação jurídica revela 
contemporaneamente, devendo sempre se 
verificar uma fundamentação pautada na 
lógica e nos valores emanados de nosso 
texto constitucional.
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1. Introdução
Este artigo tem por objetivo colher os 

posicionamentos doutrinários pertinentes 
à discussão do direito à liberdade de cons-
ciência e de crença e sua interação com 
outros princípios constitucionais, além 
de problematizar as situações fáticas que 
possam se apresentar perante o intérprete 
a respeito da matéria.

Considerando o pouco desenvolvimen-
to do assunto no universo jurídico, seja pela 
ciência do direito, seja pela prática jurisdi-
cional, procurar-se-á abordar a posição de 
tais liberdades no contexto da teoria dos 
direitos fundamentais constitucionais, bem 
assim no contexto sociopolítico relacionado 
à busca pelo reconhecimento de direitos e 
aperfeiçoamento do ideal democrático.

2. Liberdade de consciência e de crença 
na dogmática jurídica e na Constituição

A Constituição Federal de 1988 estabele-
ce os princípios da liberdade de consciência 

Teresinha Inês Teles Pires é Promotora de 
Justiça do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios. Mestre em Filosofia pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul. Doutoranda 
em Direito do Programa de Pós-Graduação da 
UniCEUB.

Teresinha Inês Teles Pires

Liberdade de consciência, liberdade de 
crença e pluralismo político



Revista de Informação Legislativa54

e da liberdade de crença como direitos indi-
viduais fundamentais (art. 5o, inciso VI). A 
liberdade de consciência apresenta-se como 
um conceito mais amplo, que incorpora seja 
a liberdade religiosa, de professar qualquer 
crença religiosa, seja a liberdade de ter 
convicções filosóficas destituídas de cará-
ter religioso (MIRANDA, J., 1993, p. 365). 
Desse modo, para Jorge Miranda, assim 
como para a doutrina portuguesa em geral, 
a liberdade religiosa deriva da liberdade 
de consciência. Por outro lado, a doutrina 
brasileira, na esteira de Pontes de Miranda, 
toma como matriz da liberdade religiosa 
a liberdade de pensamento, tratando-se a 
primeira de uma especialização da segun-
da. Isso no sentido de que a liberdade de 
pensamento se subdivide em “liberdade 
de religião e liberdade de pensamento a-
-religioso ou antirreligioso” (MIRANDA, 
F., 1968, p. 109, 116). 

Essa distinção dogmática, em realidade, 
conduz aos mesmos resultados (WEIN-
GARTNER NETO, 2007, p. 115), sendo 
importante destacar a opção constitucional 
pela ampla liberdade conferida aos indi-
víduos no que concerne à hierarquia de 
valores a ser adotada perante sua própria 
consciência, o que configura uma reserva 
pessoal de intimidade e autodeterminação. 
Pode-se dizer que essa permeabilidade 
entre os conceitos de liberdade de consci-
ência, liberdade de pensamento e liberdade 
religiosa importa em uma interdependên-
cia complexa, especialmente quando se 
considera ainda a vinculação dos mesmos 
a outros princípios inerentes à intimidade 
individual, como o princípio da formação 
da identidade e da personalidade. 

Problemática questão inerente à não 
completa autonomia de todas essas catego-
rias jurídicas se revela quando as pensamos 
no campo da conduta humana, da liber-
dade de atuação conforme as convicções 
pessoais, supondo-se a necessidade de 
se atribuir um tratamento consentâneo a 
ambos os aspectos (convicções e práticas). 
O “direito de personalidade em geral”, na 

medida em que diz respeito à formação 
da identidade do sujeito, impõe limites à 
intervenção estatal, pois envolve “a liber-
dade de não ser onerado de uma maneira 
que afete massivamente” o plano íntimo 
da construção da consciência individual 
(PIEROTH; SCHLINK, 2008, p. 113)1. 

Particularmente as convicções religiosas 
impõem ampla proteção da conduta, tendo 
em vista o significado ético das crenças 
religiosas, as quais se refletem em hábitos 
culturais e sociais, como, por exemplo, o 
do uso do véu ou outros símbolos. Outro 
exemplo é o da objeção de consciência, 
pela qual se reserva ao indivíduo o direito 
de recusar-se à prática de determinado 
ato, por motivo de crença. Mencionem-se, 
nesse sentido, o caso da pessoa que não 
aceita a transfusão de sangue por professar 
a religião Testemunha de Jeová, a recusa 
ao serviço militar e a recusa do médico a 
realizar o aborto nos países nos quais sua 
prática é legalizada. 

Interessante discussão é travada no 
que concerne às condutas penalmente 
tipificadas. A razão de ser “das medidas 
proibitivas” “de natureza penal” reside na 
proteção a terceiras pessoas, isto é, em regra 
uma ação é definida como crime quando 
sua prática produz algum tipo de dano a 
outrem. Além disso, exige-se a capacidade 
de discernimento do agente. Alguns auto-
res entendem, ainda, que o “consentimento 
do ofendido” pode configurar “excludente 
de tipicidade”, em se tratando de bem jurí-
dico “disponível, eis que nessa hipótese o 
titular do bem jurídico protegido abre mão 
da tutela penal”. O mesmo entendimento 
aplicar-se-ia às “autolesões”, no mais das 
vezes motivadas por crenças pessoais 
(MARTINELLI, 2009, p. 73, 75, 84, 86). 

Mais complexa se torna a análise da in-
cidência em conduta criminosa do ponto de 

1 Canotilho (1998, p. 372) também faz referência 
à “concepção de um direito geral de personalidade”, 
afirmando que “cada vez mais os direitos funda-
mentais tendem a ser direitos de personalidade e 
vice-versa”.
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vista do conceito de objeção de consciência. 
Pense-se na situação em que o indivíduo 
pratica uma ação criminosa ciente desse 
fato porque subjetivamente acredita que a 
ação é justa. Esse agente pode ser chamado 
de “agente por convicção”. Obviamente 
o “direito positivo” prevalece sobre a 
“convicção subjetiva”; porém, a proteção 
da liberdade de consciência possibilita a 
reserva pessoal no campo das convicções 
morais e da conduta humana quando essas 
convicções ou condutas são verdadeiros 
componentes da personalidade, como já 
dito. Desenvolveu-se, assim, na doutrina o 
pensamento de que, nesse tipo de situação, 
quando “apenas se atingirem liberdades e 
direitos fundamentais de terceiros de forma 
periférica”, a ponderação de valores “pen-
derá a favor do fato consciência” (convicção 
subjetiva) (ROXIN apud WEINGARTNER 
NETO, 2007, p. 313-315)2.

Na vertente subjetiva, as liberdades 
de consciência e de crença garantem “a 
liberdade de confessar uma fé ou uma ide-
ologia” (liberdade religiosa negativa); nesse 
âmbito, a Constituição protege “a persona-
lidade espiritual moral”, assegurando-se 
uma livre caracterização do certo ou errado 
nas questões existenciais, o que não signi-
fica total ausência de limites, como se verá 
adiante. Por outro lado, como elemento da 
ordem objetiva (liberdade religiosa positi-
va), aquelas mesmas liberdades garantem 
“a neutralidade religiosa e ideológica do 
Estado” (HESSE, 1998, p. 298-300). As duas 
dimensões (subjetiva e objetiva) aumen-
tam a densidade jurídica do direito em 
análise, considerando que cada uma delas 
comporta ainda outras subdivisões: os di-
reitos subjetivos podem ser individuais ou 
coletivos (das pessoas jurídicas), enquanto 

2 A dogmática jurídica sugere, em alguns casos, 
a analogia com o estado de necessidade, quando “se 
sacrifica bem jurídico de valor menor”, em outros 
casos a analogia com a “exclusão da culpabilidade” 
e, em outros ainda, “a cláusula de consciência” é con-
siderada uma “espécie de inexigibilidade de conduta 
diversa” (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 316).

o “prisma objetivo” apresenta a categoria 
dos “deveres de proteção” e a categoria das 
“garantias institucionais” (WEINGART-
NER NETO, 2007, p. 68). 

Sendo assim, as liberdades de consci-
ência e de crença estruturam-se em uma 
perspectiva multidimensional, devendo, 
em todas as duas distinções dogmáticas, 
conectar-se ao princípio maior da dignida-
de da pessoa humana. 

3. Âmbito de proteção e reservas legais
O âmbito de proteção da liberdade 

de consciência (sentido amplo) deve ser 
expansivo o bastante para incorporar em 
seu conteúdo as diversas e multifacetadas 
mundividências filosóficas, ideológicas e 
religiosas. Além disso, tem que se pautar 
pela não violação do princípio da neutra-
lidade estatal. 

Na teoria de Robert Alexy (2008), os 
princípios são distintos das regras por 
apresentarem maior grau de generalidade. 
O autor cita como “um exemplo de norma 
de grau de generalidade relativamente 
alto” o princípio da “liberdade de crença”. 
Na seara da colisão entre princípios, o autor 
afirma que “um dos princípios terá que 
ceder”, o que não importa na declaração da 
sua invalidade, mas, sim, na “precedência” 
do outro, dadas as circunstâncias do caso 
concreto. Como se sabe, para Alexy (2008), 
a tensão entre dois princípios soluciona-se 
por meio do “sopesamento” dos interesses 
em conflito. Entretanto, existem os direitos 
não passíveis de restrições, em tese, pela 
ausência de reserva expressa (simples 
ou qualificada), entre os quais se inclui 
a liberdade de crença; em outra linha de 
raciocínio, do ponto de vista estrutural, a 
ausência de reserva legal não atribui prote-
ção absoluta a esses direitos, que podem ser 
limitados em face de colisão de interesses 
(ALEXY, 2008, p. 87, 93, 95, 124). Gilmar 
Mendes (2009) esclarece que a restrição 
de um direito fundamental sem reserva 
expressa se legitima diante de uma colisão, 
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com fundamento nos “direitos de terceiro 
ou em outros princípios de hierarquia 
constitucional”, lembrando, obviamente, 
que tal restrição é limitada, sob pena de se 
atingir “o núcleo essencial do direito funda-
mental” (MENDES, 2002, p. 240-241, apud 
WEINGARTNER NETO, 2007, p. 195-196). 

Outro problema é delimitar normati-
vamente em que circunstâncias se consi-
dera atingido, em sua essência, um direito 
fundamental. Gavara de Cara (1994), ao 
abordar as teorias subjetivas e objetivas 
a respeito do conteúdo essencial, aponta 
como um dos caminhos para essa resposta 
a teoria de Ekkehart Stein, segundo a qual, 
se a limitação chega ao ponto de os indiví-
duos não poderem “de nenhuma maneira 
desfrutar dos interesses protegidos pelo 
direito fundamental”, isso significa que seu 
conteúdo essencial foi afetado. Outro cri-
tério digno de referência, para Gavara, é o 
apontado por Herbert Krüger, que “consis-
te em determinar em cada caso concreto se 
a finalidade do direito fundamental, depois 
da limitação”, foi realizada ou não. Essas 
duas posições adotam a concepção de que 
os direitos fundamentais são direitos subje-
tivos públicos do indivíduo. No campo das 
teorias objetivas, que definem como objeto 
de proteção a própria “norma objetiva de 
direito fundamental”, Gavara menciona, 
entre outras, as teorias de Friedrich Klein, e 
seu destaque para a compreensão de que os 
direitos fundamentais não são só “direitos 
públicos subjetivos mas também garantias 
institucionais, normas principais e regras 
de interpretação”, e a teoria de Eike Von 
Hippel, que considera “que as normas de 
direitos fundamentais regulam questões 
básicas da ordem social”. Por fim, ainda se-
gundo Gavara (1994, p. 28, 32, 36, 38), Hesse 
tenta desconstruir a ambivalência entre as 
vertentes subjetiva e objetiva, propondo 
uma “intercambialidade de ambos os as-
pectos”, no sentido de ambos comporem o 
objeto protegido. 

Em face da natureza abstrata da for-
mulação constitucional desses direitos, a 

fixação de limites ao seu exercício remete o 
legislador e intérprete a permanente tensão 
entre a norma jurídica e a realidade fática3. 
Não é possível restringir direitos com es-
peque na pura literalidade textual positiva, 
sem a consideração dos valores culturais, 
sociais e também religiosos inerentes a uma 
determinada sociedade. 

As “novas conformações” “hão de 
observar especialmente o princípio da 
proporcionalidade”, de modo a equilibrar 
“o interesse individual e o interesse da 
comunidade”. A respeito do controle de 
constitucionalidade das leis, a doutrina 
enfoca o complexo tema da definição do 
“excesso de poder legislativo”, que infrin-
ge o princípio da proporcionalidade. O 
legislador, ao impor restrições aos direitos 
fundamentais, não tem só a faculdade, mas 
a “obrigação de observar rigorosamente os 
limites estabelecidos pela Constituição”, e 
não pode também omitir-se em seu “dever” 
“de legislar”, incumbindo-lhe concretizar 
as “garantias institucionais” (MENDES, 
2009, p. 19, 20, 47, 117). No que tange ao 
“controle do direito pré-constitucional”, 
Gilmar Mendes (2009, p. 216) sugere que a 
“consolidação da ADPF” (Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental) 
“poderá ser” “um instrumento adequado”. 

O aspecto subjetivo do direito à liber-
dade de consciência e de crença, como 
já adiantado, associa-se aos direitos à 
intimidade, à identidade e à formação da 
personalidade, e seu aspecto objetivo, à ga-
rantia da neutralidade estatal, que, diante 
do livre exercício de profissões religiosas, 
deve abster-se de favorecer a prevalência 
de uma doutrina específica no âmbito do 
espaço público. Cabe aqui a pergunta: 

3 Veja-se, nesse sentido, a argumentação de F. 
Müller (apud BÖCKENFÖRDE, 1993, p. 33-35) re-
lacionada à incorporação dos aspectos empíricos no 
programa normativo, aspectos que se modificam ao 
longo do tempo, fazendo com que o legislador tenha 
que assumir uma “posição intermediária”, mantendo-
-se vinculado à norma objetiva e ao mesmo tempo às 
mudanças introduzidas pelas “circunstâncias” fáticas 
do caso concreto.
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como o Estado, em seu papel garantidor do 
exercício dessas liberdades, inclusive por 
meio de leis restritivas de direitos (no que 
pese à não previsão constitucional) para a 
composição dos interesses conflitantes, irá 
assegurar “a igualdade entre as religiões 
e a liberdade de consciência no espaço 
público” (DINIZ, 2010, p. 25) e na esfera 
privada da autodeterminação individual? É 
dever do Estado acolher em seu arcabouço 
jurídico-político valores filosóficos e reli-
giosos minoritários como possibilidades de 
escolha individual, atenuando a dominação 
histórica de uma específica doutrina4. Nes-
sa seara entra a exigência constitucional da 
proibição do proselitismo religioso, enten-
dido doutrinariamente como manifestação 
de dogmatismo ou sectarismo tendente à 
discriminação social de credos religiosos 
não prevalentes culturalmente. Certamente 
a Constituição permite a expressão de con-
vicções religiosas, mas não ao ponto de se 
promover a arregimentação manipulatória 
com o intuito, muitas vezes, de se obter 
poder político. 

4. Hermenêutica constitucional e 
estado democrático de direito 

Os parâmetros estabelecidos pela her-
menêutica constitucional fornecem subsí-
dios para a concretização das liberdades 
individuais. Nas hipóteses em estudo, 
devido ao nível elevado de abstração e 
generalidade, o sopesamento dos valores 
envolvidos, em sua integralidade, coloca 
o intérprete em uma condição singular. 
Das diferentes posições doutrinárias acima 
sintetizadas, além de várias outras não 
mencionadas, infere-se que a definição dos 
elementos componentes do “núcleo essen-
cial” do direito à liberdade de consciência 
ou crença envolve aspectos éticos, ideoló-
gicos, culturais, sociais e intrapsíquicos. 

4 “Alguns autores, como G. Jellinek, vão mesmo 
ao ponto de ver na luta pela liberdade de religião a 
verdadeira origem dos direitos fundamentais” (CA-
NOTILHO, 1998, p. 359).

Como destaca Ortega y Gasset (apud SIL-
VA NETO, 2008, p. 86), “eu sou: eu e minha 
circunstância”; ou, no dizer de Francesco 
Ferrara (1921, p. 36), “é preciso atender às 
relações da vida, para cuja regulamentação 
a norma foi criada”.

Pressupondo-se a insuficiência do 
“positivismo jurídico” e da “interpretação 
lógico-semântica” na solução das colisões 
de interesses surgidas nos casos concre-
tos, a interpretação jurídica, no juízo de 
aplicação, assume um “caráter prático” 
e “aberto”, em vista das especificidades 
das situações existenciais apresentadas a 
exigir uma resposta por parte do Estado. 
O método “hermenêutico-concretizador” é 
o caminho adequado para a resolução das 
mais variadas questões afetas à liberdade 
de consciência e religiosa por direcionar-
-se aos problemas efetivos com os quais o 
intérprete se depara em um determinado 
contexto sociopolítico. Ressalte-se que a 
“pré-compreensão do intérprete”, no refe-
rente ao sentido e “conteúdo da norma”, 
pautar-se-á por expectativas e valores sub-
jetivos, tendo por paradigma o “princípio 
da interpretação conforme a constituição” 
(SILVA NETO, 2008, p. 89-91, 93). 

Esse enfoque hermenêutico é bastante 
acentuado na proposição de Peter Häberle 
da “Sociedade Aberta dos Intérpretes da 
Constituição”, que possibilita uma per-
manente “revisão” da interpretação em 
conformidade com os “novos desenvolvi-
mentos da realidade e da publicidade”. O 
autor confere à “esfera pública” e às “forças 
sociais” uma dimensão primordial, em 
especial na concretização dos direitos fun-
damentais, e atribui à “práxis cotidiana”, 
construída pelo “círculo de participantes”, 
o papel garantidor do exercício das liber-
dades individuais e coletivas (HÄBERLE, 
2002, p. 9, 27, 33, 37) pela mediação do livre 
fluir do debate e da participação de todos 
os cidadãos, não somente dos detentores 
do poder ou ocupantes de cargos públicos. 
Häberle (2002, p. 40) adverte, contudo, que 
o processo discursivo está sempre subme-
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tido a “ameaça”, devendo ser conduzido 
pela “ordem liberal-democrática” como 
um “modelo ideal” de sociedade aberta. 
A aplicabilidade dessa teoria no campo 
da liberdade de consciência/religiosa é a 
mais extensa possível, haja vista a velo-
cidade em que os valores individuais ou 
comunitários se modificam nos diversos 
contextos históricos das civilizações. A in-
terpretação da constituição deve caminhar 
no mesmo passo das mudanças sociais e, no 
âmbito em investigação, no mesmo passo 
da introdução de novas tendências e inte-
rações, principalmente na prática religiosa. 
A conduta humana não se desvincula dos 
valores e crenças pessoais e não pode ser 
juridicamente sopesada de forma dissocia-
da desses referenciais individuais. Novos 
enfoques interpretativos são necessários, 
na prática jurídica, para a extensão desses 
direitos com a inclusão das ideologias e 
crenças minoritárias. 

Do ponto de vista político, defende-se, 
nesse texto, a perspectiva de fortalecimento 
de mecanismos democráticos, a serem pos-
tulados pela ciência e prática do direito, que 
promovam uma maior descentralização do 
debate público, uma mais efetiva participa-
ção das entidades representativas de todos 
os setores da sociedade, como associações 
e movimentos sociais. Digno de menção, 
nesse ponto, é o esforço de Unger (2004) 
na defesa do aprimoramento institucional. 
Sua conclamação ao “experimentalismo de-
mocrático” incita a “prática permanente de 
reforma radical” das instituições políticas 
e, em relação à participação popular no 
processo decisório, a conformação a esse 
anseio do “arcabouço jurídico partidário”. 
Essa é a “vocação do direito contemporâ-
neo”, a “formação de uma ordem política 
e econômica” que acolha os “direitos de 
escolha” e o “gozo efetivo” das liberdades 
institucionais. O autor propõe como méto-
do de realização do “projeto democrático” 
o que ele chama de “democracia mobili-
zadora”, cuja direção indica a revisão das 
“estruturas arraigadas” da vida política. 

Em consonância à advertência de Häberle 
(2002), quanto à “ameaça” de esvaziamento 
da democracia participativa, Unger (2004) 
chama a atenção para o risco do “conluio 
entre poder político e vantagem econômi-
ca”. Além disso, os grupos mais engajados 
podem “tomar o controle das instituições 
participativas”, enquanto os “ausentes, 
distraídos e taciturnos” mantêm-se à mar-
gem do espaço decisório (UNGER, 2004, 
p. 16, 27, 41, 198-199, 205). Essa exclusão 
é patente no contexto da participação de 
entes religiosos e seus representantes no 
processo político. Ninguém há de negar que 
não há grupos organizados de pessoas que 
professem crenças religiosas minoritárias 
ou que simplesmente não professem crença 
alguma (agnósticos e ateus); com isso, as 
decisões políticas passam ao largo do direi-
to de participação desse universo específico 
de pessoas, embora elas tenham igualmente 
que se submeter às regras morais e normas 
jurídicas vigentes.  

5. O princípio da separação e da 
não confessionalidade

O processo de secularização, que fez 
imperar a separação entre Estado e religião 
e a proibição do ensino confessional (de 
conteúdo missionário e pretensões cleri-
cais), partiu da necessidade de se combater 
a intolerância religiosa, presente parti-
cularmente no mundo ocidental em face 
da preponderância do cristianismo e do 
esvaziamento das doutrinas divergentes. 
Alguns países adotam uma religião oficial, 
sendo, portanto, Estados confessionais; é 
o caso da Argentina (catolicismo). Outros 
abraçam o regime da separação, porém re-
conhecem ao mesmo tempo “algum tipo de 
privilégio para determinada Igreja”, como, 
por exemplo, Portugal, que, “com a reforma 
da Lei constitucional no 3, de 1971”, adota a 
religião católica “como religião tradicional 
da Nação” (TAVARES, 2009, p. 54, 59). 
Por outro lado, grande parte dos países, 
como França, Espanha e, também,  Brasil, 
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são repúblicas laicas. No caso do Brasil, a 
laicidade está assegurada pela proteção 
constitucional da liberdade de consciência 
e de crença. 

Esclareça-se que o termo “laicidade” 
não significa hostilidade às práticas religio-
sas, mas apenas o caráter não confessional 
do Estado. No Brasil, inclusive, a laicidade 
não é proclamada como “neutralidade con-
fessional” (que sequer admitiria a presença 
de símbolos religiosos nos locais públicos), 
mas antes como “pluriconfessionalidade”, 
haja vista a aceitação de tais símbolos em 
nossas instituições e a participação das 
religiões nas decisões políticas. Como se 
sabe, “há representantes religiosos em 
cargos políticos e públicos” (DINIZ, 2010, 
p. 23), em número expressivo, o que pode, 
inclusive, resultar em grave situação de 
faccionismo5. A Constituição brasileira, 
no artigo 19, inciso I, proíbe ao Estado 
estabelecer aliança ou subvencionar cultos 
religiosos ou igrejas, “ressalvada” “a cola-
boração de interesse público”. Razões de 
ordem cultural e sociológica justificam essa 
previsão nas hipóteses em que as atividades 
desenvolvidas por instituições religiosas 
exerçam alguma função social em benefício 
da coletividade, mas não se pode perder de 
vista que se trata de uma exceção, devendo 
ser admitida com grandes reservas.  

Um problema complexo relacionado ao 
esforço para concretizar o direito funda-
mental à formação de convicções morais 
e religiosas individuais manifesta-se na 
questão da proibição do ensino confessio-
nal (oferecido por representantes de igrejas) 
nas escolas públicas. A Constituição (art. 
210, parágrafo primeiro) estatui que o en-
sino religioso nas escolas públicas é facul-
tativo. A Lei 9.475/1997 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação – LDB) deixou para as 
secretarias estaduais “a regulação do ensino 
religioso”, dando origem a leis inconstitu-

5 Consulte-se, nesse particular, a crítica feita por 
BOBBIO (1999, p. 194) à atuação legislativa, no sentido 
de os partidos estarem “se transformando em facções”. 

cionais, como a Lei 3.459/2000 do Rio de 
Janeiro que prescreve a obrigatoriedade 
do ensino religioso nas escolas públicas e 
sua disponibilização na forma confessional. 
Essa lei “está sendo contestada” no STF 
“desde 2004”. Outros estados, como o Acre, 
a Bahia e o Ceará, igualmente promovem 
o ensino confessional (DINIZ, 2010, p. 41, 
42, 45), o que viola o caráter vinculativo 
dos direitos fundamentais nas três esferas 
de poder institucional. 

No direito internacional, duas ex-
periências são tidas como modelos “no 
acolhimento do princípio da separação”: 
o modelo americano, com a metáfora do 
wall of separation e da establishment clause, e 
o modelo concordatário europeu, calcado 
em tratados celebrados entre os Estados e a 
Santa Sé (Estado do Vaticano) em matérias 
de natureza religiosa. Nos Estados Unidos, 
preza-se fortemente pelo distanciamento 
e pela neutralidade do Estado em face das 
questões religiosas, embora a Suprema 
Corte apresente atualmente uma tendência 
a atenuar o “separatismo estrito” na tenta-
tiva de “acomodar o fenômeno religioso” 
e de favorecer ações positivas do Estado 
em prol da secularização e da efetividade 
da liberdade religiosa (WEINGARTNER 
NETO, 2007, p. 151-156).

Muito mais problemático é o sistema 
concordatário, que infringe os princípios 
do constitucionalismo pela perpetuação 
de privilégios e discriminações. O Brasil 
não tem tradição de celebrar concordatas, 
mas, nas últimas décadas, algumas foram 
efetivadas, como o Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre Assis-
tência Religiosa nas Forças Armadas (1989) 
(MAZZUOLI, 2009b, p. 257) e a Concordata 
que previu a “confessionalidade do ensino 
religioso” católico, acordo esse aprovado 
em 2009 (DINIZ, 2010, p. 43). Esses acor-
dos, assim como quaisquer concordatas, 
são inconstitucionais por resultarem na 
concessão de “um tratamento especial” 
“aos cidadãos católicos” em relação aos 
“não católicos”, criando “distinções” entre 



Revista de Informação Legislativa60

brasileiros (MAZZUOLI, 2009b, p. 258-
259), no que tange ao regime de liberdade 
religiosa e de pluriconfessionalidade. Além 
das concordatas, o Brasil ratificou vários 
tratados internacionais em geral, que con-
têm disposições pertinentes à proteção da 
liberdade de consciência e crença. Todavia, 
enfatize-se que o Supremo Tribunal Federal 
decidiu, na ADIn no 1.480-DF, que os trata-
dos e convenções “estão hierarquicamente 
subordinados à autoridade normativa da 
Constituição da República” (SILVA NETO,  
2008, p. 75)6. 

Notoriamente, no Brasil, nem sempre a 
liberdade religiosa e a liberdade axiológico-
-filosófica, a despeito de serem definidas 
como garantias constitucionais funda-
mentais, efetivam-se significativamente 
nas práticas institucionais, considerando 
a participação e a grande influência do fe-
nômeno religioso no processo político. Cla-
ramente se observa uma forte “resistência 
política à aprovação de leis que confrontem 
a moral católica”, ou, melhor dizendo, a 
moral cristã7, “tal como” “a descriminaliza-
ção do aborto” e o “casamento de pessoas 
homossexuais” (DINIZ, 2010, p. 22). Na 
medida em que essa resistência bloqueia o 
reconhecimento da igualdade religiosa ou 
a proteção do agnosticismo e do ateísmo 
(apoiados na liberdade de consciência), o 
Estado teria que encontrar mecanismos 
para o estabelecimento de limites à inter-
ferência de grupos religiosos nas decisões 
políticas, especialmente no processo de 
elaboração legislativa, por meio do controle 
de constitucionalidade de leis proselitistas. 
Esse controle seria legítimo em razão do 
caráter negativo dos direitos fundamentais, 
o que impõe limitações (contenções) na 

6 Sobre os tratados, convenções e declarações de 
direitos, ver também Silva Neto (2008, p. 79-84).

7 Aliás, o proselitismo religioso vem aumentando 
gravemente em razão do crescimento de outras 
religiões cristãs, sobretudo o protestantismo com 
suas diversas vertentes, que chegam mais e mais ao 
Brasil com o objetivo missionário de converter pessoas 
para sua doutrina. Sobre esse ponto, ver também 
Weingartner Neto (2007, p. 120-121).

atuação do Poder Público, em todas as suas 
esferas. Nesse aspecto, Débora Diniz (2010, 
p. 50) destaca a “baixa eficácia do controle 
de constitucionalidade das leis estaduais” 
no Brasil, o que dificulta em muito o res-
peito à pluriconfessionalidade.

6. Liberdade religiosa e 
pluralismo político

O sentido conceitual das liberdades ins-
titucionais de pensamento, de consciência 
e de crença remete diretamente à garantia 
do direito à liberdade e à igualdade (CF, 
art. 5o caput) na esfera pública, o que exige 
a releitura do amplo significado da pers-
pectiva da justiça social com enfoque em 
parâmetros de controle democrático em 
um nível suficiente à redistribuição da 
participação no processo decisório. A teoria 
liberal de Rawls, uma importante referência 
nas questões relativas às liberdades indi-
viduais, busca propiciar a coexistência de 
uma variedade de doutrinas abrangentes 
razoáveis que se articulem no exercício da 
razão pública. Dentro desses parâmetros, 
cada indivíduo é livre para professar suas 
próprias crenças religiosas ou filosóficas, 
cuja justificação se alcança “com base em 
um equilíbrio razoável de valores políti-
cos públicos” (RAWLS, 2011, p. 287-288). 
Igualmente, M. Rosenfeld é outro autor 
que, em sua teoria a respeito do “sujeito 
constitucional”, discute a necessidade de 
se combater a intolerância religiosa, em 
sua pretensão de monopolizar a verdade, 
e desenvolve a ideia de interação entre a 
identidade constitucional e as identidades 
culturais e religiosas construídas em uma 
determinada sociedade. Nesse movimento 
dialético, a incorporação, no plano jurídico, 
das concepções religiosas a respeito do bem 
somente se legitima na medida em que 
não haja a prevalência de uma única, entre 
elas, em detrimento das demais, ou em 
detrimento das concepções não religiosas 
(ROSENFELD, 2010, p. 37). O paradigma 
do reconhecimento do direito à igualdade 
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reside na consideração contextualizada das 
diferenças. 

O conceito de pluralismo evoca a propo-
sição de um sistema político aberto à parti-
cipação “dos vários grupos ou camadas so-
ciais” na composição “da vontade coletiva”, 
ou seja, um modelo de sociedade na qual 
“o indivíduo tem a máxima possibilidade 
de participar na formação das deliberações 
que lhe dizem respeito” (BOBBIO, 1999, p. 
16, 22). O pluralismo insere-se no contexto 
das liberdades fundamentais, sobretudo 
as que estão em análise neste ensaio, no 
que diz respeito à defesa e garantia da 
multiplicidade psíquica, ideológica, ética 
e religiosa. 

O reconhecimento do pluralismo, no 
Brasil, encontra empecilhos na vida social 
em decorrência da tensão existente entre a 
diversidade cultural e o fenômeno religio-
so. A “homogeneização” do pensamento 
religioso coloca em risco a liberdade de 
consciência, como um conceito que abrange 
as opções religiosas, agnósticas e ateístas. 
Assim, mesmo o propósito de um “ecume-
nismo religioso” não pode ser “fomentado 
pelo Estado”, na medida em que se afirma 
“o fato do pluralismo como elemento in-
superável da sociedade contemporânea e 
democrática” (SORIANO, 2009, p. 173-174). 

A Constituição, no artigo 215, caput e 
parágrafo 1o, proclama o direito ao “pleno 
exercício dos direitos culturais” e a livre 
manifestação “das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras” e de “outros 
grupos participantes do processo civili-
zatório nacional”. Assim, no que pese o 
predomínio numérico de católicos e pro-
testantes no Brasil, a identidade nacional é 
ampla o suficiente para justificar a proteção 
das manifestações culturais e religiosas não 
cristãs, autorizando ao Estado a prática de 
condutas positivas e intervencionistas em 
situações fáticas nas quais se evidencie que 
a liberdade de expressão de pensamento ou 
de crença está sendo obstada. 

O banimento do preconceito e da dis-
criminação das minorias é uma questão 

multidisciplinar, tendo que ser enfrentada 
nas esferas jurídica, social, política e econô-
mica. Nesse particular, basta lembrar que 
a Constituição de 1988 definiu a prática 
do racismo como crime inafiançável e im-
prescritível (art. 5o, XLII) e, no artigo 231, 
reconheceu “aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tra-
dições”. Cite-se, ainda, o art. 26-A da Lei 
9.394/96, que tornou obrigatório “o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira” 
(SZKLAROWSKY, 2009, p. 334) nas escolas 
públicas e particulares (ensino fundamen-
tal e médio). No Brasil, ainda existe uma 
segregação negra velada, assim como de 
outras etnias (judeu, índio etc.), o que re-
produz um sério quadro de intolerância e 
perseguição, impedindo a incorporação dos 
valores culturais e práticas sociorreligiosas 
desses grupos no espaço público8. 

Denota-se uma tendência à hegemonia 
de uma visão uniforme na escala valorati-
vo-existencial, com o não reconhecimento 
efetivo das concepções particulares do pen-
samento e da conduta humana, em todas as 
suas dimensões. As disposições protetivas 
do “Estado constitucional” esbarram na 
realidade empírica da intolerância, que 
não é vencida até mesmo devido às de-
sigualdades sociais e econômicas, impe-
ditivas da organização daqueles grupos 
historicamente desfavorecidos. Ademais, 
enfrenta-se atualmente o “desafio do fun-
damentalismo”, “fenômeno cultural” que, 
principalmente em sua vertente religiosa, 
desconstrói as bases do “estado democrá-
tico de direito, haja vista seu potencial de 
infiltração em “partidos e associações”. 
Movimentos fundamentalistas podem 
desenvolver-se em “qualquer religião”, 
sendo mais comuns “nas três religiões mo-
noteístas: judaísmo, cristianismo e islamis-
mo” (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 47, 

8 A atualidade desse quadro social está minucio-
samente explicitada no histórico julgamento do caso 
Ellwanger por parte do Supremo Tribunal Federal (HC 
no 82.424/RS), concernente à discriminação contra o 
povo judeu.
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48, 52)9. Há de ser respeitada a autonomia 
moral e metafísica dos cidadãos, que po-
dem livremente aderir a qualquer crença, 
inclusive as de caráter fundamentalista, 
mas não se pode admitir que a adesão a 
uma confissão religiosa possa importar 
em riscos à integridade física e moral das 
demais pessoas.

7. Conclusão
O ressurgimento da experiência reli-

giosa ocorrido nas últimas décadas pro-
duziu novos desafios para o Direito. A 
Constituição de 1988 abriu o caminho para 
a minimização da intolerância e do funda-
mentalismo com a inclusão sociopolítica 
dos valores e confissões religiosas mino-
ritárias. A necessidade de acomodação do 
fenômeno religioso modificou o processo 
de secularização, que não mais está radi-
calmente focado na rígida separação entre 
o Estado e a religião (neutralidade), mas, 
sim, na construção efetiva do paradigma 
da pluriconfessionalidade. 

Nessa dimensão, a dogmática dos 
direitos fundamentais e a perspectiva de 
sua concretização cumpre uma função 
primordial no sentido de transformar em 
um direito fundamental o que se moldava 
antes no conceito de tolerância. Ao Estado 
se impõe o dever de garantir, inclusive 
por meio de medidas intervencionistas, o 
respeito às convicções e crenças individuais 
contra qualquer tipo de sectarismo e prose-
litismo militante. 

Consideráveis são as críticas em relação 
à timidez do Estado no cumprimento desse 
papel garantidor, haja vista a tendência, 
que precisa ser interrompida, à institucio-
nalização das crenças religiosas. A ação do 
poder judiciário ainda não desenvolveu 
mecanismos adequados ao controle da 
participação das entidades religiosas, por 

9 O autor defende a aceitação do fundamentalis-
mo-crença e a não aceitação do fundamentalismo-mi-
litante, sendo que o segundo deve ser bloqueado pelo 
Estado (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 247-251).  

meio de seus representantes, no processo 
político, o que tem que se compatibilizar 
com os preceitos constitucionais. Em suma, 
é cristalino que somente os primeiros pas-
sos foram dados em direção ao acolhimento 
jurídico do pluralismo na dimensão das 
convicções e crenças pessoais.     
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1. Introdução
A compreensão de que os giros herme-

nêutico e pragmático se encontram numa 
relação de complementaridade, ensejan-
do uma tensão produtiva entre pólos ao 
mesmo tempo opostos e constitutivos um 
do outro, põe fim à ingênua percepção de 
que a atribuição de novos significados a 
antigos significantes não seria capaz de 
gerar quaisquer efeitos práticos. Afinal, 
embora a reocupação1 semântica se inicie 

1 Hans Blumenberg usa o termo “reocupação” 
(Umbezetzung) em, pelo menos, dois contextos: 1) 
ao tratar do mito, contrariando a tese de que sua 
permanência no tempo deva-se a um conjunto de 
conteúdos fundamentais ou verdades originárias, 
ele defende que o processo constante de sua própria 
recepção reinterpreta-o, reocupa-o, tornando-o produ-
zido pela própria historicidade e, desse modo, capaz 
de responder a expectativas de modo duradouro 
(BLUMENBERG apud CRUZ, 1988); 2) ao tratar da 
secularização, contrariando a tese schmittiana de 
que os conceitos-chave da modernidade não seriam 
mais do que uma transposição de conceitos teológicos 
para uma nova linguagem, ele defende a ocorrência 
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hermeneuticamente, na medida em que 
novas interpretações são dadas a antigas 
expressões, ato contínuo são abertas novas 
(mas, não necessariamente melhores) pos-
sibilidades de práticas. 

Diante disso, é possível perquirir acerca 
de uma certa intencionalidade pragmática 
nos usos que Jürgen Habermas faz do 
termo religião civil, ora vislumbrando-o 
como um equivalente funcional do nacio-
nalismo (HABERMAS, 2002a, p. 130) que, 
oportunamente, cimentou tanto uma legi-
timação política quanto uma coesão social 
na heterogênea realidade norte-americana, 
ora equiparando-o ao patriotismo consti-
tucional (HABERMAS, 2002a, p. 318), na 
medida em que imporia os limites dos pos-
tulados universais de democracia e direitos 
humanos à autoafirmação de identidades 
coletivas – justamente a tal perquirição me 
proponho no presente artigo.

Para tanto, (I) abordarei a maneira como 
o conceito de nação foi ressemantizado 
após a Revolução Francesa, do que se es-
tabeleceu um nexo precário entre ethnos e 
demos, passível, todavia, de superação por 
meio de uma nova identidade que se baseie 
numa adesão racionalmente justificável às 
proposições fundamentais (e de teor uni-
versal) da constituição, segundo o contexto 
da respectiva história e tradição nacional; 
posteriormente, (II) traçarei a história se-
mântica da expressão religião civil dentro 
da modernidade, de Rousseau a Robert 
Bellah; em seguida, (III) demonstrarei a 
pertinência da reocupação semântica do 
termo religião civil, equivalendo-o ao pa-
triotismo constitucional, tanto em razão da 
permanência da nação e da religião como 
fortes significadores de identidade em 

de uma ruptura moderna por meio da autoafirmação 
coexistindo com uma continuidade pré-moderna de 
problemas, não de soluções, por meio de uma reocu-
pação de questões que haviam se tornado vagas, numa 
questionável tentativa de dar respostas modernas a 
perguntas pré-modernas (MOUFFE, 1994). Assim, no 
presente artigo, utilizamos o termo reocupação como 
sendo a atribuição de um novo conteúdo semântico a 
um significante qualquer já existente. 

tempos de globalização, (IV) quanto pela 
possibilidade de fornecer uma alternativa 
ao projeto inacabado de laicidade moderna.

Metodologicamente importa dizer que 
a pretensão de originalidade deste arti-
go não corresponde a uma pretensão de 
certeza, ciente que estou da precariedade 
do conhecimento por ele gerado, já que 
a iluminação de uma abordagem sempre 
lança penumbra sobre as demais preteridas. 
A consciência dessa precariedade, porém, 
permite a antevisão das armadilhas redu-
cionistas nas quais não pretendo cair, nem 
permitir que o leitor caia. 

2. Do ethnos à Constituição
Segundo o uso linguístico dos romanos, 

natio referir-se-ia a comunidades de mes-
ma ascendência e duplamente integradas: 
no plano geográfico, por intermédio de 
assentamentos e de vizinhança; no plano 
cultural, por meio de linguagem, costumes 
e tradições comuns – carentes, no entanto, 
da integração política mediante uma orga-
nização estatal. Desse modo, o significante 
natio aproximava-se dos termos gens e 
populus e opunha-se ao conceito de civitas 
(HABERMAS, 2003a, p. 282).

Tal raiz manteve-se vigente por toda a 
Idade Média e início da Era Moderna, quan-
do servia para diferenciar internamente – 
nas universidades, mosteiros, ligas comer-
ciais, ordens de cavalaria, concílios, entre 
outros – aqueles que tivessem uma origem 
comum. Em outro contexto, lançando suas 
raízes nas associações de feudatários do 
Sacro Império Romano Germânico, que ha-
viam estabelecido contratos com o rei a fim 
de lhe garantir proteção militar e recursos 
econômicos em troca de privilégios, o termo 
nação passou a referir-se à aristocracia, cuja 
existência política nascente ainda era nega-
da ao povo enquanto conjunto de súditos 
(HABERMAS, 2002a, p. 126-127). 

Com a Revolução Francesa, o termo 
nação é novamente ressemantizado: o 
complexo étnico cede lugar à comuni-
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dade democrática intencional. A bem da 
verdade, em um primeiro momento não 
chegou a ocorrer a substituição consciente 
de um significado pelo outro, mas sim, 
um entrelaçamento entre ethnos e demos, 
ou seja, entre uma consciência nacional 
fundada numa origem e cultura comuns e 
uma comunidade que exercia seus direitos 
democráticos de participação e comunica-
ção – uma vinculação, porém, muito mais 
conveniente que conceitual (HABERMAS, 
2003a, p. 282-284).

Na verdade, o nacionalismo acabou 
se mostrando extremamente oportuno ao 
conceito de republicanismo, na medida em 
que foi capaz de criar um pano de fundo 
propício para que os súditos pudessem se 
tornar cidadãos politicamente ativos, quer 
por intermédio da legitimação de uma nova 
ordem política secular que precisava justifi-
car sua autoridade em outros primados que 
não os religiosos, já extremamente frouxos 
em razão do pluralismo moderno, quer por 
meio do apelo mais forte aos corações e 
ânimos, com vistas à integração das cons-
ciências morais e ao fomento de uma soli-
dariedade entre estranhos (HABERMAS, 
2002a, p. 128-129) – e tudo isso gestado com 
o auxílio de uma historiografia nacional, da 
comunicação de massa e do serviço militar 
obrigatório2 (HABERMAS, 2003b, p. 121).

Todavia, embora tenha havido uma 
percepção inicial de que nacionalismo e re-
publicanismo estivessem entrelaçados, tais 
conceitos não são, de fato, conceitualmente 
atrelados, visto que a liberdade nacional, 
entendida como autoafirmação coletiva 

2 Aliás, Habermas (2003a, p. 283) vê no serviço 
militar obrigatório uma forte demonstração de como 
uma nacionalidade herdada soube se transformar 
num nacionalismo adquirido: “Ele [nacionalismo 
adquirido] conseguiu promover a identificação do 
indivíduo com um papel que exige uma grande dose 
de engajamento pessoal, podendo chegar, inclusive, 
ao sacrifício de si mesmo: o serviço militar obrigatório 
para todos constitui apenas a outra face dos direitos 
dos cidadãos! Na disposição em lutar e morrer pela pá-
tria comprovaram-se, ao mesmo tempo, a consciência 
nacional e o modo de pensar e de sentir republicano”.

contra as nações estrangeiras, não coincide 
com a liberdade política dos cidadãos no 
âmbito de um país. Ademais, o conceito de 
cidadania possui um background próprio e 
que remete à noção de autodeterminação, 
segundo a qual a constituição do Estado de 
direito não resulta de uma vontade unifor-
me, fruto de uma homogeneidade prelimi-
nar dos contratantes ou de suas formas de 
vida, mas sim, de um consenso discutido 
e buscado em meio a uma associação de 
homens livres e iguais, num processo de-
mocrático de formação de opinião e busca 
de decisão (HABERMAS, 2003a, p. 284). 

Causa espécie, porém, o fato de que o 
conceito de cidadania, embora se pudesse 
justificar de modo autônomo, não tenha 
expurgado a ficção da identidade nacional 
baseada numa homogeneidade inexistente, 
que continuou sendo invocada na medida 
em que se havia  mostrado uma forma efi-
ciente de coesão social – mesmo que, por 
vezes, tal invocação se prestasse a objetivos 
extremamente contraditórios com os pró-
prios princípios republicanos, a exemplo 
do nazismo.

Assim, diante de traumáticas situações 
geradas pela naturalização de uma identida-
de coletiva homogênea ou necessariamente 
homogeneizante, de que o conflito nos Bal-
cãs é exemplo recente, Habermas passou a 
defender a construção de uma identidade 
pós-nacional, por ele formulada nos termos 
de um patriotismo constitucional3: a diver-

3 “Patriotismo constitucional é um conceito ori-
ginalmente cunhado pelo jurista e politólogo alemão 
Dolf Sternberger, por oportunidade do 30o aniversário 
da Lei Fundamental de Bonn, em artigo publicado em 
1979. Sternberger procurou sintetizar, com esse con-
ceito, o que representava a construção de uma nova 
identidade coletiva alemã que tornava por referência 
o conteúdo normativo universalista da Lei Funda-
mental de 1949, algo extremamente novo na história 
da Alemanha. Nesse sentido, uma república de cidadãos, 
formada após a derrota na Segunda Guerra Mundial 
e a derrocada do nazifascismo, já não mais podia se 
deixar reconhecer em uma suposta identidade étnico-
-cultural particularista ou no ufanismo nacionalista em 
face de um passado nacional idealizado” (CATTONI, 
2006, p. 65-66).
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sidade de identidades coletivas super ou 
contrapostas e que correspondem a formas 
de vida marcadas por tradições nacionais 
deveriam refratar-se nos postulados univer-
sais da democracia e dos direitos humanos, 
de tal modo que as identidades coletivas 
ficassem recobertas por um patriotismo que 
não se referiria ao todo da nação, mas sim a 
procedimentos e princípios abstratos capa-
zes de garantir as condições de convivência 
e comunicação de formas de vida diversas, 
tratadas com igual consideração e respeito 
(igualdade/liberdade), princípios e proce-
dimentos esses que ganhariam concretude 
nas tradições histórico-culturais que com 
eles coadunassem – promovendo-se assim 
uma postura ética reflexiva em relação à 
própria herança tradicional (HABERMAS, 
2002b, p. 101-102).  

Na fundamentação teórica dessa nova 
possibilidade de coesão social, Habermas 
lança mão dos estudos de Kierkegaard 
acerca da formação da identidade da pessoa 
individual – não os utiliza, porém, como 
se identidades coletivas fossem meros 
desdobramentos-macro das identidades 
individuais; mas, partindo de uma com-
plementaridade entre o self e o coletivo, 
busca pensar como se deveria estruturar 
uma identidade de grupo que fosse capaz 
de estabilizar e complementar o novo tipo 
de identidade individual projetada pelo 
filósofo dinamarquês.  

S e g u n d o  K i e r k e g a a r d  ( a p u d 
HABERMAS, 2002b), o indivíduo que 
vive eticamente é semelhante a um redator 
responsável que, conscientemente, assume 
a tarefa de redigir sua própria biografia, 
decidindo o que doravante será ou não 
essencial. Se no campo da identidade in-
dividual, tal decisão acentua (a) o caráter 
autônomo de um fazer-se a si mesmo, (b) 
excluindo-se aquilo que passa a ser tido por 
acidental (ou não-essencial) na história de 
vida (c) segundo uma justificação moral, 
de modo complementar, na construção das 
identidades coletivas, verifica-se (a) o caráter 
autônomo e consciente de uma discussão 

sustentada publicamente, (b) passível de 
refletir e decidir sobre que tradições não 
merecem ser mantidas (c) segundo uma res-
ponsabilidade intersubjetiva (HABERMAS, 
2002b, p. 102-104). 

Se essa nova tentativa de criar solida-
riedade entre estranhos de forma juridi-
camente mediada será capaz de fomentar 
uma cultura política pluralista consistente, 
independentemente da virtude cívica dos 
cidadãos, é algo que apenas o aprendizado 
social será capaz de dizer, já que o patriotis-
mo constitucional não é algo dado, mas algo 
a ser construído, a partir de parâmetros uni-
versais, na história e tradição de cada povo.

De qualquer modo, resta claro que 
nacionalismo e patriotismo constitucional 
são propostas bastante distintas de coesão 
social4: assim sendo, como poderia Haber-
mas identificar tanto um quanto outro ao 
modelo de religião civil norte-americano? 
Antes de perquirirmos sobre uma possível 
intencionalidade pragmática nessa dupla 
identificação é necessário que tracemos 
a história semântica moderna do próprio 
significante “religião civil”.

3. A religião civil na modernidade: 
de Rousseau a Bellah

Para Rousseau (1996, p. 160-162), exis-
tiriam quatro tipos de religião: (i) a religião 
do Padre, que obrigava seus fiéis a deveres 
contraditórios, haja vista exigir-lhes obe-
diência a duas legislações, duas pátrias e 
dois chefes distintos, impedindo-os de ser 
plenamente devotos e cidadãos ao mesmo 
tempo, de que o cristianismo romano seria 
claro exemplo; (ii) a religião do cidadão, que 
se constituía numa teocracia fruto de uma 
identidade interna ao Estado entre política 
e religião, fazendo do príncipe único pon-
tífice, dos magistrados verdadeiros sacer-
dotes, da morte pela pátria um martírio, 

4 Habermas (2002a, p. 135) afirma textualmente 
que “um patriotismo constitucional pode ocupar o 
lugar do nacionalismo original”, demonstrando se 
tratarem de conceitos distintos.



Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012 69

da violação das leis um pecado – mas, em 
contrapartida, fomentando a intolerância 
e fazendo do verdadeiro culto um vão 
cerimonial; (iii) a religião do homem, um 
verdadeiro teísmo que se limitaria ao culto 
individual e interior do Deus supremo e 
dos deveres eternos da moral, desprovida 
de templos, altares e ritos, mas também, 
fraca na possibilidade de gerar coesão social 
e legitimação das leis do Estado; e, por fim, 
(iv) a religião civil. 

Dessas, apenas a última seria conve-
niente ao Estado. Aliás, a julgar pelas falhas 
encontradas na religião do homem acima 
referida, percebe-se que uma religião ide-
al, para Rousseau (1996), deveria cumprir 
papel semelhante ao do nacionalismo – 
razão por que começa a se afigurar clara 
a correlação estabelecida por Habermas 
(2002a, 2002b, 2003a, 2003b) entre nação e 
religião civil. Mas, afinal, no que consistiria 
a religião civil?  

Os pontos de fé desse credo civil 
deveriam ser fixados pelo soberano de 
modo simples, em pequeno número, com 
enunciados precisos, sem explicações ou 
comentários, reconhecendo a existência da 
divindade poderosa, inteligente, benfazeja, 
previdente e providente, a vida futura, a 
felicidade dos justos, o castigo dos maus, 
a santidade do contrato social e das leis, 
bem como rechaçando a intolerância; ade-
mais, aqueles que não acreditassem em tal 
profissão de fé poderiam ser banidos como 
insociáveis (não como ímpios) e os que a 
reconhecessem publicamente, mas depois 
a renegassem pelo seu comportamento, 
poderiam ser mortos por mentir perante as 
leis (ROUSSEAU, 1996, p. 165-166).

Importante ressaltar que, embora Rous-
seau tenha defendido a não exclusividade 
de qualquer religião na esfera pública, resta 
explícito em sua argumentação que as con-
fissões religiosas seriam tão somente tolera-
das caso não contradissessem os primados 
da religião civil, o que estabelece uma clara 
hierarquia de credos e uma subtração da 
liberdade religiosa do campo jurídico-sub-

jetivo dos indivíduos5. A religião civil, pois, 
era uma fé institucionalizada pelo Estado.

Posteriormente, nos Estados Unidos, tal 
conceito será ressemantizado. Na década 
de 1950, Wil Herberg (1960) concluiu que o 
protestantismo, o catolicismo e o judaísmo 
compunham a quintessência da religio-
sidade norte-americana, o que convertia 
o judeu-cristianismo numa verdadeira 
religião civil. Afinal, distinta de outras 
características de imigrantes, tais como 
língua e origem nacional, as identidades 
religiosas não se teriam dissolvido no crisol 
da assimilação norte-americana, tendo ser-
vido, inclusive, de fiadoras no processo de 
inclusão dos grupos estrangeiros. Todavia, 
embora o judeu-cristianismo promovesse 
uma lealdade ao Estado, ao seu governo e às 
suas leis, não conseguiu converter-se numa 
base teológica comum, capaz de funcionar 
como religião civil específica, mas teria 
permanecido como uma confluência de três 
distintas representações dos mesmos valo-
res espirituais partilhados por protestantes, 
católicos e judeus (GEDICKS, 2006). 

A grande contribuição dada por Her-
berg à reocupação da expressão religião ci-
vil foi a constatação, a partir de uma análise 
da realidade norte-americana, de que não 
adquire legitimidade apenas por meio de 
uma institucionalização estatal, mas sim, e 
principalmente, pelas práticas (e crenças) 
intersubjetivamente partilhadas. Na década 
seguinte, trilhando a mesma senda, Robert 
Bellah observou que o conceito ocidental 
de religião, como um tipo singular de 
coletividade da qual o indivíduo se torna 
membro com exclusividade de pertinência, 
obstava percepção de uma dimensão reli-

5 “A diferença entre liberdade religiosa e tolerância 
radica, fundamentalmente, no facto de que a primeira 
é vista como integrando a esfera jurídico-subjectiva 
do seu titular, ao passo que a segunda é vista como 
uma concessão graciosa e reversível do Monarca, 
do Estado ou de uma maioria política e religiosa. A 
tolerância religiosa consistiu, assim, num momento 
de transição no processo que conduziu à consagração 
constitucional do direito à liberdade religiosa” (MA-
CHADO, 1996, p. 73).
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giosa difusa de tipo durkheimiano que, por 
vezes, era capaz tanto de se embrenhar no 
sistema político, quanto de gerar um forte 
amálgama social (BELLAH, 1991, p. 187). 

Partindo, pois, desse referencial, Bellah 
(1991) procura demonstrar a existência de 
uma dimensão religiosa na esfera pública 
dos Estados Unidos, por ele denominada 
religião civil, que embora tomasse por em-
préstimo símbolos, ritos, conceitos, crenças 
e valores do protestantismo, do catolicismo 
e do judaísmo, não se identificava propria-
mente com nenhuma dessas confissões6. 
Todavia, tal credo público, em razão de 
sua fluidez teológica (pela ausência de 
um corpus dogmático definido), acabou 
sofrendo um não reconhecimento pelos de-
mais credos o que, longe de enfraquecê-lo, 
fomentou um processo por meio do qual 
relações de poder transfiguraram-se em 
poder simbólico7 – de que se têm valido as 
instituições políticas norte-americanas de 
modo consciente ou inconsciente8. 

6 A defesa de uma especificação da religião civil 
em relação às demais religiões marca um certo divi-
sor de águas entre os estudos de Wil Herberg e de 
Robert Bellah.

7 Sobre o poder simbólico enquanto uma forma 
transformada, transfigurada, irreconhecível e legiti-
mada das outras formas de poder, Bourdieu (1998, 
p. 7-16).

8 Essa utilização, mesmo inconsciente, poderia 
ser verificada, por exemplo, no discurso de posse 
do primeiro presidente católico dos Estados Unidos, 
John F. Kennedy, cuja conclusão se dá nos seguintes 
termos: “(...) vamos conduzir adiante a terra que nós 
amamos, pedindo Sua benção e Seu auxílio, mas 
sabendo que aqui na terra o trabalho de Deus deve 
verdadeiramente ser o nosso próprio trabalho” – em 
inglês: “(...) let us go forth to lead the land we love, 
asking His blessing and His help, but knowing that 
here on earth God’s work must truly be our own”. 
Segundo Bellah (1991, p. 169-172), a obrigação, tanto 
coletiva quanto individual, de cumprir na terra a 
vontade de Deus é tema recorrente na tradição política 
norte-americana desde os founding fathers e remete a 
uma postura religiosa não contemplativa característica 
do protestantismo. Assim, a menção de um católico 
fervoroso a uma doutrina protestante, com tamanha 
familiaridade, só demonstraria o quanto certas cren-
ças religiosas estariam profundamente arraigadas na 
visão de mundo dos americanos em geral. 

A invocação dessa religiosidade difusa 
intersubjetivamente compartilhada caracte-
rizou-se por temas distintos no transcorrer 
da história norte-americana, do que é possí-
vel identificar três períodos bem definidos: 
a libertação, fase posterior à independência 
das Treze Colônias, caracterizou-se pela 
constante analogia com o antigo Israel, 
escravo no Egito e liberto pelas mãos de 
Moisés9, pela concepção de um Deus aus-
tero mantenedor da ordem, da justiça e do 
direito e pelas práticas de reconhecimento 
da providência divina – razão por que se 
cria, no primeiro ano de presidência de 
George Washington, o dia de Ação de 
Graças (Thanksgiving Day). Após a Guerra 
de Secessão, inicia-se a fase do martírio, que 
significa um giro simbólico do judaísmo em 
direção ao cristianismo, o que resta eviden-
ciado pelos temas da morte, do sacrifício e 
do renascimento. Destacam-se como pilares 
desse período tanto o surgimento dos cemi-
térios militares para americanos mortos em 
combate, com ênfase para o Arlington Natio-
nal Cemetery onde se localiza o Túmulo do 
Soldado Desconhecido, quanto a criação do 
Memorial Day (BELLAH, 1991, p. 174-179).    

A fase da missão, sinalizada nas primei-
ras pretensões imperialistas norte-america-
nas e materializada, com maior evidência, 
após a Segunda Guerra Mundial é a mais 
problemática de todas. Os Estados Unidos 
assumem o papel de Nova Jerusalém, a 
esperança derradeira dos povos da terra na 
instauração de instituições livres e valores 
democráticos (BELLAH, 1991, p. 182). Tal 
período, que se estende até os dias de hoje, 
reserva algumas armadilhas para o futuro 
da religião civil: seria possível torná-la 
transnacional? Como gerar solidariedade 
entre estranhos ateus? Como evitar que 
a religião civil se torne um novo Destino 
Manifesto? 

9 Benjamin Franklin, por exemplo, sugeriu que o 
brasão dos Estados Unidos apresentasse as figuras de 
Moisés erguendo seu bastão e dividindo o mar Verme-
lho, do Faraó se afogando e o mote: “Revolta contra 
tiranos é obediência a Deus” (BELLAH, 1991, p. 188).
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Os argumentos de Bellah (2004) sofre-
ram tamanha oposição na esfera acadê-
mica que, em face das críticas recebidas10 
e dos acontecimentos sociais11, ele se via 
obrigado a interpretar o próprio texto, 
com o fim de explicar que a religião civil 
norte-americana, longe de ser uma forma 
nacional de autoadoração, constituir-se-
-ia na subordinação da nação a princípios 
éticos que a transcendessem e segundo os 
quais ela poderia ser julgada (BELLAH, 
1991, p. 168).

Com efeito, a réplica de Bellah (2004), 
em certos pontos, é mais elucidativa que 
seus argumentos iniciais, na medida em 
que ela explicitamente defende uma ins-
tância ético-reflexiva a cujo crivo todas as 
tradições nacionais religiosas deveriam ser 
submetidas, sendo assim, por consequên-
cia, desnaturalizadas. Essa nova reocupa-
ção semântica inaugura, porém, um novo 
campo de debates: afinal, se as funções de 
legitimação e coesão sociais já se afiguram 
pacíficas na expressão religião civil, de 
que modo opera essa instância de autorre-
flexão? A ética, nesse caso, é o parâmetro 
máximo de julgamento ou uma mediação 
entre a moral universal e os usos, costumes 
e tradições locais? Como extrapolar a ideia 
do que é bom para nós e alcançar o juízo do 
que é justo para todos12?

10 Uma das principais críticas referia-se à indis-
tinção entre religião civil e teologia pública na obra 
de Bellah. Para Stackhouse (2004, p. 284, 291), por 
exemplo, enquanto a religião civil não passaria de 
experiências e valores de uma ordem cívica projetadas 
sobre uma ordem cósmica (a sociedade adorando a 
imagem refletida dela mesma) com o fim de gerar 
solidariedade social, a teologia pública se vincularia 
à responsabilidade de uma comunidade eclesial que 
se engaja num discernimento histórico e consequente 
reforma (não revolução) da ordem social, com o fim de 
torná-la mais justa – ação semelhante a desenvolvida 
por Martin Luther King. 

11 “(...) Bellah reconhece que aconteceram desvios 
durante a presidência de Nixon, em cujos discursos 
ele vislumbra uma forma de ‘auto-adoração nacional’, 
isenta de elementos de avaliação mais universais e 
elevados” (MARTELLI, 1995, p. 109-110). 

12 “Ao passo que na pergunta sobre o ‘bem viver’ 
inscreve-se a perspectiva de uma interpretação do 

Sobre tais questionamentos é que Ha-
bermas (2002a, 2002b, 2003a, 2003b) se 
debruça, de modo indireto, ao identificar 
a religião civil como uma forma particular 
de patriotismo constitucional. Tal identifi-
cação remete-nos à necessidade de que os 
usos, costumes e tradições locais, dos quais 
a dimensão religiosa se alimenta, devam 
refratar-se nos postulados universais da 
democracia e dos direitos humanos, garan-
tindo-se, assim, um fator de legitimação e 
solidariedade entre estranhos matizado 
pelas cores nacionais e balizado por uma 
moral universal, densificando os princípios 
de liberdade e igualdade em um tempo e 
espaço próprios.

Um ponto, porém, ainda permanece 
obscuro: por que ressemantizar o termo 
religião civil? Não seria mais conveniente 
concentrar esforços na disseminação de 
um patriotismo constitucional, visto que 
a Constituição é uma aquisição evolutiva? 
Afinal, a religião não é, por vezes, avessa a 
uma análise racional? 

4. Nação e religião como fortes 
significadores de identidade

P a r a  H e r m a n n  L ü b b e  ( a p u d 
HABERMAS, 2002a, p. 147), atualmente o 
futuro político parece pertencer novamente 
às potências originais, quais sejam: a reli-
gião e a nação. Tal constatação não deixa 

mundo ou de um si mesmo a partir de uma primeira 
pessoa do singular ou do plural, as questões sobre 
justiça só podem ser respondidas sob uma conside-
ração equânime das perspectivas de interpretação de 
mundo ou de si mesmo de todos os envolvidos, e de 
forma imparcial” (HABERMAS, 2002a, p. 303-304). 
Para Bernstein, a dicotomia entre discursos éticos 
e morais seria falsa – e nisso consiste boa parte da 
crítica feita por ele a Habermas (BERNSTEIN, 1998, 
p. 298-303). Não nos interessa adentrar em tal debate 
no presente artigo, mas a posição habermasiana não 
parece colocar tais discursos como estanques, mas sim, 
em relação de complementaridade; afinal, por meio 
de uma ética reflexiva, os usos, costumes e tradições 
são desnaturalizados, precisam se afirmar na esfera 
pública mediante argumentos e podem, inclusive, 
atender à pretensão de universalidade da justiça.
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de causar espécie: em relação à religião, na 
medida em que a laicidade e a secularização 
foram dois dos principais pilares do proje-
to da modernidade13; em relação à nação, 
devido à percepção cada vez mais evidente 
do multiculturalismo, motivado tanto pela 
comunicação e turismo de massas, quanto 
pelo trânsito de pessoas em situações-limi-
te, tais como refugiados, exilados políticos, 
entre outros (HABERMAS, 2002b, p. 96-97). 
Ocorre, porém, que tal fluxo migratório 
tem gerado crescentes insegurança onto-
lógica14 e ansiedade existencial – para os 
quais a volta a um passado imaginado re-
construído mediante referências nacionais 
e simbólico religiosas tem sido a resposta 
mais imediata (KINNVALL, 2004, p. 744). 

A percepção disso requer uma análise 
um pouco mais detida sobre o processo de 
construção de identidades coletivas numa 
realidade multicultural, na medida em 
que tal construção ocorre a partir de uma 
constatação prévia da existência de alteri-
dade – não há como pensar um nós se não 
existir um eles. Diga-se mais: como o eles 
representa a condição de possibilidade do 
nós, a constituição de um nós específico de-
pende do tipo construído de eles do qual se 
queira, então, diferenciar (MOUFFE, 2005, 
p. 18-19). Sobre isso, é por demais oportuno 
retomar a noção de “externo constitutivo” 
presente na obra de Derrida15, segundo a 

13 Isso só reforça a tese habermasiana de que a 
modernidade é um projeto inacabado. Segundo Ha-
bermas, o que hoje nos resta é “o luto pelo fracasso 
de um projeto do qual não se pode abrir mão” (apud 
FREITAG, 2004, p. 44).

14 “A segurança ontológica (...) se refere à crença 
que a maioria dos seres humanos têm na continuidade 
de sua auto-identidade e na constância dos ambientes 
de ação social e material circundante” (GIDDENS, 
1991, p. 95). Vale a ressalva de que identidades 
coletivas não são projeções macro de identidades 
individuais, mas mantém com estas uma relação de 
complementaridade como já explicitado antes neste 
mesmo artigo.

15 Mouffe esclarece que o termo “externo constitu-
tivo” (constitutive outside) é, na verdade, proposto por 
Henry Staten para se referir a um conjunto de temas 
desenvolvidos por Jacques Derrida por meio dos 

qual nenhuma identidade existe de per si, 
mas é sempre baseada na exclusão de algo 
e na consequente criação de uma hierarquia 
violenta entre os dois pólos resultantes – ne-
gro/branco, homem/mulher, por exemplo 
(MOUFFE, 1996, p. 187). Assim, a constru-
ção de uma identidade social não deixaria 
de ser um ato coletivo de poder e exclusão16.

Esse ato coletivo, porém, pode mostrar 
uma face extremamente explosiva, quando 
o “outro”, pelos discursos de inferiorização, 
se converte de sujeito a objeto e, depois, 
pelos discursos de ódio, de objeto a abjeto17. 
Aliás, dentro do processo de construção de 
identidades coletivas, os discursos de ódio 
têm sido utilizados como narrativas eficazes 
para interpretar traumas ou glórias antigos, 
estrategicamente recortados18, e religar um 
passado recriado a um futuro projetado. 
Ocorre, porém, que o recorte de traumas e 
glórias passados está intimamente conecta-
do às imagens nacionais e religiosas – eis, 
pois, as potências originais de Lübbe.

Ao discurso nacionalista convém o 
argumento de que a nação não é inven-
tada, mas sim descoberta nos escombros 
de usos, costumes e tradições locais, uma 
procura que, no mais das vezes, se relaciona 
a um trauma extremamente carregado de 
imagens afetivas: o do rapto da nação pelo 
colonialismo19 – trauma este normalmente 

conceitos de supplement, trace e différance (MOUFFE, 
2005, p. 15).  

16 Todavia, a percepção da identidade enquanto 
exclusão pode desencadear um processo de recons-
trução identitária pelos grupos excluídos, fazendo 
com que tal identidade não se torne estanque ou 
determinada, mas sim, um constante vir a ser (process 
of becoming) (KINNVALL, 2004, p. 748).

17 Sobre o trocadilho object-other e abject-other, 
Kinnvall (2004, p. 752-754).

18 Um trauma recortado (chosen trauma) descreve 
um repertório mental de calamidades que afetaram os 
ancestrais do grupo e inclui informações, expectativas 
fantasiadas, sentimentos intensos e defesas contra pen-
samentos inaceitáveis, sendo geralmente utilizado para 
interpretar novos traumas e tendo por seu oposto a gló-
ria recortada (chosen glory)  (KINNVALL, 2004, p. 755).

19 Há variações de recorte desse trauma em que 
o rapto da nação é atribuído à aristocracia do próprio 
Estado.
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construído por meio de uma narrativa en-
raizada no discurso religioso, que idealiza 
um passado glorificado no período anterior 
à colonização. Assim, na tentativa de se 
construir uma identidade coletiva vincu-
lada a um tempo e espaço imaginados, da 
qual se possa extrair uma orientação ide-
ológica que sirva de guia a ações futuras, 
revelações religiosas são transformadas em 
santuários nacionais, milagres religiosos 
em festas nacionais, sagradas escrituras em 
narrativas épicas nacionais – o que acaba 
reafirmando o trauma e alimentando uma 
contínua demonização do outro e sacrali-
zação do nós20. 

Não sem motivo, pois, a reocupação 
semântica feita por Habermas (2002a, 
2002b, 2003a, 2003b) da expressão religião 
civil mostra-se por demais oportuna: ao 
equipará-la ao patriotismo constitucional, 
evidencia-se uma pretensão de que embora 
a construção de identidades coletivas pos-
sa localizar os traumas e glórias antigos; 
não pode, todavia, ficar refém de uma 
naturalização dos mesmos, devendo, pois, 
iluminá-los por meio de uma racionalida-
de discursiva, submetendo-os ao debate 
público para que sejam mantidos, apenas, 
caso consigam se sustentar de forma argu-
mentativa – aliás, uma manutenção que não 
descarta o peso da responsabilidade inter-
subjetiva em relação aos fatos já ocorridos. 
Com efeito, desse modo, nação e religião 
permanecem como fortes significadores de 
identidade, mas desde que refratem seus 
conteúdos nos postulados universais dos 
direitos humanos e da democracia.

5. O projeto inacabado da laicidade
Antecipar os argumentos reducionistas 

daqueles que porventura possam desapro-
var a ressemantização da expressão religião 
civil é, antes de tudo, possibilitar que um 

20 Kinnvall (p. 756). A propósito, tais reflexões nos 
conduzem irremediavelmente à prática da religião 
civil norte-americana e sua reinterpretação bíblica dos 
acontecimentos nacionais. 

debate público sobre o tema tenha como 
ponto de partida argumentos mais elabo-
rados. Desse modo, é imperioso considerar 
que uma possível crítica parta do pressu-
posto de que religião se tornou expressão 
minada e inadequada para, numa realidade 
multicultural, opor-se a fanatismos em vez 
de reafirmá-los. Não pretendo refutar tal 
crítica nesses termos: com efeito, a utili-
zação do termo religião pode prestar-se 
a ambos os objetivos; todavia, é preciso 
desnaturalizar a crença de que a laicidade 
estaria a salvo de tal armadilha, garantindo 
inevitavelmente igual respeito e conside-
ração a todos. Vejamos o exemplo francês. 

Em 1989, na cidade francesa de Creil, 
algumas alunas argelinas e marroquinas, 
em nome da laicidade, foram proibidas 
de usar o véu islâmico durante as aulas; 
em razão disso, recorreram ao Conselho 
de Estado que, por meio de um parecer 
proferido em 27 de novembro daquele ano, 
permitiu o uso de sinais religiosos nas esco-
las, desde que não implicasse manifestações 
de agressividade ou de proselitismo para 
com os demais alunos – o que configurou 
um certo reforço à pretensão de existência 
de uma sociedade aberta e pluralista. 

Na época, porém, os institutos de pes-
quisa auferiram que 71% dos franceses 
acreditavam que os imigrantes residentes 
na França deveriam adaptar-se aos costu-
mes do país, ainda que isso lhes dificultasse 
a prática religiosa (ROULAND, 2003, p. 
202-206). Posteriormente, a pressão da 
opinião pública acabou impondo-se: em 
2004, o Parlamento francês vetou, por 
meio da Lei n. 22821, o uso ostensivo de 
qualquer sinal religioso nas escolas – quer 
o véu islâmico, quer o quipá judaico, quer 
o crucifixo cristão.  

Ora, embora de modo aparente a lai-
cidade do Estado tenha atingido a todos 
os credos indistintamente, uma brecha na 
lei, qual seja, a permissão de se exibirem 

21 Diário Oficial francês no 65, de 17 de março de 
2004, p. 5190.
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sinais religiosos discretos (FOLHA..., 
2004) , dá indícios de que a identidade do 
sujeito constitucional francês, em questões 
religiosas, não é tão imparcial quanto se 
afirma ser. Ao contrário, parece inclusive 
beneficiar uma confissão religiosa especí-
fica: afinal, se cruzes discretas existem, não 
se pode dizer o mesmo de quipás e véus, o 
que deixa entrever um aparente simulacro 
de constitucionalismo.

Voltemo-nos, agora, para os Estados 
Unidos e o caso Kaufman v. McCaughtry 
(2005). James Kaufman, um presidiário do 
Waupan Correctional Institution, no Wiscon-
sin, requereu, por escrito, autorização su-
perior para fundar um grupo cujo fim seria 
a promoção da liberdade de pensamento 
através de estudos críticos referentes a 
crenças, credos, dogmas, doutrinas, rituais 
e práticas religiosas, o que lhe foi negado 
sob o argumento de que o ateísmo não era 
tutelado pela Primeira Emenda22. A Corte 
de Apelações do 7o Circuito, tendo por 
parâmetro a pretensão universal de igual 
respeito e consideração, acabou conside-
rando que, naquele caso em particular, o 
ateísmo deveria ser equiparado à religião 
(PINHEIRO, 2008, p.15) – ou, nos termos 
do julgado, que a consideração do ateísmo 
enquanto “religião” para os propósitos da 
Primeira Emenda é uma questão um tanto 
quanto diferente de seus seguidores acredi-
tarem ou não num ser supremo, dedicarem-
-se ou não a serviços devocionais regulares 
ou de terem ou não uma sagrada escritura 
(DAVIS, 2005, p. 707). 

Não se pretende aqui estabelecer uma 
correlação entre os dois casos distintos aci-
ma mencionados – até porque está presente 
nos julgados escritos de cada comunidade 
jurídica um pano de fundo de silêncio que, 

22 A Primeira Emenda à Constituição dos Estados 
Unidos trata de diversos temas, entre os quais dois 
atinentes a questões religiosas: as proibições de extin-
ção da liberdade de exercício da religião (free exercise 
clause) e de estabelecimento de uma religião oficial ou 
de preferências a um credo em detrimento dos demais 
(establishment clause) (CORNELL..., 1791).

no mais das vezes, permanece oculto aos 
que de longe o observam. Mas não causa 
certa surpresa o fato de que a invocação 
da laicidade possa servir para atacar os 
primados básicos de igualdade e liberdade, 
ao passo que um background religioso possa, 
de outro modo, garantir a observância dos 
mesmos primados? Ou, diga-se mais: a 
laicidade naturalizada não pode servir de 
reforço ou legitimação de desigualdades 
mais profundas, ancoradas na exclusão de 
cidadãos (se é que podem ser assim chama-
dos) de segunda ou terceira classe – papel 
que já foi desempenhado pela religião? 
(PINHEIRO, 2008, p.15).

Vê-se, pois, que a laicidade também é 
um projeto inacabado. Assim, se é preciso 
iluminar o Iluminismo, talvez seja ne-
cessário secularizar a laicidade, para que 
uma negação pura e simples de qualquer 
expressão religiosa não se converta num 
dogma de fé, com pretensão de verdade, 
sem se sustentar em argumentos racionais 
e razoáveis na arena pública. Assim sen-
do, a religião civil enquanto patriotismo 
constitucional pode se mostrar como uma 
alternativa mais que oportuna à reflexão 
da laicidade. 

6. Uma conclusão aberta 
a possibilidades

Em artigo intitulado “Os direitos hu-
manos como religião civil” (VERDú, 2003, 
p. 516-518), Pablo Lucas Verdú defendeu 
a tese de que a religião civil não é uma 
resposta adequada aos fundamentalismos 
de nossos dias por faltar-lhe autenticida-
de. Há uma série de críticas possíveis aos 
pressupostos de Verdú (2003), haja vista 
que ele considera (a) os direitos humanos 
como uma fundamentação axiológica da 
posição do homem no cosmos, reflexo da 
hierarquia de leis externada por Santo To-
más de Aquino (da lei eterna à lei positiva) 
e a (b) religião civil dos direitos humanos 
uma secularização, uma ruptura com os 
valores cristãos que, a seu turno, subtrairia 
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a essência desses direitos na medida em que 
os mesmos não mais seriam reconhecidos 
como prévios. 

Todavia, em razão da especificidade do 
presente artigo, a crítica restringir-se-á à 
equiparação entre direitos humanos e reli-
gião civil. Com efeito, uma equiparação de 
tal monta tornará a religião civil não autên-
tica ou abstrata, sobretudo para fazer frente 
a qualquer fundamentalismo. Assim, é 
preciso retomar-se novamente a expressão 
religião civil da maneira como Habermas a 
tem reocupado semanticamente. 

A religião civil, pois, precisa ser per-
cebida a meio caminho dos valores locais 
de dada comunidade político-jurídica e as 
pretensões universais da moral. Assim, 
embora ela reinterprete traumas e/ou gló-
rias passadas, legitime uma determinada 
ordem política, crie vínculos de solidarie-
dade entre estranhos e se ancore em usos, 
costumes e tradições de cores locais, ao 
mesmo tempo, ela também os desnaturali-
za, faz com que se submetam ao crivo dos 
direitos humanos e da democracia, tudo 
com o objetivo de oportunizar uma ética 
reflexiva por meio de uma racionalidade 
discursiva. Assim, a religião civil não equi-
vale a direitos humanos, mas deles se vale 
como ponte entre o que é bom para nós e o 
que é justo para todos.  

De qualquer modo, deve-se admitir 
que a utilização de um significante forte 
com um significado novo abre novas pos-
sibilidades de práticas – e nisso se encerra 
a conclusão. Saber que práticas podem 
decorrer dessa ressemantização e se elas 
poderão fazer frente aos fundamentalismos 
nacionais e religiosos, permitindo uma con-
vivência baseada no respeito e igual consi-
deração a todos dentro de uma realidade 
multicultural é resposta que fica legada ao 
aprendizado social, à história escrita de 
modo intersubjetivamente responsável, 
não de um fôlego só, mas de capítulo em 
capítulo, de parágrafo em parágrafo, de 
frase em frase, da qual o presente artigo 
pretende ao menos ser uma interrogação.      
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1. Introdução 
Desde a inclusão do efeito vinculante no 

ordenamento jurídico brasileiro, por meio 
da EC no 03/93, a discussão sobre prece-
dentes vinculantes tornou-se frequente 
em nosso país. A discussão se intensificou 
por conta das inúmeras controvérsias que 
circundaram a criação das súmulas vin-
culantes, cuja legitimidade e justificativa 
estão longe de ser consensuais no âmbito 
acadêmico e jurisprudencial. Todavia, no 
meio dessas discussões, uma característi-
ca sempre esteve presente nas descrições 
acerca do efeito vinculante nos precedentes 
brasileiros: sua obrigatoriedade, em contra-
posição aos precedentes que não possuem 
efeito vinculante imposto por lei ou pela 
Constituição.

Com efeito, a obrigatoriedade do pre-
cedente vinculante é uma característica 
que levanta poucos questionamentos. No 
entanto, mesmo nesse ponto específico, 
uma questão polêmica permanece: qual o 

Breno Baía Magalhães é Mestre e Douto-
rando em Direito pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Professor da Faculdade de 
Belém (FABEL).

Sandoval Alves da Silva é Mestre e douto-
rando em Direito pela Universidade Federal do 
Pará (UFPA), Procurador do Trabalho na Procu-
radoria Regional do Trabalho da 8a Região, Pro-
fessor da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Breno Baía Magalhães
Sandoval Alves da Silva

O grau de vinculação dos precedentes à luz 
do STF 
O efeito vinculante é absoluto?
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grau de obrigatoriedade estabelecido pelo 
efeito vinculante? Muitas definições aca-
dêmicas acerca do que seriam precedentes 
vinculantes (sejam aqueles derivados da via 
direta de controle de constitucionalidade, 
sejam aqueles oriundos das súmulas vincu-
lantes) parecem dotá-los de força normativa 
incontornável, portanto, de uma vinculação 
de caráter absoluto. Por conseguinte, de 
acordo com tais considerações, o preceden-
te vinculante deve ser aplicado de forma 
estrita, sem exceções (que poderiam variar 
desde a distinção entre os casos até os casos 
de revogação do precedente)1.

Não obstante o quadro brevemente 
descrito acima, as recentes práticas do 
precedente vinculante no Brasil parecem 
apontar para uma conclusão diferente da 
tese da vinculação absoluta. Divergindo 
dessa última, os precedentes (indepen-
dentemente de serem vinculantes ou não) 
parecem exercer uma variada gradação de 
sua força normativa, que independe das 
circunstâncias relativas à imposição de uma 
vinculação formal legal ou constitucional2.

1 Oscar Vieira (1994, p. 89-90) concluiu, por exem-
plo, que a decisão dotada de efeito vinculante na ADC 
visa, em última instância, a tornar a norma declarada 
constitucional imune às impugnações por parte dos 
cidadãos por meio do judiciário, que estará, por sua 
vez, impossibilitado de verificar a legitimidade da 
norma no caso concreto, bem como considerá-la in-
constitucional pela via do controle difuso, pois ficam 
obrigados à decisão proferida pelo STF. Ives Gandra 
Martins e Fátima Garcia (1995, p. 128), comentando 
sobre o efeito vinculante da ADC, salientaram que 
a decisão vinculante do STF retira a legitimidade 
(inclusive do próprio STF) para deflagrar novo jul-
gamento a respeito do caso, impedindo que questões 
subam às instancias superiores, pois todas estarão 
sumariamente decididas. Por fim, mais recentemente, 
Patrícia Perrone Mello (2008, p. 63-78) afirma que os 
precedentes vinculantes possuem caráter normativo, 
o que quer dizer que a decisão deve prevalecer sem-
pre, pois apresentam um entendimento que deve 
ser obrigatoriamente seguido em casos análogos, ou 
seja, fixam uma orientação a ser seguida em todas as 
hipóteses semelhantes, projetando efeitos além das 
partes de um caso concreto.

2 A existência de diferentes gradações da força nor-
mativa dos precedentes no Brasil pode ser verificada, 
por exemplo: na repercussão geral no STF; na legis-

Em estudo comparativo realizado sobre 
a interpretação dos precedentes nos países 
que adotaram, historicamente, os modelos 
da civil law e do common law, Neil MacCor-
mick e Robert Summers3 (1997) apresen-
taram importantes reflexões e conclusões 
acerca das convergências e diferenças exis-
tentes no tratamento dos precedentes em 
ambos modelos que reforçam, por exemplo, 
a assertiva exposta no parágrafo acima.

De início, duas grandes similaridades 
foram ressaltadas no estudo: 1) os prece-
dentes desempenham importantíssimo 
papel nas decisões judiciais e no desenvol-
vimento do direito, mesmo quando não 
lhes é reconhecida força vinculante ou outra 
força normativa diferenciada. O estudo dos 
autores demonstrou que, mesmo naqueles 
países em que, por conta de práticas tra-
dicionais, as citações aos precedentes são 
desencorajadas, estes são muito importan-
tes na prática judicial; e 2) os dois sistemas 
acomodam mudanças e evoluções nos 
precedentes por meio da atuação judicial 
(MACCORMICK; SUMMERS, 1997, p. 531).

O que os autores perceberam, da análise 
dos dois sistemas, é que, se existe alguma 
diferença normativa entre os precedentes 
produzidos nos diferentes países, ela é mais 
quantitativa do que qualitativa, pois em 
ambos há força normativa, variando apenas 
o grau e a maneira de vinculação por eles 

lação dos recursos repetitivos no STJ; nos poderes do 
relator no juízo de admissibilidade e mérito recursal 
nos tribunais e nas súmulas impeditivas de recurso. 
Todos os precedentes utilizados ou produzidos por 
esses institutos vinculam, mas não da mesma forma 
ou na mesma intensidade.

3 O estudo, realizado por um grupo de juristas, 
foi um empreendimento analítico que envolveu a 
discussão de diferentes países de tradições jurídicas 
sobre a prática do precedente, entre eles: Alemanha, 
Finlândia, França, Itália, Noruega, Polônia, Espanha, 
Suécia, Reino Unido, EUA (Nova York) e União Eu-
ropeia. Todos os juristas responsáveis por analisar 
o precedente em seu país confeccionaram relatórios 
nos quais respondiam a questões comuns, elencadas 
em categorias, tais como: a vinculação formal do 
precedente; o que significam e como se aplicam; as 
justificativas para sua aplicação etc.
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estabelecida (se formal ou material), pois, 
mesmo nos casos de precedentes conside-
rados persuasivos, observa-se alguma força 
normativa ou grau de vinculação (MAC-
CORMICK; SUMMERS, 1997, p. 533-534).

Quanto às diferenças no trato dos pre-
cedentes, os autores observaram distinções 
em razão da forma de aplicação, especial-
mente porque, no sistema da common law, 
por exemplo, a frequência de sua utilização 
exige maior publicidade, profundidade e 
clareza nas razões expostas; há, também, 
uma mais aprofundada análise dos fatos 
que emergem da razão jurídica e é corrente 
a utilização de razões para distinções (dis-
tinguishing). Ademais, a existência de um 
só precedente é suficiente para vincular 
os casos futuros, pontos que ainda estão 
imaturos na prática dos países tradicional-
mente considerados de civil law4.

Não obstante outras relevantes con-
clusões, uma das mais importantes, pelo 
menos para fins do presente artigo, foi que 
a existência de uma vinculação formal (for-
mally binding) do precedente não significa 
uma força estritamente vinculante (strictly 
binding). Isso quer dizer que, em todos os 
países onde a pesquisa foi realizada, sejam 
os de civil law ou os da common law, os pre-
cedentes que possuem obrigatoriedade por 

4 Nos países em que não existe o hábito, sistemá-
tico, de utilização detalhada das razões expostas no 
precedente, podemos observar que: 1) a publicidade 
das razões da decisão é pouco importante, seguindo 
da mesma sorte o veículo por onde esta é realizada; 
2) a análise é menos profunda para extrair o comando 
normativo, razão pela qual a exposição dos fundamen-
tos não ganha ares de importância fundamental; 3) não 
há necessidade de identificação das razões principais 
(ratio decidendi ou holding) e acessórias (obiter dicta); 
4) não há necessidade de análise e contextualização 
fática; 5) as distinções não têm importância e não são 
analisadas na aplicação dos precedentes; 6) a exis-
tência de um só precedente não tem a autoridade de 
vinculação dos casos futuros, necessitando, para tanto, 
de uma linha de precedentes; 7) os tribunais inferiores 
têm independência para afastar um só precedente da 
Suprema Corte; e 8) o afastamento dos precedentes 
não é justificado e tampouco os tribunais fazem refe-
rência explícita quando os afastam (MACCORMICK; 
SUMMERS, 1997, p. 536-539).

alguma determinação formal não vinculam 
de maneira absoluta.

Segundo MacCormick e Summers 
(1997, p. 532), a vinculação na common law, 
em todos os seus campos, está sujeita a 
exceções, ou seja, pode ser superada, por-
quanto as cortes superiores podem superar 
ou revogar o precedente vinculante, ainda 
que reconheçam que seja dotado de força 
normativa de ordem superior. Portanto, 
prosseguem os autores, é incorreta e deve 
ser superada a imagem caricatural de que, 
nos países de tradição romanista, os or-
denamentos jurídicos estejam totalmente 
livres dos “grilhões” do precedente, con-
trastada com a, igualmente equivocada, 
imagem de uma “escravizadora” experi-
ência da tradição dos ordenamentos de 
modelo anglo-saxão, que, por meio do 
princípio do stare decisis, “ancora” o direito 
da common law ao passado. Dessa forma, a 
força dos precedentes não seria traduzida 
por meio de uma dicotomia forte (qual seja: 
vinculação absoluta de um lado e ausência 
de vinculação, de outro), mas seria melhor 
traduzida por um continuum.

Partindo de tais considerações, a pro-
posta do artigo é analisar os precedentes 
vinculantes do STF (decisões em ADI, ADC, 
ADPF e súmulas vinculantes) com a finali-
dade de verificar a validade das conclusões 
extraídas do estudo de Neil McCormick e 
Robert Summers para a realidade brasilei-
ra, que apontam para a existência de um 
continuum que permeia a força normativa 
do precedente, ou seja, visa a demonstrar 
se outros fatores, além da imposição for-
mal, determinam o grau de vinculação do 
precedente (posição hierárquica da corte, 
interpretação, aceitação, justificativas de 
sua existência, questões de direitos funda-
mentais etc.).

Nesse sentido, de que forma poder-se-ia 
sustentar, teoricamente, que o efeito vincu-
lante brasileiro exerce uma força absoluta 
de vinculação? Para responder à última 
pergunta, será feita análise de um marco 
teórico que dá conta de explicar como 



Revista de Informação Legislativa80

precedentes que operam com vinculação 
absoluta se caracterizam e de que forma 
pode-se justificar tal característica. Nesse 
passo, os precedentes vinculantes serão 
caracterizados à luz do modelo teórico de 
Frederick Schauer, que os considera como 
regras. Feita a exposição substancial das 
propostas teóricas, algumas decisões do 
STF serão analisadas, a fim de perquirir 
se elas se ajustam ou não ao determinado 
pela teoria de Schauer. A resposta da aná-
lise demonstrará se a tese do continuum de 
Neil McCormick e Robert Summers pode 
ser utilizada para descrever a prática do 
precedente vinculante brasileiro.

2. Precedente vinculante como 
regra: conceituação à luz da teoria 

de Frederick Schauer

– O modelo de regras

Frederick Schauer (2004) desenvolveu 
a teoria do positivismo presuntivo, que 
considera o direito como um sistema de 
regras positivas que devem ser aplicadas 
por sua origem jurídica, ainda que o jul-
gador se depare com um resultado errado 
ou subótimo, respeitando sua prioridade 
local de incidência no caso, aplicando-se, 
entretanto, de forma excepcional, outros 
parâmetros normativos (moral, economia, 
política etc.)5, apenas por razões muito for-

5 Schauer (2004), ao abordar o positivismo jurídico, 
exime-se de posicionar-se acerca da natureza das ques-
tões que aquela teoria do direito deve responder, assim 
como sobre a prevalência de seu caráter descritivo ou 
analítico, mas afirma que concorda, apenas, com a 
assertiva conceitual positivista de que a identificação 
de uma norma e sua qualificação como jurídica são 
independentes de seu conteúdo moral substantivo. 
A questão, argumenta o autor, não está centrada 
na ideia de exclusão de argumentos morais das de-
cisões jurídicas, mas de um isolamento sistemático 
de padrões morais, uma vez que o positivismo não 
exclui a possibilidade de o juiz utilizar outros padrões 
normativos em suas decisões. Nesse sentido, tendo o 
julgador disponível um leque de razões para decidir 
uma demanda, que pode levar a inúmeros resultados 
(bons ou ruins), a presunção de aplicação do raciocí-

tes: por conta de uma força argumentativa 
excepcional ou, por exemplo, em função de 
grandes injustiças (daí o aspecto presuntivo 
do modelo de regras). 

Partindo dessa premissa, as regras ju-
rídicas buscam resolver os casos concretos 
por meio de generalizações, que compre-
endem a validade conceitual e a fidelidade 
descritiva da regra. Schauer (2009, p. 15-
16) não nega, entretanto, que toda regra 
possua uma justificação, uma razão, que é 
o objetivo que visa cumprir. Todavia, tais 
razões são, geralmente, vagas demais para 
auxiliar a tomada de decisões jurídicas e es-
tão sempre sujeitas a incertezas e variações 
para que possam, efetivamente, limitar as 
ações dos juízes. Ainda que as justificações 
sejam importantes, são as regras em si 
mesmas que carregam a força do direito 
e que ditam o resultado jurídico, ou seja, 
não são as justificativas das regras o que 
o direito requer. Ademais, as regras estão 
interligadas na linguagem em que foram 
escritas, tornando central para a regra o que 
ela afirma, ainda que seja contraditório às 
suas razões justificadoras ou que produza 
um resultado subótimo em determinado 
caso (SCHAUER, 2009, p. 17-19).

Feito esse apanhado geral sobre a teoria 
das regras jurídicas do autor, é importante 
descrever, ainda que de maneira sucinta, 
o modelo que Schauer constrói para fun-
damentar a tomada de decisão com base 
em regras (não necessariamente um mo-
delo restrito ao raciocínio jurídico), para 
se compreender melhor a correlação de tal 
modelo com os precedentes considerados 
como regras.

As generalizações são inerentes às 
regras. No processo de generalização6, 
faz-se a distinção entre as generalizações 

nio jurídico é sempre mais forte no sentido de que se 
utilizem regras jurídicas. 

6 Generalizar, para Schauer (2004, p. 76), é 
involucrar-se em um processo que é parte da vida. Ao 
generalizar, perde-se o aspecto da individualidade, 
ao passo que o objeto da generalização passa a ser 
exemplo de um tipo ou membro de uma classe.
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prescritivas (regras de conduta) e as des-
critivas (fenômenos físicos ou entes ideais), 
para demonstrar que a estrutura das regras 
prescritivas envolve dois elementos, sendo: 
1) o predicado fático, que seria a hipótese da 
regra, é um enunciado descritivo, cuja ver-
dade e condição são necessárias e suficien-
tes à aplicação da regra e 2) o consequente, 
que descreve o que deverá ocorrer quando 
se verificar as condições especificadas no 
predicado fático7. Tal diferença é importan-
te para acentuar que, independentemente 
de seu alcance, o predicado fático genera-
lizador da regra é aplicável para todos os 
membros de uma classe (SCHAUER, 2004, 
p. 81-83).

As generalizações prescritivas começam 
particularmente de um fato individual para, 
a partir dele, alcançar a generalização com a 
pretensão de aplicação a todos os fatos futu-
ros do mesmo tipo. As generalizações são, 
portanto, escolhas seletivas. Dependendo 
do tipo de generalização selecionada, um 
caminho é trilhado e determinados resul-
tados serão alcançados. Nesse sentido, caso 
sejam suprimidas outras propriedades do 
objeto generalizado, resultados diferentes 
serão obtidos. Tais escolhas seletivas de 
propriedades são relevantes para localizar 
o objeto em uma categoria mais ampla, ou 
seja, a escolha seletiva reflete a justificação 
da generalização. O problema desse tipo de 
generalização é a probabilidade, visto que a 
causalidade probabilística busca estabelecer 
uma possível relação de causa e efeito entre 
uma característica e uma consequência ou 
entre o predicado fático e a justificativa da 
regra (provável causa que deu origem à re-
gra), pois o predicado fático representa um 
conjunto de fatos cuja existência aumenta a 
probabilidade de ocorrência da justificativa 
(SCHAUER, 2004, p. 85-88)8.

7 Como exemplo de tais elementos: se alguém 
conduzir um automóvel acima de 80 km/h (predicado 
fático ou hipótese), então terá de pagar uma multa de 
valor X (consequente). 

8 Partindo de um determinado mamífero, 
generaliza-se seu tipo para categorizá-lo como um 

O predicado fático da regra não é uma 
generalização perfeita. Isso porque o predi-
cado fático possui uma relação probabilís-
tica com o objeto da regra, deixando aberta 
a possibilidade de que, em alguns casos, a 
conexão entre justificação e consequência 
esteja ausente. Nesse sentido, as regras 
possuem predicados fáticos subinclusivos 
ou sobreinclusivos, tal quando a gene-
ralização da regra exclui ou inclui mais 
do que a justificativa autorizaria9. Outro 
problema que surge é o da textura aberta 
da regra, que representa generalizações 
universais imperfeitas sobre o futuro ou 
vaguezas sobre o presente, existentes pela 
limitada capacidade humana de predizer 
o futuro. Esses casos falseiam o que antes 
era considerado uma verdade universal ou 
excludente (SCHAUER, 2004, p. 89-95)10. 
Esses três problemas acarretados pela gene-
ralização são importantes para se averiguar 
as funções das regras.

A concepção da generalização proba-
bilística acarreta o que Schauer chamou 
de experiência recalcitrante, que ocorre 
quando o resultado da aplicação da regra 
nega a sua própria justificativa. Entretanto, 
apesar de tal experiência, Schauer sustenta 
que as generalizações prescritivas devem 

pinscher, um vira-lata, ou, mais amplamente, como 
um cão. Feita tal generalização, pode ser estabelecida 
a regra de proibir cães em um restaurante, porque 
estes causam incômodos aos clientes. A seleção feita 
é para a categoria cães, e não mamíferos, por exemplo, 
restringindo à hipótese de que somente aquele tipo de 
mamífero causa incômodo em restaurantes. O aspecto 
probabilístico da generalização é o de que todos os 
cães causam incômodos aos clientes de restaurantes.

9 Seguindo o exemplo da nota anterior, podemos 
pensar que cães-guia estão incluídos na regra que pro-
íbe a entrada de cães (sobreinclusão), ainda que sejam 
treinados para não causar incômodos, assim como a 
regra não cita, por exemplo, gatos, que podem, igual-
mente, causar incômodos aos clientes (subinclusão).

10 A generalização universal pode ser formulada 
tomando por base, por exemplo, uma crença que 
considera que exista uma doença, exclusivamente, 
transmitida por cães, ensejando a regra que proíbe 
sua entrada no restaurante. Entretanto, após pesquisas 
cientificas, descobre-se que tal doença não é transmi-
tida pelos caninos.
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ser entrincheiradas (obstaculizando a 
possibilidade de utilizar uma linguagem 
sensível e adaptável)11 para que um modelo 
de regras seja efetivo, asseverando que es-
sas experiências representariam pequenas 
injustiças suportáveis diante das vanta-
gens mais amplas do modelo de regras. 
Assim, do confronto entre a aplicação da 
regra e a sua justificativa, a primeira deve 
prevalecer. Portanto, o entrincheiramento 
das generalizações deixa de fora casos que 
poderiam ser incluídos na regra, caso fosse 
aplicada sua justificação (SCHAUER, 2004, 
p. 106 -112). 

As mais fortes justificativas em defesa 
do modelo de regras, segundo o autor, es-
tão na eficiência, na confiança, na aversão 
ao erro dos julgadores e na estabilidade12. 

O argumento da aversão ao risco de erro 
dos julgadores preconiza que há erros que 
independem deles, que são observados por 
conta do contraste do entrincheiramento 
das regras com a riqueza das possibilidades 
da vida. Porém, existem erros que advêm 
da aplicação incorreta de um procedimento 

11 Schauer (2004) expõe o modelo entrincheirado 
de tomada de decisões em contraposição ao modelo 
conversacional, que tem como característica se adaptar 
a qualquer contexto, ou seja, as experiências recalci-
trantes do futuro e as adequações das generalizações 
às suas justificativas são sempre possíveis diante de 
um caso específico.

12 Afirma Schauer que não é o propósito do direito 
ser injusto por ser injusto, mas há um importante con-
junto de valores (previsibilidade de resultado, unifor-
midade de tratamento e medo da discricionariedade) 
que o sistema legal toma como importante preservar. 
Nesse sentido, o direito é mais do que simplesmente 
fazer a coisa certa em cada caso individual, pois, em 
nome do Estado de Direito, importantes valores insti-
tucionais e sistêmicos devem prevalecer, mesmo que, 
ocasionalmente, à custa da justiça ou da eficiência no 
resultado de um caso individual (SCHAUER, 2009, 
p. 35). Partindo de tais premissas, o autor rechaça o 
argumento de que as regras garantem a equidade, 
uma vez que as regras ganham relevo justamente 
quando ignoram diferenças relevantes no tempo de 
sua aplicação, ou seja, quando tratam diferentemente 
casos similares. Isso porque a equidade apenas pode 
ser alcançada em um caso se houver transcendência 
das limitações inerentes às regras (SCHAUER, 2004, 
p. 198-200). 

particularista, teoricamente, otimizador13. 
Estes últimos se reduzem com o modelo 
de regras, pois o julgador dispõe de um 
número menor de fatores, que são fáceis 
de encontrar, controlar e de aplicar. O ar-
gumento da estabilidade, que está intima-
mente ligado ao argumento de aversão ao 
erro, da confiança e da eficiência14, defende 
que o modelo de regras traz estabilidade 
por si mesma, pela razão de as regras es-
treitarem o espectro das decisões potenciais 
e por tornarem mais difícil alterar, positiva 
ou negativamente, o estado das coisas 
(SCHAUER, 2004, p. 198-220). 

A utilização de um modelo de regras 
nos moldes propostos por Schauer encontra 
sua principal justificativa institucional na 
ideia de distribuição do poder decisório. 
Um julgador que decide com base no mode-
lo de regra é instruído para não considerar 
certos fatos, razões e argumentos, evitando 
que chegue a resultados equivocados (aver-
são ao risco de erro dos julgadores). Desse 
modo, as regras funcionam como importan-
tes instrumentos de distribuição de poder, 
o que quer dizer que serviriam para deli-
mitar que apenas determinadas instituições 
seriam competentes para determinar seu 
conteúdo. Todavia, tal delimitação não se 
baseia em considerações, eminentemente, 
de limitações epistêmicas ou de ausência 
de aptidões, mas de limitações temporais 

13 O tipo de erro que envolve um argumento de 
suposta otimização é diferente daquele que decorre 
das experiências recalcitrantes trazidas pelas vivên-
cias diárias, uma vez que, no primeiro tipo de erro, 
a autoridade decisória se sente livre para perquirir 
quaisquer padrões que ela mesma considera como 
os melhores, de forma particularista. Como exemplo, 
cita-se o caso de delegar à autoridade policial a decisão 
acerca da interpretação constitucional sobre o que se 
pode considerar como “dia”, de acordo com a dicção 
do inciso XI, art. 5o, da CF/88.

14 O argumento da confiança representa a certeza 
e previsibilidade de uma ação, permitindo que haja 
o planejamento das atividades intersubjetivas com 
maior eficácia. O argumento da eficiência, por sua 
vez, preconiza que, com o modelo de regras, perde-se 
menos tempo investigando e calculando as justifica-
tivas e consequências de uma regra, permitindo sua 
aplicação mais expedita e segura.
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(entrincheiramento de generalizações) e 
de delimitação de alocação horizontal de 
poderes.

– O modelo de regras e a força dos precedentes

É com base no modelo de regras que o 
autor desenvolve o pensamento acerca da 
normatividade e vinculação dos preceden-
tes judiciais, de tal sorte que os precedentes, 
em breve síntese, são considerados como 
generalizações entrincheiradas, que des-
consideram as experiências recalcitrantes. 
A diferença está em que os precedentes são 
generalizações posteriores formuladas por 
outra autoridade, mas, da mesma forma 
que as regras legislativas, tais generali-
zações independem das justificativas que 
deram origem ao precedente (SCHAUER, 
2004, p. 244-245)15.

O núcleo principal do que seja seguir 
um precedente é decidir uma questão jurí-
dica da mesma forma que cortes anteriores 
fizeram no passado. Não se trata de estar 
persuadido pela decisão e, posteriormente, 
segui-la. A obrigatoriedade vai mais além. 
Schauer defende que, quando alguém 
segue uma decisão porque acredita que 
esteja correta, ou seja, quando a decisão 
é seguida porque apresentara razões que 
fizeram a pessoa mudar de ideia sobre o 
tema, não existe obediência ao precedente. 
Trata-se de uma questão de aprendizagem. 
A corte inferior deve seguir o precedente, 
ainda que acredite que esteja decidindo de 
forma equivocada, pois é o status de decisão 
anterior que lhe confere força, não a corre-
ção de sua justificação ou de seu resultado 
(SCHAUER, 2009, p. 37-40)16.

15 A tarefa da teoria do precedente, portanto, é 
explicar, em um mundo em que um único evento 
pode se encaixar em diferentes categorias (ou tipos), 
como e por que algumas assimilações são plausíveis 
e outras, não (SCHAUER, 1987, p. 579).

16 O fato de um tribunal chegar à mesma conclu-
são de um julgamento anterior não é indício de que 
exista obrigação de seguir um precedente (stare decisis), 
pois, ainda que se admita que o julgamento do caso 
em análise alcance a mesma premissa do precedente, 
sem que houvesse decisão preexistente, isso não 

Além da distinção temporal e de auto-
ridade entre a tomada de decisão baseada 
em regras e a tomada de decisão baseada 
em precedente, há, também, a indetermina-
ção ou subdeterminação do conteúdo a ser 
generalizado do precedente, pelo fato de 
não existir um predicado fático estabelecido 
de forma canônica, como nas regras. Nesse 
sentido, quem realiza a generalização é o 
tribunal que tem de julgar um caso pos-
terior, lançando mão do caso paradigma, 
pois no primeiro tribunal não se sabe ainda 
qual regra ou standard de relevância será 
generalizado na aplicação do precedente 
ao caso em julgamento (SCHAUER, 2004, 
p. 246-247)17. 

Dessa feita, como não há a formulação 
de prescrições normativas da regra pelo 
tribunal que formou o precedente (gene-
ralização canônica), o segundo tribunal 
pode generalizar de forma vinculante pela 
descrição dos fatos, pelos fundamentos ou 
por categorias (servidor público, regime 
estatutário etc.), mas, uma vez feita a gene-
ralização, as justificativas formuladas por 
tais critérios deixam de ser importantes e a 
generalização passa a ter normatividade in-
dependentemente da justificativa extraída 
da descrição dos fatos, dos fundamentos ou 
das categorias encontradas no precedente 
no momento da generalização18. 

representa a adoção de um precedente por sua força 
vinculante, mas apenas que as razões dos julgamen-
tos são coincidentes. Por outras palavras, decidir de 
acordo com um precedente, por considerar sua força 
vinculante, não se verifica quando um ministro vota 
em sua conformidade por concordar com as razões, 
mas, sim, porque o compreende como vinculante ou 
obrigatório (SCHAUER, 2007, p. 385-386).

17 A questão do precedente, portanto, não é se 
existem categorias imutáveis do mundo que podem 
ser apreendidas com a linguagem, mas, sim, se as 
categorias usadas ao se formular uma decisão estão 
totalmente dentro do controle do julgador, ou se as ca-
tegorias, de alguma forma, resistem às alterações feitas 
pelos julgadores que as utilizam posteriormente. Por 
essa razão, é muito importante que a forma com que 
os casos sejam agrupados não seja descaracterizada 
no futuro (SCHAUER, 1987, p. 584-585).

18 Seguir um precedente é importante para a 
eficiência cognitiva e decisória das cortes inferiores. 
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Assim, tem-se que o peso das regras ge-
neralizadas por meio dos precedentes não é 
canonicamente formulado, mas interpreta-
do por profissionais e construído a partir de 
decisões prévias (SCHAUER, 2004, p. 248-
250). De mais a mais, a noção de precedente 
depende, fortemente, do modo com que 
as categorias (generalizações) do mundo 
utilizadas sejam formuladas; devem sê-lo 
frequentemente, de maneira ampla ou mais 
poderosa em canalizar pensamentos do que 
categorias ou comparações que podem for-
matar propósitos normativos particulares 
e, portanto, de pouco alcance (SCHAUER, 
1987, p. 587).

Nesse sentido, o autor afirma que a 
vinculação horizontal do precedente (para 
o autor, a obrigação de um mesmo tribunal 
seguir seus próprios precedentes), ou seja, 
a regra do stare decisis, não existe quando 
um tribunal tem a liberdade de rejeitar uma 
decisão anterior que considere equivocada. 
Todavia, afirmar que as revogações são 
possíveis não quer dizer que não exista o 
stare decisis, mas apenas que se trata de uma 
regra não absoluta, ou seja, deve haver o 
respeito de decisões que são consideradas 
equivocadas, por conta de sua natureza, 
e se isso não ocorre é porque a regra da 
justificativa especial é ilusória. Com efeito, 
se os juízes nunca seguem um precedente 
que julgam equivocado, nunca existiu uma 
norma de stare decisis absoluta (SCHAUER, 
2007, p. 390-391).

Schauer, por exemplo, afirma que a atual 
Suprema Corte não respeita a norma do stare 
decisis19, mas reconhece, entretanto, que tal 

Portanto, considerar questões como assentadas é 
melhor para um tribunal, uma vez que não precisará 
rever a matéria constantemente. Ou seja, trata-se de 
ter em conta a consistência e o assentamento das ques-
tões, por conta do valor da estabilidade em si mesma 
(SCHAUER, 2009, p. 43).

19 Tal conclusão é reforçada, na visão do autor, 
pelas pesquisas empíricas realizadas pelos cientistas 
políticos; pelas críticas atuais de renomados juristas; 
pela prática das divergências contínuas de juízes, que, 
mesmo sendo voto vencido, insistem em suas convic-
ções, bem como a rejeição do stare decisis por alguns 
juízes. Isso porque, ao que parece, os juízes estão mais 

atitude pode ser explicada porque a Supre-
ma Corte lida com casos de alta complexi-
dade moral e política, ou seja, seria melhor 
procurar tal norma nas cortes inferiores, 
onde questões de direitos fundamentais 
individuais não estão em jogo e o valor da 
garantia da consistência por si mesma é 
importante (SCHAUER, 2007, p. 396-399).

A força do precedente, portanto, não 
está apenas ligada a categorias de assimi-
lação (generalizações), mas também à am-
plitude de tais generalizações. Dependendo 
das distinções arbitrárias que forem feitas, 
menor será o papel do precedente. Dizer 
que o precedente é razão para decisão de 
uma determinada forma não é o mesmo 
que dizer que seguir o precedente é o que se 
deve sempre fazer, todas as coisas conside-
radas, pois precedente vinculante é aquele 
que tem de ser seguido ou distinguido. Um 
sistema no qual o precedente opera como 
uma limitação comparativa forte será um 
sistema no qual os julgadores ignoram 
as finas, porém justificáveis, diferenças 
na busca de similaridades mais amplas 
(SCHAUER, 1987, p. 592-595). Portanto, 
quanto menos uma corte segue um prece-
dente vinculante, mais fraca (ou inexisten-
te) será a regra que impõe tal vinculação.

A vinculação decorrente da generaliza-
ção dos precedentes só pode ser afastada, à 
semelhança do modelo de regras, por meio 
de distinções ou pelo critério da especiali-
dade (prioridade local), que deixa de lado o 
precedente, sem revogá-lo, apesar de o cri-
tério da especialidade não ter prioridade ab-
soluta. Para que haja revogação (overruling), 
não basta que a decisão seja, apenas, um erro; 
ocorrerá revogação apenas quando a corte 
acreditar que a decisão seja extremamente 
errada e que possa acarretar consequências 
muito graves (SCHAUER, 2009, p. 60).

À guisa de conclusão, verifica-se que o 
modelo de tomada de decisão baseado em 

propensos a considerar aquilo que consideram como a 
melhor interpretação (tomando em consideração todos 
os fatores) da interpretação do que a aderência ao pre-
cedente em si mesma (SCHAUER, 2007, p. 396-397). 
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regras considera que, em um sistema de 
precedentes, a possibilidade de otimização 
caso a caso não é algo possível. Trata-se de 
um sistema que é avesso ao risco de erro 
dos julgadores ou à discricionariedade, 
uma vez que sacrifica a possibilidade de 
otimização caso a caso, em troca da dimi-
nuição da possibilidade de resultados ruins 
em um número maior de casos (SCHAUER, 
1987, p. 590)20.

3. Análise da força dos precedentes 
vinculantes e não vinculantes do 

STF de acordo com a teoria de 
Frederick Schauer

De acordo com o exposto linhas atrás, a 
força do precedente vinculante é considera-
da absoluta, assemelhando-se à força de lei. 
Intencionando compreender melhor o que 
significava uma determinação formal de 
vinculação aos precedentes do STF, foram 
expostas as ideias de Schauer, com o fim 
de descrever, do ponto de vista teórico, o 
que seria o precedente vinculante absoluto, 
interpretado como regra.

Entretanto, mais do que apenas descre-
ver o que seria um precedente absoluto na 
prática judicial brasileira e acolher ou refu-
tar a conclusão de MacCormick e Summers 
(1997) sobre a provável e possível inexistên-
cia de um precedente com força absoluta 
nas experiências estrangeiras, é imperativo 
analisar a forma como o STF interpreta o 
precedente vinculante e sua força.

Partindo dessas premissas, serão anali-
sadas decisões do STF que apontam a força 
de um precedente vinculante, em contraste 
com a força de precedentes que não são 
dotados dessa característica. Dessa forma, 

20 Schauer (1987, p. 601) aponta que, nos territó-
rios de decisão em que se busca a ênfase na riqueza 
e individualidade da experiência imediata, o homem 
se sente livre para explorar todo argumento possível 
para que se possa transformar uma questão como a 
melhor para um caso, pois será a fineza do caso que 
será o mais vital. Tal sistema nega as vantagens do 
precedente. O desejo da estabilidade se rende ao desejo 
de responder corretamente.

com base em Schauer, é possível elencar 
algumas hipóteses que seriam capazes de 
demonstrar se o STF considera que o pre-
cedente dotado de efeito vinculante sempre 
deve prevalecer, ou seja, se é absoluto: 1) 
se o STF considerar que a generalização 
entrincheirada utilizada no predicado 
fático do precedente21 prevalece, à revelia 
das justificativas sustentadas em sua for-
mulação; 2) se o STF não aceitar aplicações 
particularistas de generalizações, relevan-
do aplicações subótimas dos precedentes 
trazidas por experiências recalcitrantes; 3) 
se o STF aplicar um precedente, ainda que 
considere que sua decisão pretérita tenha 
sido incorreta, tendo em vista a estabilidade 
considerada em si mesma; e 4) se o STF não 
utilizar ou reinterpretar as justificativas que 
tenha construído na formulação do prece-
dente vinculante, para resolver problemas 
de sua aplicação.

Portanto, caso essas hipóteses estejam 
presentes na análise abaixo, podemos cor-
roborar com a tese de que o precedente vin-
culante opera de maneira absoluta e afastar, 
definitivamente, as teses de MacCormick e 
Summers (1997).

3.1. Julgados dotados de efeito 
vinculante formal

– Casos envolvendo a Súmula Vinculante no 9

Em 2008, o plenário do STF editou a sú-
mula vinculante no 9, cujo teor é o seguinte: 

21 O predicado fático que contém a generalização, 
para fins da hipótese estruturada, pode ser formulado 
de forma canônica, no caso, por exemplo, da súmula 
vinculante ou pode não existir, quando formulado 
pelo tribunal anterior. Em ambos os casos, podemos 
perceber se houve ou não a aderência ao predicado 
fático não canônico pelo controle que o STF realiza, 
especialmente, via reclamação. No caso da súmula 
vinculante, é importante notar que seu enunciado 
não é um precedente, mas a extração canônica do 
que seria a regra de relevância de vários precedentes. 
Não obstante, comumente, o enunciado da súmula 
é interpretado como regra vinculante, tal como se 
substituísse os precedentes que lhes deram origem. 
É, justamente, esta última interpretação que ocasiona 
os problemas a seguir analisados.
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O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/198422 
(lei de execução penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o 
limite temporal previsto no caput do artigo 
5823. Tomando por base a generalização 
presente no predicado fático da súmula, 
é constitucional a perda dos dias remidos 
daquele que tenha cometido falta grave 
e não se lhe aplica o limite de 30 (trinta) 
dias. Dessa forma, não se observa nas 
disposições linguísticas nenhuma exceção 
ou qualquer demonstração de que alguma 
outra situação possa ocorrer.

 Não obstante o prescrito na súmula, 
inúmeros juízes e tribunais entenderam 
que a súmula silenciava quanto à possi-
bilidade de gradação temporal da perda 
dos dias remidos, atestando, somente, a 
impossibilidade de fixá-la pelo parâmetro 
dos 30 dias. Entretanto, contrário a esse 
entendimento, o STJ, determinando a perda 
total dos dias remidos, reviu decisão do 
TJ/SP, que havia decidido que a perda de 
dias remidos deveria ser fixada pelo juiz, 
considerando os antecedentes de conduta 
do apenado e as consequências de seu ato, 
limitando-a em 15 (quinze) dias. O relator 
no STJ, Min. Jorge Mussi, afirmou que o 
STF havia pacificado a questão, salientando 
que não é aplicável o limite de 30 (trinta) 
dias, previsto no art. 58 da mencionada lei, 
ao sumular, com caráter vinculante, a de-
cisão24. Ou seja, o STJ considerou a súmula 
vinculante como uma regra, no sentido de 
perda total dos dias remidos.

22 Art. 127. O condenado que for punido por falta grave 
perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período 
a partir da data da infração disciplinar. O referido dispo-
sitivo legal da LEP foi alterado pela Lei 12.433/2011, 
que agora regulamenta a matéria da seguinte forma: 
art. 127 – Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar 
até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto 
no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da 
infração disciplinar.

23 Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de 
direitos não poderão exceder a trinta dias, ressalvada a 
hipótese do regime disciplinar diferenciado.

24 REsp 1.054.670/SP, Quinta Turma, DJe 
01/06/2009.

Todavia, o Min. Ayres Britto, em caso 
semelhante ao acima descrito, indeferiu 
liminar em Reclamação, sob o fundamen-
to de que a súmula não afastou o direito 
subjetivo à individualização da pena, nem 
atentou contra o chamado princípio da 
proporcionalidade, na avaliação da falta 
disciplinar eventualmente cometida. A sú-
mula, portanto, não impediu que a decisão 
de perda dos dias remidos incorporasse um 
juízo de gradação da falta disciplinar. Logo, 
a perda dos dias remidos tanto poderá ser 
total quanto parcial, a depender de cada 
avaliação formal da falta grave25.

Diante do exposto, é possível concluir 
que a interpretação da possibilidade de 
gradação da perda dos dias remidos, ado-
tada pelos tribunais inferiores, não viola a 
eficácia vinculante da súmula. Ademais, as 
justificativas que envolveram a sua formula-
ção foram utilizadas (princípio da individu-
alização da pena e proporcionalidade) e não 
apenas o sentido da regra entrincheirada 
prescrita de forma canônica na súmula26.

– Casos envolvendo a súmula vinculante no 12

Também em 2008, o plenário do STF 
editou a súmula vinculante no 12, que 

25 MC na Rcl 108.20 / RJ, Min. Ayres Britto, DJe 
16/02/2011. É interessante observar que o Min. Ayres 
Britto, durante as discussões que deram origem à 
súmula, sustentou posição semelhante, no que foi 
seguido pelo plenário: O SR. MINISTRO CARLOS 
BRITTO – Senhor Presidente, vou aderir, insistindo nas 
duas observações. O conceito de falta grave está em aberto. 
Nós não estamos aqui fechando nenhum compromisso com 
o conceito de falta grave. Depois, a perda dos dias remidos 
pode se dar por forma proporcional à gravidade da falta. 
Então, com essas duas ponderações, eu acompanho. O SR. 
MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – De 
qualquer forma, submetida a controle judicial devido, claro.  
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Perfeito. Não es-
tamos dizendo que se perde tudo, que os dias remidos serão 
totalmente perdidos a partir da constatação de falta grave. 
O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) 
– Só está-se dizendo da previsão da perda dos dias. (STF, 
DJe no 172/08, 12/09/08, p. 32).

26 Diante das alterações legislativas e da interpre-
tação do STF sobre a eficácia da súmula, foi proposto 
Recurso Extraordinário, com repercussão geral, que 
intenciona decidir a alteração ou revogação da súmula 
vinculante (Tema em RG no 477, RE 638.239).
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dispunha o seguinte: A cobrança de taxa de 
matrícula nas universidades públicas viola o 
disposto no art. 206, IV, da Constituição Fede-
ral. Pela generalização escolhida, pode-se 
concluir que toda e qualquer matrícula 
cobrada por universidades públicas seria 
inconstitucional. Todavia, os intérpretes 
da súmula27 sustentavam que a súmula 
não incluía, por exemplo, matrículas em 
cursos de línguas ofertados à comunidade 
pela universidade, bem como cursos de 
pós-graduação lato sensu.

Quando teve a oportunidade de julgar 
as referidas questões, o STF parece ter 
acolhido a tese de que existem algumas ex-
ceções à aplicação da súmula, não obstante 
se tratarem de matrículas em universidades 
públicas. O Min. Gilmar Mendes salientou 
que os precedentes que motivaram a apro-
vação da súmula não trataram de qualquer 
curso realizado pelas universidades públi-
cas, mas apenas dos cursos de ensino su-
perior. Ademais, a exigência da gratuidade 
do ensino não se mostra incompatível com 
a cobrança de determinadas exações que 
sirvam para subsidiar as universidades 
públicas, em função das dificuldades por 
que passam essas instituições em razão da 
insuficiência de recursos28. 

Da análise dos casos citados, pode-se 
inferir que a existência de experiências 
recalcitrantes, nos casos citados, de sobrein-
clusão, não fez com que o STF aplicasse a 
súmula como regra, reconhecendo a pos-
sibilidade de otimizar as justificativas da 
súmula29.

27 No caso em questão, o TRF da 4a Região.
28 MC na Rcl 8.295/RS, DJe 05/08/09 (matrículas 

em pós-graduação lato sensu). MC na Rcl 8.596/CE, 
DJe 05/08/09 (matrículas em cursos de línguas).

29  Do mesmo modo que a súmula vinculante no 9, 
as discussões plenárias dão importantes indícios sobre 
a interpretação da súmula: MENEZES DIREITO – É 
que estamos fazendo a súmula exatamente sobre o caso 
específico desse processo, que é a taxa de matrícula. Não 
entramos em nenhuma outra matéria. GILMAR MENDES 
(PRESIDENTE) – Só a taxa de matrícula. Não estamos 
entrando em nenhuma outra matéria (DJe no 214/08, 
12/11/08, p. 19).

– Casos envolvendo a ADI 1.232/DF
No julgamento da ADI 1.232/DF30, o 

plenário do STF assentou que era constitu-
cional o § 3o do art. 20 da Lei 8.742/93, que 
instituiu requisito objetivo (renda familiar 
mensal per capita inferior a ¼ do salário 
mínimo) para concessão do benefício de 
prestação continuada à pessoa portadora de 
deficiência ou ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manuten-
ção e nem de tê-la provida por sua família31.

Trata-se de um caso complexo e bastan-
te controverso. Nos anos imediatamente 
subsequentes à decisão dotada de efeito 
vinculante, o tribunal deferia todas as re-
clamações e recursos extraordinários que 
outorgavam o benefício inobservando o 
critério objetivo legal32, o que poderia le-
var à conclusão de que o plenário seguiria 
decisão anterior que considera equivocada, 
aproximando-se tal interpretação da deci-
são como uma regra, nos termos preconi-
zados por Schauer.

Todavia, mais recentemente, o STF ca-
minha para a revisão do precedente dotado 
de efeito vinculante, mas, enquanto não 
realiza a revogação formalmente, utiliza de 
outros meios interpretativos para limitar a 
força normativa do precedente.

Uma delas é manter a decisão reclamada 
que tenha deferido o beneficio com base 
em fundamento diverso daquele imposto 
pela lei, em razão da impossibilidade de 
revolver matéria fática, mais especifica-
mente, as provas que o reclamado utilizou 

30 DJ 01/06/01, Nelson Jobim.
31 A Lei 12.435/11, no que concerne ao artigo ci-

tado, alterou a exigência de 70 para 65 anos, para fins 
de deferimento do benefício, mas manteve o requisito 
legal objetivo para a concessão.

32 MC na Rcl 3.918/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
DJ 21/11/2005; Rcl 2.323/PR, Rel. Min. Eros Grau, 
DJ 20/05/2005; AgR na MC na Rcl 4.427/RS, Cezar 
Peluso, DJ 29/06/2007, Pleno; AgR no RE 318.414/
SP, Eros Grau, Segunda Turma, DJ 29/09/2006; Rcl 
2.323/PR, Eros Grau, DJ 20/05/2005, Pleno.  AgR no 
AI 467.633/SP, Marco Aurelio, Primeira Turma, DJ 
03/08/2007; AgR na Rcl 2.303/RS, Ellen Gracie, Pleno, 
DJ 01/04/2005, e ED no RE 416.729/SC, Sepúlveda 
Pertence, Primeira Turma, DJ 02/12/2005.
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para constatar o estado de miserabilidade 
do beneficiado33. Por vezes, o tribunal tem 
enfatizado que as decisões reclamadas 
que atribuem interpretação ao dispositivo 
declarado constitucional em conjunto com 
legislação previdenciária posterior, que não 
foi objeto da ADI, não ofendem a decisão 
paradigma34.

Em importante julgado, a ministra Cár-
men Lúcia afirmou que o plenário julgou 
a constitucionalidade do artigo, mas não 
excluiu a possibilidade de outras interpre-
tações ou critérios possíveis para a conces-
são do benefício. Afirmou que a constitu-
cionalidade da norma legal não significa a 
inconstitucionalidade dos comportamentos 
judiciais que, para atender, nos casos con-
cretos, à Constituição, que é garantidora da 
dignidade humana e do direito à saúde, e 
prestar assistência social a quem necessitar, 
tenham de definir aquele pagamento diante 
da constatação da necessidade da pessoa 
portadora de deficiência ou do idoso que 
não possa prover a própria manutenção 
ou de tê-la provida pela família35. Por fim, 
é importante transcrever as palavras do 
Ministro Gilmar Mendes sobre o tema:

“O Tribunal parece caminhar no 
sentido de se admitir que o critério 
de 1/4 do salário mínimo pode ser 
conjugado com outros fatores indi-
cativos do estado de miserabilidade 
do indivíduo e de sua família para 
concessão do benefício assistencial 
de que trata o art. 203, inciso V, da 

33 AgR na Rcl 4.018/SP, DJe 25/08/11, Celso de 
Mello; Rcl 3.342/AP, DJ 22/03/06, Sepúlveda Pertence 
e Rcl 4.115/RS, DJ 16/06/06, Ayres Britto.

34 Rcl no 4.280/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
DJ 30.6.2006, e AgR no RE 569.065/PR, Rel. Joaquim 
Barbosa, Segunda Turma, DJe 01/10/2010. Nos casos, 
a legislação posterior citada é, geralmente, o artigo 34, 
parágrafo único, da Lei 10.741/03 (estatuto do idoso). 

35 AgR no AI 470.975/SP, Primeira Turma, DJ 
16/03/2007, Rel. Cármen Lúcia. Foi reconhecido ao 
tema Repercussão Geral, relativo ao direito ao benefí-
cio assistencial de prestação continuada, mesmo sem 
o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 
2o, § 3o, da Lei no 8.742/93 (Tema em RG no 27, RE 
567.985/MT).

Constituição (...). A meu ver, toda 
essa  reinterpretação do art. 203 da 
Constituição, que vem sendo reali-
zada tanto pelo legislador como por 
esta Corte, pode ser reveladora de um 
processo de inconstitucionalização 
do § 3o do art. 20 da Lei no 8.74236.” 

Podemos perceber, portanto, que o pre-
cedente não vinculou o STF quanto à sua 
generalização, quando o tribunal parece ter 
se dado conta de que julgou equivocada-
mente a ADI paradigma, possibilitando que 
o tribunal enfraquecesse a força vinculante 
de um precedente decidido de forma errô-
nea. E, importante salientar, indeferindo 
as reclamações que aventaram, desde o 
início, que a interpretação da Constituição 
realizada na ADI não teria sido a melhor, 
abandonando, dessa forma, o sentido de 
precedente como regra, por apresentar 
resultados subótimos.

– Casos envolvendo a ADC no 4/DF

No julgamento da MC na ADC no 4, 
foram considerados constitucionais os 
dispositivos da Lei 9.494/97, que consoli-
davam limitações à antecipação dos efeitos 
da tutela contra o poder público, especial-
mente aquelas relacionadas às vantagens 
pecuniárias reivindicadas pelo servidor 
público. No entanto, em casos de direitos 
previdenciários reconhecidos constitucio-
nalmente e garantidos pela jurisprudência 
do STF, o tribunal reconheceu que se 
poderia excepcionar o efeito vinculante 
da referida medida cautelar. As reclama-
ções e recursos extraordinários julgados 
pelo tribunal foram tantos que o plenário 
precisou editar uma súmula para ratificar 
a exceção das matérias previdenciárias à 
incidência do efeito vinculante (súmula no 
72937, STF)38.

36 MC na Rcl 4.374/PE, DJ 06/02/07.
37 A decisão na ação direta de constitucionalidade 4 

não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza 
previdenciária.

38 Para uma detida análise dessa questão, Maués 
e Scaff (2005, p. 53-61).
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Não bastasse essa enorme exceção ao 
efeito vinculante dessa decisão, evitando, 
portanto, que tais questões fossem abarca-
das pelo fenômeno da sobreinclusão, são 
incontáveis os casos em que o STF decidiu 
que as decisões reclamadas não haviam 
afrontado a decisão dotada de efeito vincu-
lante, portanto, compreendendo constitu-
cionais as regras de relevância sustentadas 
pelo judiciário no controle difuso39. 

– Casos envolvendo a ADI 939/DF

Existem casos dotados de efeito vincu-
lante que, diferentemente dos casos acima 
descritos, possuem uma grande força de 
vinculação, que se espraia, inclusive, para 
questões e matérias diversas daquelas que 
ensejaram a produção do precedente.

Como exemplo de tais decisões, pode-
-se citar o caso da ADI 939/DF40, que 
versava sobre a questão de saber se o 
constituinte derivado poderia estabelecer 
limitações ao princípio da anterioridade 
tributária, fora dos casos excepcionados 
pela Constituição. Em seu voto, o ministro 
Sydney Sanches afirmou que as limita-
ções ao poder de tributar deveriam ser 
interpretadas de acordo com o disposto 
no § 2o do art. 5o da CF/88, tornando inci-
dentes as limitações materiais à reforma 
constitucional, no sentido de vedar a abo-
lição de direitos fundamentais. Portanto, 

39 Rcl 8.074/CE, Marco Aurélio, DJe 13/10/09, 
e AgR na Rcl 5.983/PI, Cezar Peluso, DJe 05/02/09 
(Não ofende a ADC no 4 decisão que, a título de ante-
cipação de tutela, assegura a candidato aprovado em 
concurso a nomeação e posse em cargo público); AgR 
na Rcl 3.483, Cezar Peluso, DJ 28/04/2006, e AgR na 
Rcl 3.946/DF, 24/08/08, Cezar Peluso (Não ofende a 
ADC no 4 decisão que, a título de antecipação de tutela, 
não traduz aumento pecuniário, mas representa mero 
óbice judicial à redução de verba salarial); AgR na Rcl 
6.468/SE, Cezar Peluso, DJe 05/02/09 (Não ofende 
a ADC no 4 decisão que, a título de antecipação de 
tutela, se limita a determinar reintegração de servidor 
no cargo ou posto, até julgamento da demanda, sem 
concessão de efeito financeiro pretérito). Para mais 
casos de exclusão de situações do âmbito da cautelar, 
ver Maués e Scaff (2005, p. 61)

40 DJ 17/12/93, Sydney Sanches.

reconhecendo a anterioridade tributária 
como direito fundamental do cidadão 
contribuinte.

Após essa decisão, inúmeras outras a ci-
taram como precedente: 1) o caso foi citado 
para afirmar que o regime de substituição 
tributária não violava direitos fundamen-
tais do contribuinte41; 2) foi utilizado para 
declarar que a exigência do ITR sob a dis-
ciplina da MP 399, antes de 1o de janeiro 
de 1995, violava o princípio constitucional 
da anterioridade tributária42; e 3) foi im-
portante para sustentar que a redução ou 
a extinção de desconto para pagamento 
de tributo sob determinadas condições 
previstas em lei não pode ser equiparada 
à majoração do tributo43.

A força do precedente vinculante é ta-
manha que o mesmo foi citado em decisão 
que declarou inconstitucional a utilização 
imediata de nova regra às eleições gerais 
que se realizariam a menos de sete meses, 
contados da publicação da EC no 52/06, 
colidindo com o disposto no art. 16 da 
CRFB/88. A ministra Ellen Gracie, citando 
o precedente ora estudado, assentou que o 
fundamento da existência da anterioridade 
eleitoral é o mesmo do tributário: manu-
tenção das regras do jogo em andamento, 
evitando-se sobressaltos e garantindo a 
segurança44. O precedente foi citado, igual-
mente, como uma das razões para declara-
ção da inconstitucionalidade da norma da 
EC no 58/09, que determinava a retroação 
dos efeitos das regras constitucionais de 
composição das Câmaras Municipais em 
pleito já ocorrido e encerrado, sob o funda-
mento da anterioridade eleitoral45. 

41 AgR no AI 337.655/RS, Rel. Carlos Velloso, 
Segunda Turma, DJ 27/09/2002.

42 RE 448.558/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda 
Turma, DJ 16/12/2005.

43 MC na ADI 4016/PR, Rel. Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, DJe 23/04/2009.

44 ADI 3685/ DF, Rel. Ellen Gracie, Pleno, DJ 
10/08/2006.

45 MC na ADI 4307DF, Rel Cármen Lúcia, Tribunal 
Pleno, DJe 05/03/2010.
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3.2. Casos desprovidos de efeito 
vinculante formal

Após análise dos precedentes dotados 
formalmente de efeito vinculante, será re-
alizado o mesmo estudo em alguns casos 
de precedentes que são despidos de tal 
característica de vinculação formal. O obje-
tivo dessa análise é observar a força de tais 
precedentes, no intuito de estabelecer com-
parações com os precedentes vinculantes.

– Casos envolvendo a ADPF 45/DF

Um dos casos mais emblemáticos que 
se pode citar sobre precedentes não vincu-
lantes que possuem uma relevante força é o 
da decisão monocrática na ADPF 45/DF46, 
que foi julgada prejudicada, por conta de 
perda do objeto47. 

O ministro Celso de Mello delineou 
importantes considerações sobre o papel 
do Estado e do judiciário na implementação 
de políticas públicas, destacando a necessi-
dade de o judiciário agir no controle de po-
líticas públicas quando houvesse omissão 
injustificada do poder público competente, 
além de ressaltar que a chamada “reserva 
do possível” apenas seria possível ser 
arguida no caso de demonstrada impos-
sibilidade do Estado em prestar o serviço 
requerido, sendo, portanto, um ônus do 
poder público.

Por não ter julgado o mérito da ação, a 
ADPF não produziu efeitos vinculantes, 
mas o precedente vem sendo utilizado de 
maneira corrente no STF, nas mais diversas 
áreas, para reforçar a obrigação do Estado 
em desenvolver políticas públicas efetivas. 

46 MC na ADPF 45, Celso de Mello, DJ 04/05/04.
47 A Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental foi criada pela Constituição de 1988 e 
regulamentada, anos mais tarde, pela Lei 9.882/99, 
que dispõe, no § 3o do art. 10, que o julgamento da 
ADPF terá efeito vinculante. Ora, se a lei fala em jul-
gamento, está se referindo às decisões que analisam 
o mérito da ação. Portanto, o efeito vinculante apenas 
é aplicável quando o mérito da ação for julgado e em 
decisão colegiada e não monocrática, como foi o caso 
da ADPF 45. Não bastasse o anteriormente exposto, 
a ação perdeu o objeto.

Um dos principais temas desenvolvidos por 
meio do precedente foi o do direito funda-
mental à educação, mais especificamente do 
direito ao ensino infantil e fundamental48.  

A perda do objeto da ADPF 45/DF, o 
que tornaria impossível considerá-la como 
um precedente, é uma das mais recorrentes 
impugnações da parte requerida em ações 
que versam sobre políticas públicas e cujo 
fundamento principal para a demanda é o 
precedente em análise. Entretanto, o STF, 
nessas ocasiões49, rejeitou o argumento, sob 
o fundamento de que o plenário do tribunal 
reconheceu a dimensão política do direito 
à saúde na ADPF 45, e, ainda que tenha 
perdido seu objeto, os “fundamentos sobre 
os quais se assentou a decisão monocráti-
ca do Min. Celso de Mello permanecem 
incólumes, lastreando inúmeras outras 
decisões desta corte de molde a conformar 
o pensamento do STF quanto ao tema” 50.

 É importante notar que o precedente se 
tornou importante, mais do que por conta 
das generalizações que foram extraídas, mas 
em função de suas justificativas, que possibi-
litam ao Poder Judiciário, excepcionalmen-
te, determinar, especialmente nas hipóteses 
de políticas públicas já definidas pela Cons-
tituição, sua implementação, sempre que os 
órgãos estatais competentes sejam omissos 
e comprometam a eficácia e a integridade 
de direitos sociais e culturais constitucio-
nais. Portanto, foram a fundamentação e a 
justificação da ADPF que permitiram sua 
utilização como precedente vinculante para 

48 AgR no ARE 639.337/SP, Segunda Turma, 
DJe 15/09/2011, e AgR no RE 410.715/SP, Segunda 
Turma, DJ 03/02/06, ambas relatadas pelo Min. 
Celso de Mello; RE 655.203/MA, Rel Ayres Britto, 
DJe 14/12/2011; RE 595.129/SC, Rel. Ricardo Lewan-
dowski, DJe 30/09/2011; AI 658.491/GO, Rel. Dias 
Toffoli, DJe 05/09/2011; RE 574.481/SC, Rel. Ayres 
Britto, DJe  02/08/2010.

49 AgR no AI 734.487/PR,  Min. Ellen Gracie, Se-
gunda Turma, DJe 20/08/2010. AgR no RE 367.432 / 
PR, Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 14/05/2010 
e AgR no RE 603.575/SC, Min. Eros Grau, Segunda 
Turma, DJe 14/05/2010.

50 AgR no RE 559.646/PR, Rel. Ellen Gracie, Se-
gunda Turma, DJe  24/06/2011.
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casos que envolviam o direito à saúde e o 
direito à educação, por exemplo.

– Casos envolvendo o RE 179.500/RS

O Supremo Tribunal Federal reconheceu 
a possibilidade de se garantir a realização 
de avaliação de capacidade física em data 
diversa da fixada em edital para candidatos 
em concursos públicos, em razão de fatos 
alheios à vontade do candidato, com base 
no princípio da igualdade e dos princípios 
constitucionais que regem a administração 
pública51.

Desde seu julgado, o precedente vem 
sendo citado como fundamento para di-
versas situações em que o candidato não 
pode realizar, em par de igualdade com 
os demais, os testes e exames físicos pre-
vistos no edital do concurso52. No acórdão 
paradigma, por exemplo, a candidata sofria 
de hemorragia na data dos testes fixados 
no edital. Todavia, o STF reconheceu o 
mesmo direito para quem sofreu aciden-
tes automobilísticos53, de cálculo renal54 e 
para candidatas que estavam em período 
próximo ou posterior ao trabalho de parto55.

Mesmo que não tenha efeito vinculante, 
o predicado fático escolhido para generali-
zação56 da regra do precedente não se com-

51 RE 179.500/RS, Rel. Marco Aurélio, Segunda 
Turma, DJ 15/10/1999.

52 AgR no RE 412.435/DF, Rel. Cezar Peluso, DJ 
06/11/2006. Decisões monocráticas: MS 29.935/PI, 
Rel. Cármen Lúcia, DJe 24/11/2010; RE 376.607/DF, 
Rel. Eros Grau, DJ 08/08/2005; RE 254.135/MA, Rel. 
Joaquim Barbosa, DJ 14/02/2006 e AI 628.273/RJ, Rel. 
Eros Grau, DJ 27/02/2007.

53 AgR no AI 825.545/ PE, Rel. Ricardo Lewando-
wski, DJe 13/04/2011, Primeira Turma e MS 29.433/ 
DF, Rel. Cármen Lúcia, DJe 02/12/2011; AgR no RE 
584.444/DF, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, 
DJe 26/03/2010.

54 MS 29.918/DF, Rel. Marco Aurélio, DJe 
26/11/2010.

55 AgR no RE 577.309/DF, Rel. Ayres Britto, Se-
gunda Turma, DJe 04/03/2011; AgR no RE 598.759/
AL, Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/11/2009; 
AgR no RE 497.350/CE, Rel. Cármen Lúcia, Primeira 
Turma, DJe 01/07/2009.

56 Candidato em concurso público que não pode rea-
lizar atividades físicas, em par de igualdade aos demais, 

porta como entrincheirado, na medida em 
que funciona ou possui a mesma natureza 
da justificativa da decisão (o que retira, para 
Schauer, o caráter de regra), permitindo ao 
STF aplicá-lo em seus fundamentos para 
casos análogos. Dito em outras palavras, o 
princípio da igualdade nos concursos é a 
justificativa que permite ao tribunal realizar 
as analogias para considerar se a situação 
se enquadra nas circunstâncias alheias à 
vontade do candidato, ou seja, o STF busca 
a otimização de seu julgado caso a caso.

– Casos envolvendo o HC 68.742/DF57

Da mesma forma que os grandes e 
importantes precedentes analisados que 
envolvem direitos fundamentais, este reco-
nheceu relevante garantia na seara criminal: 
o princípio da não produção de provas 
contra si mesmo – nemo tenetur se detegere. 
No acórdão paradigma, exarado em Habeas 
Corpus, o acusado se manifestou pela nega-
tiva do crime no inquérito e, em razões re-
cursais, alegou arrependimento posterior, o 
que foi considerado pela autoridade coatora 
como suficiente para aplicar a pena acima 
do limite legal. Os ministros consideraram 
que o acusado estava exercendo um direito 
que age como limitador dos poderes perse-
cutores penais do Estado, impedindo que a 
manifestação contraditória seja considerada 
como uma circunstância para fixação da 
pena além do mínimo legal.

O precedente foi citado como funda-
mento para outros casos, como por exem-
plo: 1) impossibilitando que o silêncio fosse 
interpretado em desfavor do réu58; 2) para 
garantir direito ao silêncio em CPI, para que 
o paciente não fosse preso ou ameaçado 
de prisão pela recusa de responder à per-
gunta que pudesse incriminá-lo59; 3) para 

na data fixada no edital em razão de circunstancia alheia 
a sua vontade.

57 DJ 02/04/93, Rel. Ilmar Galvão, Pleno.
58 HC 75.616/SP, Rel. Ilmar Galvão, Primeira 

Turma, DJ 14/11/1997.
59 HC 79.589 DF, Rel. Octavio Gallotti, Pleno, 

DJ 06/10/2000; HC 79.812/SP, Rel. Celso De Mello, 
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possibilitar que advogados participassem 
dos interrogatórios de maneira ativa, exer-
cendo contraditório e ampla defesa60; e 4) 
para assentar que o indiciado não pode ser 
compelido a fornecer padrões gráficos do 
próprio punho, para os exames periciais, 
cabendo apenas ser intimado para fazê-lo 
a seu alvedrio61.

Essas hipóteses evidenciam uma forte 
vinculação do precedente oriundo do HC 
68.742/DF aos casos subsequentes, sem que 
seja o julgado formalmente vinculante de 
acordo com a ordem jurídica posta.

4. Conclusões
Após a análise acerca da interpretação 

que o STF realiza sobre a força dos próprios 
precedentes vinculantes, algumas conclu-
sões podem ser elencadas:

1) As súmulas vinculantes são formula-
das com base em uma linha de precedentes 
do STF62, mas, em função da formulação 
canônica de seus enunciados, redigidos 
de forma semelhante a regras positivadas, 
muitos autores e tribunais tendem a igualar 
a força vinculante da súmula vinculante 
com a da lei. Entretanto, da análise do caso 
das súmulas vinculantes de nos 9 e 12, pode-
-se concluir que o STF considerou, ainda na 
sessão administrativa, hipóteses que per-
mitiriam várias situações de afastamento 
das súmulas diante de possíveis experi-
ências recalcitrantes, demonstrando que a 
importância da formulação canônica não 
superou ou impossibilitou a utilização dos 
fundamentos ou justificativas ventiladas 
nas sessões administrativas que definiram 
a redação das súmulas, ou mesmo das jus-
tificativas que possam ser importantes para 

Pleno, DJ 16/02/2001.
60 HC 94.016/SP, Rel Celso de Mello, Segunda 

Turma, DJe 26/02/09, e HC 99.289/RS, Rel. Celso de 
Mello, Segunda Turma, DJe 03/08/2011.

61 HC 77.135/SP, Rel. Ilmar Galvão, Primeira 
Turma, DJ 06/11/1998.

62 O que pode não ocorrer quando RE for julgado 
em Repercussão Geral e der origem a uma súmula, 
como o STF, por vezes, realiza. 

a interpretação da súmula. Dito em outras 
palavras, mesmo quando as hipóteses de 
experiências recalcitrantes surgiram nas 
discussões dos ministros, foram selecio-
nadas generalizações que, aparentemente, 
não se sustentavam em contraste com as 
justificativas da súmula vinculante, fato que 
não impossibilitou que as discussões em 
sessão administrativa fossem consideradas 
importantes na interpretação da súmula, o 
que demonstra que a força de vinculação da 
súmula vinculante não pode ser compreen-
dida sem que sejam cotejadas suas justifica-
tivas com sua redação canônica. Ademais, 
cabe observar que há razões ou justificativas 
que podem ser utilizadas, mesmo quando 
não são extraídas dos precedentes, como no 
caso das considerações construídas pelos 
ministros nas sessões administrativas de 
aprovação e redação das súmulas;

2) Na ADI 1.232/DF, o STF, incialmente, 
considerou a aplicação do precedente à se-
melhança do modelo de regras de Schauer, 
mas, posteriormente, pelo fato de alguns 
ministros considerarem a decisão paradig-
ma equivocada, o tribunal voltou atrás e 
começou a adotar uma posição diferente, no 
sentido de não mais considerar a aplicação 
do precedente como regra, pois passou 
a tomar como relevante o surgimento de 
experiências recalcitrantes. Com efeito, mes-
mo diante da força normativa vinculante 
formal do precedente, o próprio STF, em 
sede de reclamação, acolheu o que os juízes 
e tribunais inferiores haviam interpretado 
acerca do mesmo dispositivo constitucional, 
ao julgar improcedentes as reclamações que 
consideraram insuficiente a interpretação 
feita pelo STF, no que concerne ao requisito 
objetivo para aferir o grau de miserabilidade 
do requerente do benefício previdenciário, 
o que demonstra que a força vinculante não 
impede que os demais órgãos do judiciário 
reinterpretem o mesmo dispositivo legal 
declarado constitucional pelo STF.

Há de se perceber, ainda, que, nesse 
caso específico, o STF está a caminho da 
revogação do precedente (overruling);
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3) O caso da ADC no 4/DF demonstra, 
de maneira exemplar, que o modelo de 
regras não se revela adequado para expli-
car o fenômeno da vinculação formal do 
precedente brasileiro, pois, logo após sua 
edição, o STF se viu forçado a adotar exce-
ções e a reconhecer afastamentos ao citado 
precedente. Ademais, o STF, usualmente, 
quando afasta o referido precedente, leva 
em consideração os fundamentos da deci-
são, contrariando, de pronto, o modelo de 
regras de Schauer, que desconsidera o afas-
tamento de precedentes com fundamento 
nas suas justificativas;

4) A ausência de uma disposição legal 
ou constitucional formal atribuindo força 
vinculante a uma determinada decisão não 
é um indício suficiente para concluir que  
a mesma exercerá uma vinculação mais 
fraca do que uma decisão dotada de efeito 
vinculante, como se pode observar no caso 
da ADPF 45/DF, do RE 179.500/RS e do 
HC 68.742/DF;

5) O modelo de regras poderia ter sido 
utilizado, por exemplo, para explicar o grau 
de vinculação de precedentes que não são 
dotados de efeito vinculante. O STF poderia 
ter generalizado, no caso do RE 179.500/
RS, a hipótese de candidatos que sofriam 
de hemorragia na data dos testes fixados 
no edital, desconsiderando as demais 
possibilidades, ainda que tivessem relação 
com a proteção dos direitos fundamentais. 
Caso isso tivesse ocorrido, seria um caso 
de forte grau de vinculação, ainda que 
desprovido de vinculação constitucional 
formal. Todavia, a descaracterização do 
modelo de regras ocorreu quando o STF 
buscou a justificativa do precedente para 
aplicá-lo em outras hipóteses, tais como: 
acidentes automobilísticos, cálculo renal 
e para candidatas que estavam em perí-
odo próximo ou posterior ao trabalho de 
parto, evidenciando a aplicação analógica 
de outras hipóteses não ventiladas no 
precedente paradigma em proteção aos 
direitos fundamentais. Essa situação não 
seria aceita na teoria de Schauer por se 

tratar de experiências recalcitrantes e abrir 
a possibilidade para outras questões, como 
seria, por exemplo, o caso de se indagar 
se o atraso decorrente de um pneu furado 
estaria abrangido pela generalização ven-
tilada no referido precedente, uma vez que 
as hipóteses subsequentes não integravam 
o procedente. Todavia, tendo em vista os 
casos subsequentes julgados com base no 
paradigma, esta última hipótese parece não 
estar abarcada pelo precedente, uma vez 
que não envolve questões relacionadas a 
direitos fundamentais (integridade física, 
direitos da gestante etc.);

6) Em alguns casos, é impossível dife-
renciar o grau de vinculação de um prece-
dente vinculante de outro desprovido de 
sobredito efeito, como nos casos da ADI 
939/DF (formalmente vinculante) e da 
ADPF 45 (não vinculante formalmente), 
por exemplo;

7) Seguindo com o exemplo das duas 
decisões acima, conclui-se que os preceden-
tes que possuem grande força vinculatória 
tendem a espraiar sua força normativa para 
regulamentar outras áreas ou institutos 
jurídicos. A ADI 939/DF, por exemplo, foi 
utilizada para declarar a constitucionalida-
de do regime de substituição tributária e, 
até mesmo, para justificar o postulado da 
anterioridade na seara eleitoral. A ADPF 
45/DF, por sua vez, tem ampla vinculação 
aos casos de intervenção judicial em política 
pública na área de saúde e educação. O 
mesmo raciocínio vale para as decisões no 
RE 179.500/RS e no HC 68.742/DF;

8) Hipoteticamente, partindo de uma 
classificação formal e semântica sobre 
quais decisões analisadas seriam, ou não, 
formalmente vinculantes, pode-se constatar 
que seria considerado como vinculante o 
grupo formado pelas seguintes decisões: 
a) ADI 1.232/DF; ADC 4/DF; ADI 939/DF 
e as súmulas vinculantes de nos 9 e 12. Por 
outro lado, as decisões não formalmente 
vinculantes formariam o seguinte grupo: 
b) RE 179.500/RS; HC 68.742/DF e ADPF 
45/DF. Com efeito, utilizando a imagem de 
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uma linha reta que representasse, de ma-
neira decrescente, a força dos precedentes 
(incluídos os que não são vinculantes),  de-
monstrar-se-ia graficamente, por exemplo, 
que em uma das pontas da reta estariam os 
precedentes vinculantes a e, exatamente no 
outro extremo (e no mesmo ponto), estaria 
o grupo dos precedentes não vinculantes b. 
Todavia, tal construção gráfica não daria 
conta de demonstrar e retratar a variedade 
da força dos precedentes analisados.

Entretanto, utilizando a imagem de um 
continuum para aferir o grau de vinculação 
dos precedentes analisados, percebe-se que 
a força de vinculação dos precedentes in-
depende da classificação em grupos dentro 
de uma linha reta, visto que a ADC 4/DF 
e a ADI 1.232DF, por exemplo, apesar de 
formalmente vinculantes, possuem uma 
força vinculante considerada fraca ou mé-
dia nesse continuum. Por seu turno, a ADPF 
45/DF e o HC 68.742/DF, desprovidos de 
vinculação formal, apresentam um forte 
grau de vinculação, do mesmo modo que 
a ADI 939/DF. A análise por meio de um 
continuum parece ser mais adequada para 
estudar a força vinculante dos precedentes, 
demonstrando que a compreensão dos pre-
cedentes em grupos estanques (vinculantes 
e não vinculantes) com base nas disposições 
legais ou constitucionais que imponham 
a vinculação formal é deficitária e inapta 
para, tanto do ponto de vista normativo 
como descritivo, explicar o grau de vincula-
ção de um precedente no direito brasileiro;

9) Os direitos fundamentais desem-
penham papel determinante no grau de 
vinculação de um precedente. Dessa forma, 
os precedentes, independentemente de 
exercerem ou não vinculação formal, que 
reconheceram (ADI 939/DF), estenderam 
(RE 179.500/RS) ou criaram (HC 68.742/
DF) direitos fundamentais possuem uma 
força vinculante muito maior do que aque-
les que limitaram ou reduziram o campo de 
aplicação de direitos fundamentais (ADI 
1.232DF e ADC 4/DF). Portanto, as expe-
riências recalcitrantes, quando surgem, 

não são desconsideradas pelo STF e as 
justificativas para a adoção do precedente 
são sempre utilizadas, para que a decisão 
seja considerada a mais correta, do ponto 
de vista da interpretação da Constituição 
e da proteção dos direitos fundamentais 
(ADI 1.232/DF);

10) Os argumentos em defesa da ado-
ção de um modelo de regras (eficiência, 
confiança, aversão ao risco, estabilidade), 
representado pelo precedente vinculante 
formal, não são suficientes para explicar o 
modo como o STF os interpreta, na medida 
em que o valor da estabilidade em si mesma 
não é um obstáculo para que o Tribunal 
continue a reinterpretar decisões vinculan-
tes (ADI 1.232/DF) ou reconheça direitos 
(ADI 939/DF). O argumento da aversão 
ao risco é, também, afastado quando ob-
servamos o tribunal utilizar justificativas 
e fundamentos para interpretar os prece-
dentes vinculantes (súmula vinculante no 
9), uma vez que lança mão de fatores que 
extrapolam o enunciado original da regra 
formulada.

Assim, se o precedente vinculante 
formal fosse interpretado como regra, o 
STF não indeferiria reclamações que o 
interpretam de acordo com suas justifica-
tivas (súmulas vinculantes de nos 9 e 12), 
demonstrando que a existência do efeito 
vinculante não pode ser explicada como 
forma de retirar a competência interpreta-
tiva dos demais órgãos do Poder Judiciário, 
ainda que estejam a ele subordinado, de-
monstrando que a fundamentação e a jus-
tificativa do sobredito efeito não parecem 
residir no monopólio do poder decisório 
sobre a constitucionalidade das leis ou da 
interpretação constitucional nas mãos do 
STF (ADI 1.232DF e ADC 4/DF).

11) Por fim, é notório que não é possível 
interpretar os precedentes vinculantes como 
regras, o que demonstra a insuficiência da 
teoria de Schauer (e, consequentemente, de 
qualquer teoria do direito que compreenda 
a vinculação formal do precedente de for-
ma absoluta e como regra) em descrever a 



Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012 95

prática do precedente vinculante brasileiro. 
Por outro lado, verifica-se que foi acertada 
a constatação feita por Neil MacCormick 
e Robert Summers de que a força dos 
precedentes não seria traduzida por meio 
de uma dicotomia forte entre precedentes 
formalmente (vinculação absoluta) e não 
formalmente (ausência de vinculação) 
vinculantes, mas seria melhor traduzida 
por um continuum, que evidencia, como 
inúmeros fatores (correção da interpretação 
constituição, alcance de suas justificativas, 
proteção aos direitos fundamentais etc.) 
influenciam a variação da força do grau de 
vinculação do precedente.
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1. Introdução, objetivos e metodologia
A cobrança de uma remuneração pelo 

empréstimo de dinheiro, chamada juro, é 
tema controverso e polêmico desde a mais 
remota Antiguidade. No Antigo Testamen-
to, a Bíblia faz cinco referências à usura. 
O texto sagrado considera que o usurário 
vende o tempo e que este pertence só a 
Deus (LE GOFF, 1989). Dessa perspectiva 
decorria que o usurário vendia o que não 
lhe pertencia, imputando, assim, à usura, 
o atributo de pecado.

Ainda de acordo com Le Goff (1989, p. 
29) Tomás de Aquino, um dos chamados 
doutores da Igreja, afirmava: nummus non 
parit nummos, dinheiro não gera dinheiro, 
justificando, assim, a não cobrança de juros 
nos empréstimos. Morgan (1965) afirma 
que a usura é tão antiga quanto a moeda. 
A propósito, esse autor cita Demosthenes 
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(1936, p. 325): “e mais cinquenta talentos 
em dinheiro emprestados a juro, dos quais 
onze talentos de depósitos bancários inves-
tidos lucrativamente”.

No entanto, a partir do século XII, a evo-
lução econômica da sociedade provocou 
uma mudança de paradigmas, em relação 
à cobrança de juros. A este respeito, Le Goff 
(1989, p. 36) informa que:

“Com efeito tudo mudou no sécu-
lo XII, em primeiro lugar porque 
o impulso econômico levou a um 
crescimento enorme da circulação 
monetária e ao desenvolvimento do 
crédito. Algumas formas de crédi-
to foram admitidas, outras, como 
o empréstimo para consumo com 
juros embutidos, viram as antigas 
condenações renovadas e fixadas, e 
sua repressão aumentada.”

Assim, premida por necessidades eco-
nômicas, a sociedade como um todo, a Igre-
ja em particular, passaram paulatinamente 
a aceitar o empréstimo de dinheiro a juro. 
Modernamente, o pagamento de juros ao 
prestamista é prática aceita universalmente; 
o aluguel do dinheiro tem, hoje, o seu preço 
estabelecido exatamente pela taxa de juro. 

Persistem, todavia, no Brasil, algumas 
tentativas de limitar o ganho do prestamista 
e, em contrapartida, reduzir o custo para o 
tomador. A legislação brasileira tem regu-
lamentado a matéria desde 1832, quando 
uma lei de 24 de outubro daquele ano 
permitiu a cobrança de qualquer taxa nos 
empréstimos a juros. Posteriormente, numa 
mudança radical de posição com respeito 
ao tema, o Código Civil de 1916, bem como 
as Constituições de 1933 e 1946, limitaram 
as taxas de juros e estabeleceram punições 
à usura. Diversos outros diplomas legais, 
de hierarquia inferior, também trataram da 
matéria. Por fim, a Constituição Federal de 
1988 limitou a taxa máxima de juros em 12 
% ao ano, exceto nas operações realizadas 
por instituições financeiras.

Todavia, uma questão polêmica surgiu 
quando tribunais brasileiros passaram a 

prolatar sentenças, levando em conside-
ração que o sistema de amortização de 
empréstimos mediante o pagamento de 
prestações iguais e consecutivas, conhecido 
como “Tabela Price”, se fundamentava no 
conceito de juros simples. 

Este artigo resolve esta questão sob o 
ponto de vista exclusivamente matemático, 
única via de prova absolutamente irrecor-
rível. Não questiona as decisões prolatadas 
pelos magistrados, os quais, seguramente, 
se fundamentaram na opinião de especia-
listas. Questiona-se aqui, isto sim, a opinião 
equivocada de tais especialistas. Recorren-
do a demonstrações indutivas e dedutivas, 
o texto prova que o sistema Price se funda-
menta no conceito de juros compostos e, 
por decorrência, nos seus procedimentos de 
cálculo característicos. Além e acima disso, 
demonstra o fundamento conceitual e o 
procedimento de cálculo de um sistema de 
amortização, semelhante ao sistema Price, 
em prestações iguais e consecutivas, porém 
a juros simples.

De início, com o emprego de um exem-
plo numérico, demonstra-se indutivamente 
que uma operação de amortização pelo sis-
tema Price tanto pode supor o pagamento 
integral dos juros a cada período, quanto 
supor capitalizá-los, incorporando-os ao 
capital; o resultado é, exatamente, o mes-
mo. Isso mostra a facilidade de conduzir 
ao erro os não iniciados em matemática 
financeira, mostrando falaciosamente que 
o sistema Price se fundamenta no conceito 
de juros simples.

A seguir, também recorrendo a um 
exemplo numérico, demonstra-se que se 
o sistema Price fosse fundamentado no 
conceito e nos procedimentos de cálculo 
específicos e exclusivos dos juros simples, o 
desconto das prestações para valor presente, 
à mesma taxa empregada para o cálculo da 
prestação, deveria resultar no capital inicial, 
o que não ocorre. Todavia, se o desconto for 
feito a juros compostos tal desconto resul-
tará exatamente no capital inicial; trata-se, 
assim, de uma prova irrecorrível.
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Em seguida, deduz-se a fórmula para o 
cálculo da prestação pelo sistema Price, o 
que permite demonstrar, agora algebrica-
mente, que o sistema Price é, de fato, um 
sistema de amortização fundamentado no 
conceito e nos procedimentos de cálculo es-
pecíficos e exclusivos dos juros compostos.

Por último, demonstra-se, também 
algebricamente e mediante o emprego de 
um exemplo numérico, como se processa o 
cálculo da amortização de um capital, com 
prestações iguais e consecutivas, da mesma 
maneira que o sistema Price – agora, porém, 
a juros simples.

2. Fundamentos conceituais

2.1. O valor do dinheiro no tempo – 
a taxa de juros

A teoria econômica afirma que o di-
nheiro tem diferentes valores, a depender 
de quando esteja disponível para o seu 
proprietário. É muito diferente, por exem-
plo, dispor imediatamente de $ 100,00 no 
bolso, de possuir uma nota promissória de 
$ 100,00, aceita por um devedor e vincen-
da algum tempo à frente. Diversas razões 
conduzem a esse conceito conhecido como 
“valor do dinheiro no tempo”. A possi-
bilidade de que o devedor não pague a 
dívida e a possível ocorrência de inflação 
até o vencimento fazem com que a nota 
promissória de $ 100,00 valha menos do 
que os $ 100,00 em moeda corrente, no bolso 
(PUCCINI, 2004).

Assim, as pessoas exigem uma remu-
neração, chamada juros, para trocar a sua 
poupança da condição de moeda corrente 
para a condição de um título a receber no 
futuro. Keynes (1992) definiu a poupança 
como sendo o excedente do rendimento so-
bre os gastos de consumo. Definiu também 
o sentido mais profundo do empréstimo de 
dinheiro a juros afirmando que o juro é a 
contrapartida que as pessoas exigem para 
abrir mão da sua liquidez. Relacionou três 
fatores determinantes para que as pessoas 

tenham preferência pela liquidez: transa-
ção, precaução e especulação (KEYNES, 
1992). Por transação, define-se a finalidade 
da moeda empregada para as operações 
cotidianas de compra e venda. A finalidade 
precaução decorre da prudência que as pes-
soas têm de manter uma reserva financeira 
para fazer frente a emergências que possam 
surgir. A finalidade especulação define 
a manutenção de uma reserva financeira 
para aproveitar eventuais oportunidades 
negociais que possam surgir.

Keynes (1992) centrou a sua explicação 
para a existência de juros na preferência que 
as pessoas têm, de manter suas poupanças 
disponíveis em moeda corrente, em vez de 
mantê-las na forma de um título de crédito. 
Segundo o autor, os juros são a contrapar-
tida que as pessoas exigem, para abrir mão 
da sua liquidez.

A partir destes conceitos, a teoria 
econômica moderna ensina que a taxa de 
juros nominal vigente em determinada 
economia, em dado momento, é formada 
por três componentes: i = i* + Ip + Rp1  
(GITMAN, 2010)1.

A taxa de juros nominal, i, é resultante 
da soma de uma taxa de juros dita real, i*, 
mais a expectativa que se tem da inflação 
ao longo do período da operação financeira, 
Ip, e mais um prêmio pelo risco percebido 
na operação de concessão de empréstimo, 
Rp1. 

A taxa de juros real, i*, é a taxa que, 
teoricamente, equilibra a oferta e a de-
manda por empréstimos, em condições 
ideais. São condições ideais porque essa 
taxa assume que não existe inflação; que as 
pessoas não têm preferência pela liquidez; 
que não existe risco e que todos os resul-
tados são certos. Como tais condições não 
existem na realidade econômica, é preciso 
acrescentar-lhe a expectativa de inflação, Ip, 
e o prêmio pelo risco, Rp1, para explicar a 

1 Gitman (2010), emprega a letra r para simbolizar 
a taxa de juros. Emprega-se, aqui a letra i a fim de 
padronizar toda a notação usada no texto.
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taxa nominal, i, praticada na realidade do 
mercado financeiro.

A taxa Ip, expectativa inflacionária, é a 
correção do valor do dinheiro, de modo que 
seu poder aquisitivo não seja corroído pela 
inflação. A teoria econômica define inflação 
como alta generalizada dos preços e a sua 
ocorrência também já era identificada na 
mais remota Antiguidade. Os historiado-
res supõem que o Império macedônio, de 
Alexandre Magno, já tivesse sentido os seus 
efeitos trezentos anos a.C. A este respeito, 
Morgan (1965, p. 67) informa que:

“É de crer que os saques aos tesouros 
dos povos submetidos proporciona-
ram grandes quantidades de ouro e 
prata e que este súbito aumento da 
oferta de moeda se associou a uma 
violenta subida dos preços. Se assim 
foi, trata-se de um exemplo bastante 
antigo de uma inflação monetária, 
mas não dispomos de provas sufi-
cientes para podermos concluir com 
segurança.”

De lá para cá a história econômica regis-
tra inúmeros processos inflacionários. Entre 
os mais significativos, conta-se a inflação 
provocada pela enorme acumulação de 
ouro e prata pela Espanha, na exploração 
dos povos da América Central e do Peru, no 
século XVI e a hiperinflação na Alemanha, 
consequência dos pagamentos das dívidas 
que lhe foram impostas como reparação, 
após a Primeira Guerra Mundial. 

Já o terceiro componente da taxa de ju-
ros nominal é o prêmio exigido pelo risco 
inerente à operação de empréstimo. O risco 
é definido como a probabilidade de que os 
resultados reais possam diferir dos resul-
tados esperados (GITMAN, 2010). Pode 
ter três causas essenciais: inadimplência, 
liquidez e risco de vencimento. Risco de 
inadimplência é a possibilidade de o deve-
dor não pagar os juros e/ou o principal no 
tempo e/ou no volume pactuados. O risco 
de liquidez, ou de negociabilidade, decorre 
da possibilidade de alguns títulos de dívida 
apresentarem dificuldades de venda, caso 

o credor decida desfazer-se deles antes do 
vencimento. O risco de vencimento, por sua 
vez, afeta com maior intensidade os títulos 
de dívida de prazo mais longo e decorre da 
possibilidade de alteração da taxa de juros, 
contra os interesses do credor, durante o pe-
ríodo de tempo em que dura o empréstimo 
(WESTON; BRIGHAM, 2000).

Assim, estes três componentes – taxa de 
juros real, expectativa de inflação e prêmio 
pelo risco – explicam a composição da taxa 
nominal de juros vigente em determinada 
economia, em determinado momento. 

2.2. A matemática financeira

O juro é estabelecido na forma de um 
porcentual por unidade de tempo, sobre 
o capital emprestado. A matemática fi-
nanceira desenvolveu três formas para o 
seu cálculo, quanto ao regime de capita-
lização: simples, composta e instantânea; 
interessam ao tema aqui tratado os regimes 
de capitalização simples e composta. No 
primeiro regime, de acordo com Vieira 
Sobrinho (2000), só o capital rende juros, em 
todas as unidades de tempo em que dura 
o empréstimo. A relação matemática entre 
o valor atual, ou capital, e o valor futuro, 
ou montante em pagamento único, de uma 
operação de empréstimo a juros simples é 
definida por:

M (Montante) = C (Capital) x (1 + n x i)     (*1)

Na expressão (*1) n é o número de pe-
ríodos de contagem de juros e i é a taxa de 
juros centesimal – taxa de juros dividida 
por 100.

De modo distinto no segundo regime, 
o de capitalização composta, a partir do 
início da segunda unidade de tempo, os 
juros incorporam-se ao capital e passam, 
também eles, a render juros; o processo 
é conhecido como juros sobre juros, juros 
capitalizados ou, ainda, juros compostos 
(ASSAF NETO, 2003). A relação matemá-
tica entre o valor atual, ou capital, e o valor 
futuro, ou montante em pagamento único, 
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de uma operação de empréstimo a juros 
compostos é definida por:

M (Montante) = C (Capital) x (1 + i)n       (*2)

Nessa definição, n também estabelece o 
número de períodos de contagem de juros 
e i define a taxa de juros centesimal.

O retorno do capital e dos juros ao pres-
tamista pode ser feito de várias maneiras. 
Para efeito do tema aqui tratado, interessa o 
sistema Price. Desenvolvido pelo matemá-
tico inglês Richard Price, no século XVIII, 
o sistema consiste em devolver o capital e 
pagar os juros ao prestamista, mediante o 
pagamento de prestações iguais e consecu-
tivas, uma a cada unidade de tempo a que 
se refere a taxa de juros (VIEIRA SOBRI-
NHO, 2000). A função matemática abaixo 
permite calcular o valor das prestações 
nesse sistema:

P (Prestação) = C (Capital)  x (1 + i)n x i      (*3)
(1 + i)n -1

Essa função permite calcular o valor 
da prestação postecipada, isto é, aquela que 
é paga no final de cada período de conta-
gem de juros. Para o cálculo da prestação 
antecipada – aquela que é paga no início de 
cada período de contagem de juros –, a 
fórmula sofre uma ligeira modificação que 
não altera a substância das demonstrações 
adiante contidas.

2.3. Notação
Em todas as demonstrações algébricas, 

emprega-se a seguinte convenção:
C = capital, valor do empréstimo, ou valor 
presente na data zero;
P = valor das prestações;
n = número de prestações ou de períodos 
de contagem de juros;
i = taxa centesimal de juros;
M = montante, ou valor futuro da operação; 
é a soma do capital inicial, com os juros 
resultantes da operação;

Vf = valor futuro de uma operação de em-
préstimo, ou valor da operação no final do 
enésimo período;
Vp = valor presente, igual ao valor futuro, 
ou à prestação, descontada para a data atual.

3. Análise e apresentação dos resultados

3.1. A demonstração que pode 
confundir não iniciados

Existe uma maneira de demonstrar 
o desenvolvimento de uma operação de 
amortização pelo sistema Price, que pode 
conduzir facilmente à conclusão de que se 
trata de uma operação a juros simples, ilu-
dindo quem não esteja familiarizado com a 
matemática financeira. Para exemplificar, 
observe-se que um capital de $ 200,00 sendo 
amortizado à taxa de 6,76 % ao período, em 
cinco prestações iguais, consecutivas e pos-
tecipadas pelo sistema Price, gera uma pres-
tação de $ 48,4651 – aplicando a função (*3):

P = 200  x (1 + 0,0676)5 x 0,0676 = 48,4651
(1 + 0,0676)5 - 1

A decomposição de tal operação, do 
instante zero até o final do quinto perí-
odo, pode ser demonstrada em tabelas 
como as apresentadas a seguir. Na tabela 
I, demonstra-se o desenvolvimento da 
operação como se os juros fossem pagos 
integralmente em cada período de ocor-
rência, o que pode produzir a ilusão de que 
se trata de uma operação a juros simples. 
Na tabela II, demonstra-se exatamente a 
mesma operação, mas com a capitalização 
integral dos juros, até que não haja mais 
capital a amortizar; a partir daí, passa-se a 
pagar os juros capitalizados até então.

Constata-se que o capital amortizado em 
cada prestação é igual ao valor da prestação 
depois de deduzidos todos os juros incorri-
dos no período. Assim, uma vez que os ju-
ros são integralmente pagos  no respectivo 
período de incidência, não se incorporam 
ao saldo a pagar e, com isso, cria-se a im-
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Tabela I – Decomposição de uma amortização Price postecipada – juros pagos

Saldo no
Início do
Período

Juros do
Período

Saldo 
Antes da
Prestação

Prestação Juros
Pagos

Capital
Pago

Saldo no
Final do
Período

Composição do
Saldo no Final

Juros Capital

        
0 200,0000 200,0000
1 200,0000 13,5200 213,5200 48,4651 13,5200 34,9451 165,0549 0,0000 165,0549
2 165,0549 11,1577 176,2126 48,4651 11,1577 37,3074 127,7475 0,0000 127,7475
3 127,7475   8,6357 136,3832 48,4651   8,6357 39,8294   87,9181 0,0000   87,9181
4   87,9181   5,9433   93,8614 48,4651   5,9433 42,5218   45,3963 0,0000   45,3963
5   45,3963   3,0688   48,4651 48,4651   3,0688 45,3963     0,0000 0,0000     0,0000

Fonte: os autores
 = Saldo a pagar no final do período imediatamente anterior. 
 = Aplicação da taxa de juros sobre o saldo no início do período:  =  x i.
 =  +  ‚ Saldo a pagar no período, antes do pagamento da respectiva prestação.
 = Valor da prestação calculado pelo sistema Price postecipado.
 = Parcela de juros incorporada à prestação. Assume-se, aqui, que os juros incorridos em cada período, coluna 
, sejam pagos integralmente na prestação do respectivo período.
 = Valor do capital amortizado em cada prestação:  =  –  É o valor da prestação que sobra depois de 
pagos os juros; é o que sobra da prestação para amortizar o capital.
 = Saldo a pagar da operação no final de cada período. Na hipótese aqui examinada, o saldo é composto 
exclusivamente pela parcela de capital ainda não amortizada, uma vez que se assume que os juros incorridos 
no período são pagos integralmente pela respectiva prestação:  =  – .
 = Parcela do valor dos juros que integra o saldo a pagar no final do período. Como, nessa hipótese, se assume 
que os juros sejam integralmente pagos pela prestação, tais parcelas são todas nulas.
 = Parcela do capital que integra o saldo da operação no final do período. Como, nessa hipótese, se assume 
que os juros sejam integralmente pagos pela prestação, o saldo é formado exclusivamente por capital;  = .

pressão de que se trata de uma operação a 
juros simples. Todavia, mesmo assumindo 
que em cada prestação estivesse sendo 
paga apenas a metade dos juros incorridos 
no período e que a outra metade estivesse 
sendo capitalizada – incorporada ao saldo 
devedor –, ainda assim o valor dos juros, da 
prestação e do saldo devedor não iriam se 
alterar. Na tabela II a seguir, demonstra-se 
a mesma operação, em condição oposta à 
da tabela I: os juros são integralmente ca-
pitalizados até a quinta prestação, quando 
já não há mais capital a amortizar.

Estas duas demonstrações conduzem 
à conclusão de que o sistema Price tanto 
pode liquidar os juros incorridos em cada 
período, na respectiva prestação, quanto 
pode capitalizá-los. Ou seja: uma vez que 
demonstra que é indiferente considerar 
que os juros sejam pagos ou sejam capi-
talizados, esse tipo de demonstração não 

prova qual é o regime de capitalização 
do sistema Price. Assim, é falso empregar 
uma demonstração como a da Tabela I para 
provar que o sistema Price se fundamenta 
no conceito de juros simples. 

3.2. Valor presente das prestações, a 
juros compostos e a juros simples

A primeira prova apresentada neste 
texto, a de que o sistema Price se funda-
menta no conceito de juros compostos, é a 
comparação do cálculo da soma do valor 
presente das prestações, descontadas a 
juros compostos e a juros simples.

Nas tabelas I e II foi empregada, como 
exemplo, a amortização de um capital de $ 
200,00 em cinco pagamentos postecipados, 
a uma taxa de juros de 6,76% ao período, 
resultando em cinco prestações de 48,4651. 
Descontando-se todas as prestações, para 
valor presente, à mesma taxa empregada 
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Tabela II – Decomposição de uma amortização Price postecipada – juros capitalizados

Saldo no
Início do
Período

Juros do
Período

Saldo 
Antes da
Prestação

Prestação Juros
Pagos

Capital
Pago

Saldo no
Final do
Período

Composição do
Saldo no Final

Juros Capital

        
0 200,0000 200,0000
1 200,0000 13,5200 213,5200 48,4651   0,0000 48,4651 165,0549 13,5200 151,5349
2 165,0549 11,1577 176,2126 48,4651   0,0000 48,4651 127,7475 24,6777 103,0698
3 127,7475   8,6357 136,3832 48,4651   0,0000 48,4651   87,9181 33,3134   54,6047
4   87,9181   5,9433   93,8614 48,4651   0,0000 48,4651   45,3963 39,2567     6,1396
5   45,3963   3,0688   48,4651 48,4651 42,3255   6,1396     0,0000   0.0000     0,0000

Fonte: os autores
 = Saldo a pagar no final do período imediatamente anterior.
 = Aplicação da taxa de juros sobre o saldo no início do período:  =  x i.
 =  +  Saldo a pagar no período, antes do pagamento da respectiva prestação.
 = Valor da prestação calculado pelo sistema Price postecipado.
 = Assume-se, aqui, que os juros incorridos no período, coluna , sejam integralmente capitalizados, ou 
seja, incorporados ao saldo no final do período, até que o valor total do capital seja totalmente amortizado.
 = Valor do capital amortizado em cada prestação:  =  –  Assume-se, aqui, que a prestação amortize 
prioritariamente o capital. Assim, posteriormente, apenas na quinta prestação será pago o valor dos juros 
acumulados até então.
 = Saldo da operação no final de cada período. Na hipótese aqui examinada, esse saldo é composto parte 
pelo capital ainda a amortizar e parte pela capitalização dos juros.  =  – .
 = Parcela de juros que integra o saldo a pagar no final do período. Como, nessa hipótese, se assume que os 
juros sejam integralmente capitalizados, o valor de juros que integra o saldo no final do período é o somatório 
dos juros incorridos em todos os períodos anteriores, coluna , até que o capital seja totalmente amortizado.
 = Parcela de capital que integra o saldo da operação no final do período. Como se assume que os juros são 
integralmente capitalizados, este saldo é igual ao saldo na mesma coluna no período imediatamente anterior, 
menos o valor amortizado, conforme coluna .

para calcular o valor da prestação, a moda-
lidade de desconto – simples ou composta 
– que resultar no mesmo valor de capital ini-
cial será aquela sobre a qual se fundamenta 
o sistema Price. O cálculo só se mostrará exa-
to no regime de capitalização sobre o qual se 
fundamenta o sistema Price, utilizado para 

calcular o valor das prestações. Examinam-
-se a seguir as duas possibilidades.

O cálculo da soma do valor presente 
das prestações a juros simples, Vps,, é 
dado pela seguinte expressão, deduzida 
da expressão (*1):

Empregando-a para calcular a soma do valor presente das prestações:
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Como a soma dos valores das presta-
ções, descontadas ao valor presente a juros 
simples, pela mesma taxa empregada para 
calcular o valor das prestações pelo sistema 
Price, resultou num valor maior do que 
o capital original, $ 200,00, é conclusivo 
que o sistema empregado para o cálculo 

Empregando-a para calcular a soma do valor presente das prestações:

Como a soma dos valores das presta-
ções, descontados ao valor presente, a juros 
compostos, pela mesma taxa empregada 
para calcular o seu valor pelo sistema Pri-
ce, resulta exatamente no valor do capital 
original, $ 200,00, é também conclusivo que 
o sistema empregado para o cálculo das 
prestações é baseado no conceito de juros 
compostos.

Trata-se, por conseguinte, de uma dupla 
prova: 1a) o sistema Price não é baseado 
em juros simples; e 2a) é baseado em juros 
compostos.

3.3. A fórmula para o cálculo da 
prestação no sistema Price

A dedução da fórmula para o cálculo 
da prestação no sistema Price também 
comprova a sua fundamentação no conceito 
de juros compostos; veja-se o procedimento 
dedutivo.

O montante de uma operação de amor-
tização pelo sistema Price, ao final do pri-

meiro período, e antes do pagamento da 
primeira prestação, M1é dado por:

M1 = C + C x i   donde:   M1 = C x (1 + i)

Neste momento é paga a primeira pres-
tação P1. Assim, o montante parcial, ou 
saldo devedor ao final do primeiro período, 
fica sendo:

M1 = C x (1 + i) - P

No sistema Price, o montante M1 passa a 
ser o capital sobre o qual incidem juros no 
segundo período. Desse modo, o montante 
ao final do segundo período, e depois do pa-
gamento da segunda prestação, ficará sendo:

M2 = M1 x (1+i) - P2 ∴ M2 = C x (1+i)2 - P1 x (1+i) - P2

Desenvolvendo esta expressão até o ené-
simo período, no momento imediatamente 
anterior ao pagamento da última prestação, 
chega-se a:

das prestações não é baseado no conceito de 
juros simples. 

Por sua vez, o cálculo da soma do valor 
presente das prestações a juros compostos,  
Vpc, é dado pela seguinte expressão, dedu-
zida da expressão (*2):

MN = C x (1+i)N - P1 x (1+i)N-1 - P2 x (1+i)N-2 ... - Pn-1 x (1+i)          (*6)
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Fica explícito, por conseguinte e de modo 
incontestável, que se trata de operação a 
juros compostos. 

Manipulando, agora, a expressão (*7), e 
desenvolvendo o lado direito da igualdade, 
isola-se o valor de P:

Este ponto – função (*6) – é o momento 
de pagar a última prestação. Então, o mon-
tante MN terá que ser, obrigatoriamente, 
igual ao valor da prestação, MN = Pn, dado 

que, com o pagamento da última presta-
ção, encerra-se a operação. A expressão 
(*6) pode, então, ser escrita:

Observa-se que tanto o capital inicial 
quanto as prestações são levados a valor 
futuro a juros compostos igualando-se a 
ambos: o capital a valor futuro e a soma das 
prestações, também a valor futuro na data 
exata do pagamento da última prestação. 

O numerador da expressão (*8) contém 
o valor do capital levado a juros compostos 
a valor futuro, até o final do último período. 
O denominador contém a soma dos termos 
de uma progressão geométrica – caracterís-
tica dos juros compostos – de n termos, na 
qual o primeiro termo é 1, a1 = 1, e cuja razão 
é (1+i), q = (1+i). A divisão do valor futuro 
do capital pela progressão geométrica refe-
rida, nem sob o mais falacioso argumento 

poderia resultar em juros simples, como 
pretendem alguns defensores da suposição 
de que o sistema Price se fundamenta no 
conceito de juro simples.

Por fim, aplicando ao denominador 
de (*8) a fórmula da soma dos termos de 
uma progressão geométrica e resolvendo 
a expressão para P, chega-se à função, já 
apresentada em (*3), que permite calcular 
o valor da prestação:

P = C x
(1+i)N x i
(1+i)N - 1

Estabelecendo C = 1 nesta função e 
fazendo variar “i” e “n” num intervalo 
desejado, obtêm-se os coeficientes que per-

mitem calcular o valor de P para cada dupla 
i/n desejada. Tal tabela de coeficientes é 
conhecida por “Tabela Price”:
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i
1 % 2 % 3 %

n
2 0,5075 0,5150 0,5226 ..........
3 0,3400 0,3468 0,3535 ..........
4 0,2563 0,2626 0,2690 ..........

.......... .......... .......... .......... ..........
Fonte: os autores

Tabela III – Tabela Price – EXEMPLO

3.4. Amortização a juros simples com 
prestações iguais e consecutivas

Até aqui ficou demonstrado e compro-
vado que o sistema Price se fundamenta no 
conceito de juros compostos e que emprega 
os procedimentos matemáticos caracte-
rísticos e exclusivos dos juros compostos. 
Por fim, sob a hipótese absurda de que 
tais comprovações fossem insuficientes, 
demonstra-se adiante como é um sistema 
de amortização de dívidas, mediante o 
pagamento de prestações iguais e conse-
cutivas – este, agora sim, a juros simples.

Existem métodos que fornecem uma 
aproximação razoável; o método que se de-
monstra a seguir resulta em cálculos exatos. 

Para que um sistema de amortização se 
fundamente no conceito de juros simples, 
é indispensável que o capital inicial, C, 
seja subdividido em tantas partes quantas 

forem as prestações, C1, C2, ..., Cn, cada parte 
diferente uma da outra, e que cada uma das 
partes seja capitalizada uma única vez, isto 
em função da metodologia simples. A parte 
correspondente à primeira prestação deve-
rá ser maior do que aquela correspondente 
à segunda, e assim sucessivamente, tal que  
C1 > C2 > ... > Cn.

Pela mesma razão, o valor dos juros 
incidentes sobre a primeira prestação de-
verá ser menor do que o valor dos juros 
incidentes sobre a segunda e, assim, suces-
sivamente. Isto porque, considerando que 
serão aplicadas à mesma taxa e em tempos 
diferentes, produzirão juros diferentes; ain-
da assim, em todas as prestações, a soma da 
respectiva parcela de capital mais os juros 
correspondentes, deverá resultar no mesmo 
valor de prestação. 

A figura seguinte ilustra tal condição.

Fonte: os autores

Figura I – Amortização a juros simples
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3.5. Exemplo numérico

Com os mesmos valores já empregados 
nas tabelas I e II, calculemos o valor das 
prestações constantes e sucessivas de uma 
amortização fundamentada no conceito 
de juros simples. Para isso, emprega-se a 
função (*9) desenvolvida acima.

A expressão (*9), facilmente aplicável 
tanto nos cálculos manuais, quanto me-
diante o emprego de planilhas eletrônicas, 
permite calcular o valor da prestação, em 
um sistema de amortização a juros simples, 
com prestações iguais e consecutivas. Ao 
contrário de métodos aproximativos, a 
função (*9) proporciona o cálculo exato.

Para um capital de 200,00, à taxa de 
6,76 % ao período, em cinco pagamentos, 

Fonte: os autores

Figura II – Exemplo de amortização a juros simples 

a figura seguinte ilustra tal amortização.
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Observa-se que, para poder estabelecer 
o valor de uma prestação constante a juros 
simples, foi preciso decompor o capital 
inicial em cinco parcelas desiguais, de tal 
modo que, quando se aplicou a mesma 
taxa de juros simples a todas elas resul-
tou, cada uma no seu devido período, em 

um mesmo valor de prestação. A tabela 
seguinte demonstra o desenvolvimento 
dessa operação.

Para determinar o capital inicial de cada 
parcela, foi calculado o valor presente de 
cada prestação, com os juros respectivos 
calculados ao lado:

Cada parte do capital acrescida dos juros respectivos resulta no valor da prestação:

C = C1+C2+...+CN = 44,7796+42,1130+39,7462+37,6312+35,73=200,00

A tabela IV demonstra a sequência desta 
amortização, a juros simples.

O valor somado destas cinco prestações, 
descontadas ao valor presente a juros sim-

ples resultará, exatamente, nos $ 200,00 de 
capital que lhes deu origem:

Isso prova que a metodologia que aqui 
se propõe para o cálculo de uma amorti-
zação com prestações iguais e sucessivas: 

1) fundamenta-se no conceito e nos proce-
dimentos de cálculo dos juros simples e 2) 
produz resultados exatos.
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Tabela IV – Decomposição de uma amortização a juros simples

Saldo no
Início do
Período

Parcela de 
Capital do

Período
Juros do
Período Prestação Juros

Pagos
Capital
Pago

Saldo no
Final do
Período

Composição do
Saldo no Final

Juros Capital

        

0 200,0000 0,0000 200,0000
1 200,0000 44,7796   3,0271 47,8067   3,0271 44,7796 155,2204 0,0000 155,2204
2 155,2204 42,1130   5,6937 47,8067   5,6937 42,1130 113,1074 0,0000 113,1074
3 113,1074 39,7462   8,0605 47,8067   8,0605 39,7462   73,3612 0,0000   73,3612
4   73,3612 37,6312 10,1755 47,8067 10,1755 37,6312   35,7300 0,0000   35,7300
5   35,7300 35,7300 12,0767 47,8067 12,0767 35,7300     0,0000 0,0000     0,0000

Fonte: os autores
 = Saldo a pagar no final do período imediatamente anterior.
 = Parcela de capital correspondente ao período.
 =  x n x i.
 = Valor da prestação calculado pelo sistema de amortização a juros simples.
 = Valor dos juros pagos:  = .
 = Valor do capital amortizado em cada prestação:  =  O valor de cada prestação é gerado pela respectiva 
parcela de capital, conforme destacado na coluna .
 = Saldo da operação no final de cada período.  =  - .
 = Parcela de juros que integra o saldo da operação no final do período. 
 = Parcela de capital que integra o saldo da operação no final do período.

4. Conclusões
Este artigo propôs-se provar que o sis-

tema Price fundamenta-se no conceito de 
juros compostos bem como nos seus proce-
dimentos de cálculo característicos. Propôs-
-se também demonstrar o fundamento 
conceitual e os procedimentos de cálculo 
de um sistema de amortização, semelhante 
ao sistema Price, em prestações iguais e 
consecutivas, porém a juros simples.

Para isso, inicialmente se demonstrou 
que a decomposição de uma amortização 
pelo sistema Price tanto pode ser feita com 
pagamento integral, parcial ou nulo de 
juros, a cada período. Isso desqualifica tal 
tipo de demonstração como prova de que 
o sistema Price se fundamenta no conceito 
de juros simples. 

Em seguida, recorrendo ao cálculo do 
valor presente, demonstrou-se, mediante o 
emprego de exemplo numérico, em dupla 
prova que: 1) o sistema Price não pode estar 
fundamentado no conceito de juros simples 
e 2) que está, efetivamente, fundamentado 
no conceito de juros compostos e nos seus 
procedimentos de cálculo específicos e 
exclusivos. 

Depois, recorrendo a uma demonstração 
analítica, provou-se que o sistema Price se 
fundamenta no conceito de juros compostos.

Finalmente, demonstrou-se como é um 
sistema de amortização fundamentado no 
conceito de juros simples, com resultados 
exatos, o que também não deixa de ser uma 
prova de que o sistema Price não se funda-
menta nesse conceito de cálculo de juros. 

Observa-se, para concluir, que a rele-
vância dessas demonstrações reside es-
pecialmente numa contribuição essencial 
às decisões judiciais que venham a ser 
prolatadas e que digam respeito à matéria 
aqui tratada – contribuição que motivou a 
análise do tema e a produção deste texto.
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1. Introdução
Candidatura nata é o instituto legal que 

garante ao parlamentar detentor de man-
dato o direito de concorrer ao mesmo cargo 
no pleito subsequente, independentemente 
da aprovação do partido a que está filiado 
(PORTO, 2000, p.92). O artigo propõe-se 
analisar a trajetória desse instituto na le-
gislação brasileira, desde a introdução no 
sistema político, em 1974, até a suspensão 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ocor-
rida em 2002. Para cumprir esse propósito, 
apresenta as diferentes regulamentações 
realizadas nesse período, as decisões e as 
interpretações da Justiça Eleitoral, assim 
como as matérias eleitorais com as quais 
está mais corriqueiramente conectada e 
aquelas proposições referentes ao tema que 
não se tornaram norma legal. 

De fundamental importância para 
a realização deste texto foi o acesso aos 
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dados oficiais sobre a candidatura nata, 
proporcionalmente fartos e negligenciados. 
Aqueles que fundamentam a pesquisa são 
provenientes dos sistemas de publicação 
dos processos legislativos e judiciais, dispo-
nibilizados nos portais virtuais da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) e do STF. Es-
pecial atenção foi dada às resoluções que o 
TSE emitiu para disciplinar a aplicação das 
leis eleitorais para cada pleito. Atentou-se 
especificamente àquelas em que a consulta 
versava sobre a implementação do direito 
da candidatura nata ou de questionamentos 
sobre a extensão de seu significado. Outras 
informações contextuais trazidas pela im-
prensa foram utilizadas, nomeadamente 
aquelas veiculadas pelo jornal “Folha de 
S.Paulo”, principal fonte de subsídio jorna-
lístico deste estudo em virtude da facilidade 
de acesso ao seu “Acervo Folha”. 

Antes de avançar, é importante esclare-
cer que, no âmbito deste texto, a expressão 
candidatura nata se refere àquela formaliza-
da em lei, cujos efeitos são extensivos com-
pulsoriamente a todo e qualquer parlamen-
tar e a todo e qualquer partido habilitado a 
participar da eleição. Ela não indica a norma 
adotada autonomamente por uma legenda 
em particular, seja em seus estatutos, seja 
informalmente1. Igualmente, a concepção 
adotada pelo trabalho não indica alguém 
que se imagina ou é reconhecido pelos seus 
pares como o mais indicado a disputar um 
determinado cargo eletivo, de tal forma que 
é tido como “candidato nato”. 

Ainda é preciso fazer referência à 
observação de Costa (2000), para quem a 
denominação “candidatura nata” não é 
a mais precisa, pois o que a lei nacional 
garante é o direito à indicação como candi-

1 O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
é um exemplo de partido que fez constar a medida 
em seus estatutos. Já a direção nacional da Aliança 
Renovadora Nacional (Arena), nas eleições de 1966 
determinou que todos os deputados que desejassem 
seriam candidatos à reeleição, embora a medida não 
constasse no estatuto da agremiação.

dato pelo partido político, e não o registro 
como candidato, visto que para tal é preciso 
preencher as condições de elegibilidade. 
Logo, o que a lei 

“preserva é o seu direito [do parla-
mentar] de indicação pelo partido 
político ao qual é filiado, e apenas 
isso. Se for inelegível, por decisão 
judicial irrecorrível, não será regis-
trado, sendo impedido de participar 
da campanha eleitoral como candi-
dato. Outrossim, se não preencher 
as condições outras de elegibilidade, 
também verá o seu pedido de registro 
indeferido” (COSTA, 2000, p. 416).

2. A candidatura nata de 1974 até a 
Constituição Federal de 1988

2.1 Nas eleições de 1974 e de 1978

O primeiro registro legislativo da 
candidatura nata dá-se em 17 de junho 
de 1974, quando da promulgação da Lei 
6.055, oriunda do PL 18/74, apresentado 
em março daquele ano pelo senador José 
Bernardino Lindoso (Arena-AM) e que 
tramitou na Câmara dos Deputados como 
o PL 1.853/74. A lei estabeleceu as regras 
para as eleições de 1974 e previu em seu 
artigo 8o que deputados federais e estadu-
ais deveriam ser considerados candidatos 
natos nos seus partidos. A eles, ainda, a lei 
conferiu, no parágrafo 3o do mesmo artigo, 
o direito de concorrerem com o mesmo 
número da eleição anterior. 

Na tramitação do PL 1.853/74, foi a 
ele anexado o PL 1.309/73, de autoria do 
deputado José Guilherme de Araújo Jorge 
(MDB-Guanabara), que além de assegu-
rar “aos Deputados Federais, Estaduais 
e Vereadores o direito à inclusão de seus 
nomes nas chapas às eleições subsequen-
tes”, concedia aos deputados federais o 
“direito de contribuírem para a formação 
de chapas à deputado estadual, indicando, 
pelo menos, um nome para sua constituição 
[sic]” (JORGE, 1974, p. 3156). Esse projeto 
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foi arquivado em maio de 1975, mas já ti-
nha sido declarado prejudicado em face da 
aprovação do substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) ao PL 1.853/74.

Muito embora não tenha sofrido opo-
sição judicial, a Lei 6.055/74 foi objeto de 
discussão no Recurso Especial Eleitoral 
(REspE) 4.209, julgado pelo TSE, em 11 de 
novembro de 1974, oportunidade na qual 
decidiu que ao candidato nato pode ser ne-
gado o registro de abreviaturas constantes 
do registro anterior, para evitar confusão 
entre candidatos e a consequente impossibi-
lidade de exata apuração do pleito. Ou seja, 
não seria possível negar a candidatura a de-
putado estadual ou a deputado federal, mas 
não estava assegurada a ele a mesma grafia 
do nome utilizada em eleição precedente. 

Como naquele período não havia uma 
lei geral que regulamentasse os pleitos, tor-
nava-se necessário, a cada disputa, discutir 
e aprovar uma norma específica. Assim, 
a candidatura nata voltou à discussão na 
definição da norma que regulamentou a 
eleição de 1978. Em 12 de setembro de 1977, 
foi proposto o PL 4.103/77, de autoria do 
deputado Gomes da Silva, filiado à Arena 
no Ceará, que pretendia alterar a redação 
do Código Eleitoral (Lei 4.737/65) para 
fazer constar a figura do senador como 
candidato nato à reeleição. 

Depois de tramitar na CCJ, ele foi una-
nimemente aprovado para ir ao plenário, 
onde foi rejeitado e arquivado pela mesa 
diretora, em 24 de novembro de 1983. Pos-
sivelmente, a não inclusão dos senadores 
dentre os candidatos natos tenha ocorrido 
porque o Decreto-Lei 1.541, de 14 de abril 
de 1977, trouxe de volta às disputas o me-
canismo da sublegenda, ou seja, permitiu 
a cada partido lançar até três candidatos 
para o cargo de senador2. Embora a medida 

2 O mecanismo foi criado pelo Ato Complementar 
4, de 20 de novembro de 1965, e regulamentado pela 
Lei 5.453, de 14 de junho de 1968, e, depois, pelo 
Decreto-Lei 1.541, de 14 de abril de 1977. Inspirado 
no sistema eleitoral uruguaio, ele permite ao partido 
lançar mais de um candidato ao mesmo cargo. Os votos 

não garantisse a candidatura nata, o que 
justificava a preocupação do PL 4.103/77, 
ela tornava bastante improvável que um 
senador no exercício do mandato fosse 
excluído da lista de concorrentes e tivesse 
vedada sua tentativa de se reeleger.

Na proposição que pretendia regula-
mentar o pleito de 1978, apresentada pelo 
Executivo e que resultou na Lei 6.534, de 
26 de maio de 1978, havia uma nova pre-
visão da candidatura nata: os deputados 
federais e estaduais não seriam submetidos 
à indicação nas convenções partidárias 
regionais e seriam considerados automati-
camente escolhidos, salvo se desistissem, 
por escrito, até a instalação da convenção 
de seu partido (art. 7o, §2o), além de que 
manteriam o direito de permanecerem com 
o mesmo número com que concorreram na 
eleição anterior, salvo opção do interessado 
em contrário (art. 7o, §3o)3. Registre-se que 
houve a preocupação de especificar que a 
condição de candidato nato se referia ao 
partido pelo qual o parlamentar se havia 
elegido (art. 7o, caput). Na regulamentação 
anterior, a Lei 6.055/74, a referência era 
apenas que o atual deputado era candidato 
nato no respectivo partido.

Em face da Lei 6.534/78, o TSE foi ins-
tado a manifestar-se no caso concreto do 

atribuídos aos concorrentes do partido são somados e, 
caso esse conquiste a vaga, ela será atribuída ao mais 
votado, ainda que ele tenha menos sufrágios do que 
um competidor de outro partido. A sublegenda foi 
aplicada nas eleições para o Senado de 1966 a 1986 
(com exceção de 1974) e para Prefeito desde 1968 
até 1982. Utilizada pela última vez na disputa para o 
Senado de 1986, ela foi excluída do sistema político 
brasileiro por meio da Lei 7.551, de 12 de dezembro 
de 1986. No caso dos Prefeitos, já havia sido proibida 
por meio da EC 25, de 15 de maio de 1985, não tendo 
sido aplicada nas eleições isoladas ocorridas naquele 
ano nas capitais, nos municípios considerados área de 
segurança nacional ou estação hidromineral.

3 À exceção do estado do Rio de Janeiro – por 
causa da fusão com o da Guanabara –, conforme 
os parágrafos 4o e 5o do artigo 7o, local onde o TRE 
realizaria sorteio das novas séries dos partidos, bem 
como dos números dos candidatos natos, antes da 
convenção que escolher os candidatos a deputados 
federais e estaduais.
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REspE 5.118, em cujo acórdão, publicado 
em 20 de outubro de 1978, determinou que 
a expulsão não extingue a filiação parti-
dária, tampouco o direito à candidatura 
nata. Outro acórdão prolatado pelo TSE 
– Agravo de Instrumento 5.133, julgado 
em 10 de novembro de 1978 – tratou da 
possibilidade de registro de candidatura 
dos indicados por convenção que poste-
riormente foi anulada. O Tribunal esta-
beleceu que, no caso, só tinham direito 
ao registro da candidatura os candidatos 
natos daquela legenda.

2.2. Nas eleições dos anos 1980 
Em 1981, com vistas à eleição do ano 

seguinte, o Executivo apresentou o PL 
28/81, que culminou na aprovação da Lei 
6.978/82, em cujo parágrafo único do arti-
go 4o se assentou que seriam considerados 
candidatos natos os deputados federais e 
os estaduais, nos partidos aos quais per-
tencem, observados os prazos de filiação 
partidária. Manteve-se, portanto, a norma 
de que não se sujeitam à apresentação em 
convenção, tendo seus nomes automatica-
mente indicados no pedido de registro. Em 
comparação à norma que vigorara em 1978, 
foi suprimida a referência de os parlamen-
tares serem candidatos natos nos partidos 
pelos quais foram eleitos, o que é justificado 
em razão da reforma ocorrida em 1979 que 
extinguiu os dois partidos existentes até o 
pleito de 1978 (MDB e Arena) e determinou 
a criação de novas legendas.

À Lei 6.978/82 veio somar-se a Lei Com-
plementar (LC) 42, de 1o de fevereiro de 
1982, também oriunda de projeto apresen-
tado pelo Poder Executivo, que ampliou aos 
senadores a condição de candidatos natos 
dos partidos a que pertencessem ou dos 
partidos que viessem a se filiar, respeitados 
o prazo para tanto. Verifica-se que, apesar 
de a sublegenda ter sido aplicada nas 
eleições para o Senado de 1982, foi contem-
plada a intenção do já citado PL 4.103/77, 
ou seja, pela primeira vez foi incluído o 
senador dentre os candidatos natos.

A aprovação da LC 42/82 tornava ne-
cessária a conjugação dos dispositivos num 
texto legal comum, fato levado a cabo em 
março daquele ano pelo deputado Edison 
Lobão (PDS-MA) por meio do PL 5.977/82, 
cuja aprovação resta sedimentada no texto 
da Lei 7.008, de 29 de junho de 1982, que 
altera o artigo 4o da Lei 6.978/82, passan-
do a vigorar com a redação: “os atuais 
senadores, os deputados federais e esta-
duais e os vereadores serão considerados 
candidatos natos dos partidos políticos a 
que pertencerem na data das respectivas 
convenções” (BRASIL, 1982b). Outro ponto 
a destacar nessa norma é que, assim como 
os senadores, pela primeira vez a candi-
datura nata foi estendida aos vereadores. 
Com essa decisão, todos os membros do 
Poder Legislativo estavam contemplados 
pelo instituto4.

Frente a essa normatização, o TSE emi-
tiu a Resolução 11.270, em 20 de maio de 
1982, destinada a instruir a escolha e o re-
gistro de candidatos a governador, senador, 
deputado federal e deputado estadual das 
eleições de 15 de novembro daquele ano. 

A partir desse pleito, consolidou-se o 
TSE como instância judiciária final para 
a resolução de conflitos eleitorais – data 
desse período o aumento vertiginoso de 
demandas de particulares naquele tribu-

4 A ditadura militar havia unificado o calendário 
eleitoral nacional: as eleições municipais ocorriam dois 
anos após as estaduais/nacionais, o que foi obedecido 
entre 1970 e 1978. No entanto, a disputa municipal de 
1980 foi cancelada pela EC 14, de 9 de setembro de 
1980, sob a alegação da dificuldade de organização 
dos partidos criados após a reforma do ano anterior. 
Os prefeitos e vereadores eleitos em 1976 tiveram os 
mandatos ampliados e a renovação dos mandatos 
ocorreu em 1982. Desse modo, o pleito de 1982 foi o 
mais atípico da história recente do País no que tange 
aos cargos em disputa, pois incluiu: deputado estadual 
e federal, senador, mais governador (cuja eleição direta 
era retomada depois de quase 20 anos de interrupção), 
vereador e prefeito (com exceção das capitais, dos 
municípios que eram área de segurança nacional e 
estação hidromineral, onde a escolha do Executivo 
local ocorreu na eleição isolada de 1985). Ou seja, ela 
reuniu em uma única data, pleitos que posteriormente 
a 1982 têm sido realizados em períodos distintos.
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nal. São exemplos desse movimento os 
Recursos Especiais Eleitorais 5.283, 5.287, 
5.428, 5.484, que versaram sobre: posição do 
senador candidato nato, que corresponde 
ao no 1 de sua sublegenda, mantida com 
o advento da LC 42/82; a preservação da 
condição de candidato nato em outro es-
tado pelo deputado federal que transfere 
o título eleitoral de unidade da federação, 
ainda que mantenha o direito de não parti-
cipar da convenção; indispensabilidade do 
requisito da tempestiva filiação partidária; 
independência de aprovação em convenção 
de vereadores candidatos natos.

Dois projetos de lei foram apresentados 
a partir de 1983 com o intuito de revogar o 
artigo 6o da LC 42/82 e extinguir a figura 
do senador candidato nato: o primeiro, o 
PL 64/83, de junho de 1983, de autoria do 
deputado Nilson Gibson (PDS-PE), e o se-
gundo, o PL 266/85, apresentado em março 
de 1985 pelo deputado Jorge Medauar 
(PMDB-BA). Muito embora tenham sido 
arquivados em junho de 1986, pela promul-
gação da Lei 7.493, de 17 de junho de 1986, 
que regulamentou as eleições daquele ano, 
ambos se sustentavam na justificativa de 
que o senador candidato nato era anomalia 
a ser sanada, já que os parlamentares elei-
tos indiretamente por força da reforma de 
Geisel teriam um benefício injustificável5. 

5 A referência é a uma das medidas tomadas 
pelo regime militar em 1977, no chamado “Pacote 
de Abril”, o qual objetivava garantir a maioria 
governista no Congresso Nacional. Segundo ela, para 
substituição de 2/3 dos senadores nas eleições de 1978, 
somente uma das vagas seria preenchida por voto 
popular. A outra seria ocupada por senador eleito 
indiretamente, segundo os mesmos procedimentos 
e pelo mesmo colégio eleitoral encarregado de 
escolher os governadores dos estados. Esses novos 
parlamentares ficaram conhecidos como “senadores 
biônicos”– designação criada por humoristas 
para sintetizar a ideia de que eram, na realidade, 
“incríveis e artificialmente fabricados”, a qual tinha 
por referência séries de televisão popular na época 
(ALVES, 1984, p.194). A EC 15, de 19 de novembro de 
1980, extinguiu os “senadores biônicos”, mas foram 
respeitados os mandatos vigentes, por isso, em 1986, 
aqueles eleitos em 1978 poderiam usufruir ao término 
do mandato, a condição de candidatos natos.

O projeto de Medauar, por sua vez, 
tratava “a sublegenda como casuísmo e 
excrescência jurídico-eleitoral”, uma vez 
que nas eleições de 1982 “um terço dos 
candidatos ao Senado concorreu com mais 
dois candidatos em seu próprio partido (o 
candidato nato mais a sublegenda)”, e pre-
gava, em razão da extinção da sublegenda 
para o pleito de 1986, a revogação da can-
didatura nata no Senado, sob pena de que 
as duas vagas daquele pleito não viessem 
a ter concorrentes nos partidos dos senado-
res nomeados em 1978, o que constituiria 
privilégio político contrário a princípios 
democráticos da Nova República6. 

Outro projeto de lei também suplanta-
do pela promulgação da Lei 7.493 foi o PL 
6.993/85, apresentado em 4 de dezembro 
de 1985, pelo deputado Francisco Amaral 
(PMDB-SP). Ao contrário dos anteriores, 
que revogavam a candidatura nata no 
Senado, ele instituía essa faculdade e dis-
punha sobre o número de candidatos à 
Câmara dos Deputados e às assembleias 
legislativas.

Apesar de a Lei 7.493 ter servido de 
base para o arquivamento dos PLs citados, 
é importante destacar que é omissa quanto 
à candidatura nata. Tal norma legal foi 
oriunda do texto do PL 7.597/86, apresen-
tado em 13 de maio do mesmo ano pelos 
senadores Alfredo Campos (PMDB-MG), 
Carlos Chiarelli (PDS-RS) e Jorge Kalume 
(Arena-AC), e destinava-se a regulamentar 
as eleições daquele ano. Como naquele 
período havia um regulamento específico 
para cada processo eleitoral, essa omissão 
não esclarecia se ela seria adotada para o 
pleito de 1986 ou não. 

Por consequência, os tribunais foram 
chamados a renovar as interpretações 
sobre o tema. Em outubro daquele ano, 
julgando o Mandado de Segurança 747, o 
tribunal sentenciou que não prevalece para 

6 Apesar da alegação do deputado de que ela seria 
suprimida, a sublegenda para o cargo de senador foi 
aplicada em 1986.
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as eleições de 15 de novembro de 1986 a 
candidatura nata a deputado estadual, em 
face do disposto na legislação vigente, nem 
a suplanta a existência de norma do esta-
tuto do PMDB. Além disso, em julgamento 
apenas efetivado em outubro de 1992, o 
REspE 5.495 propiciou que o TSE atribu-
ísse aos juízes eleitorais a decisão sobre as 
candidaturas natas do período.

Diante da polêmica suscitada pela 
omissão na regra eleitoral relativa ao pleito 
de 1986, houve maior atenção ao assunto, 
quando da formulação da lei que regu-
lamentou a eleição municipal de 1988. O 
deputado Genebaldo Correia (PMDB-BA) 
apresentou o PL 201/87, em agosto de 1987. 
Este teve trâmite legislativo até junho de 
1988, quando foi aprovado pela Lei 7.664, 
de 29 de junho de 1988, que dispôs, no 
parágrafo primeiro de seu artigo 16 – em 
detrimento do texto original, omisso quanto 
à matéria –, que os então vereadores seriam 
considerados candidatos natos dos partidos 
políticos a que pertencessem na data das 
respectivas convenções. 

Mereceu reforço o citado trecho no 
acórdão do julgamento pelo TSE do REspE 
6.992, de setembro de 1988, que ratificou, no 
caso concreto, que alguém somente é candi-
dato nato a vereador quando a candidatura 
ocorrer pelo mesmo partido.

3. A candidatura nata na vigência da 
Constituição Federal de 1988

No período da nova ordem constitucio-
nal brasileira, instaurado pela promulgação 
da Constituição Cidadã em 5 de outubro de 
1988, a candidatura nata voltou a compor 
a pauta legislativa. 

3.1. Nas eleições de 1990 e 1992

Em maio de 1989, o deputado Francisco 
Amaral (PMDB-SP) novamente apresentou 
projeto pretendente a eliminar os candida-
tos natos das eleições majoritárias, sob a 
justificativa que seu projeto garantiria “a 
oxigenação do processo de escolha, que 

deve ser livre e democrático, de modo a 
configurar fielmente a vontade partidária”. 
O parlamentar considerava ainda que a 
candidatura nata “é monopolização e per-
petuação das candidaturas pelos detentores 
de mandatos conferidos em épocas remo-
tas” (BRASIL, 1989b). O segundo projeto de 
lei do deputado, no entanto, teve a mesma 
sorte do primeiro, tendo sido arquivado em 
fevereiro de 1991.

Nos dois primeiros pleitos legislativos 
na vigência da nova ordem constitucional 
– as eleições para senador e para deputado 
em 1990, e para vereador em 1992 – não ha-
via referência à candidatura nata na legisla-
ção específica, o que recolocou em pauta a 
dúvida sobre a vigência do instituto. 

Em relação a 1990, o TSE foi consultado 
e se manifestou em quatro oportunidades 
(resoluções 16.140, de 19 de dezembro de 
1989; 16.322, de 16 de março; 16.467, de 10 
de maio; e 16.511, de 22 de maio, todas de 
1990), sempre tendo seguido a orientação 
de que as normas que tratavam do tema 
abrangiam eleições passadas e não aquela 
em questão, logo, na ausência de referência 
relativa ao pleito de 1990, o entendimento 
era de que não havia candidatura nata. 

O mesmo ocorreu, quando consultado 
para o pleito de 1992, por meio da Resolu-
ção 17.942, de 24 de março daquele ano. O 
TSE afirmou que a candidatura nata previs-
ta na Lei 7.664 referia-se à disputa de 1988, 
não poderia ser estendida à atual e que a 
norma que regulamentava a eleição, a Lei 
8.214, de 24 de julho de 1991, era omissa 
quanto ao tema.

3.2. Nas eleições de 1994 e de 1996
A primeira lei eleitoral do período pós-

1988 a versar sobre a candidatura nata ori-
ginou-se da proposição 3.831/93, encami-
nhada pelo deputado José Dirceu (PT-SP), 
em maio de 1993, que recebeu uma série de 
emendas e de substitutivos. Entre eles, vale 
mencionar o substitutivo do relator na CCJ, 
deputado João Almeida (PMDB-BA), que 
foi posteriormente publicado na forma da 
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Lei 8.713, de 30 de setembro do mesmo ano. 
O parágrafo 1o do artigo 8o da lei dispunha: 

“aos que, na data de publicação desta 
lei, forem detentores de mandato 
de Deputado Federal, Estadual ou 
Distrital, é assegurado o registro de 
candidatura para o mesmo cargo 
pelo partido a que estejam filiados 
na data da convenção, independen-
temente de sua escolha nesta, salvo 
deliberação em contrário do órgão 
de direção nacional do partido” 
(BRASIL, 1993a). 

A partir de então, se o partido optasse 
por não registrar o parlamentar poderia 
fazê-lo. Foi o começo de restrição legal aos 
limites da candidatura nata. 

Coube ao TSE desenhar os contornos 
da lei por meio dos seguintes julgamen-
tos: (1) Resolução 14.358, de maio de 1994, 
pela qual a candidatura nata é relativa ao 
partido a que esteja filiado o candidato 
na data da convenção, e que não implica 
limite ao cômputo de candidatos; (2) REspE 
12.000, de outubro de 1994, que se refletiu 
na possibilidade de exclusão do registro de 
candidatura do candidato nato, conforme 
o disposto na Lei 8.713; (3) REspE 12.109, 
de outubro de 1994, sobre requisito para a 
qualificação de suplente como candidato 
nato; (4) REspE 12.064, também de outubro 
de 1994, que tratava do cálculo do número 
de candidatos por coligação; (5) REspE 
12.241, que dispunha sobre o número 
de candidatos de um partido quando há 
candidatos natos; (6) REspE 12.242 sobre 
arredondamento fracionário em coligação 
que apresenta candidatos natos; (7) REspE 
12.091, julgado apenas em outubro de 
1999, sobre multa ao candidato nato por 
antecipação de propaganda ao prazo da 
Lei 8.713; (8) Resposta 21.778, resolvida em 
maio de 2004, sobre a impossibilidade de 
deputados federais preferirem aos candi-
datos a prefeito em convenções municipais; 
bem como (9) os julgamentos da matéria 
pelo STF, como o recurso extraordinário 
190.841/MT, julgado pela 1a Turma daquele 

tribunal em outubro de 1995, que assentou 
a possibilidade de cassação de registro 
de candidato nato em face de decisão da 
coligação de não apresentar candidato, e 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 1.063-8, julgada em 18 de maio de 
1994, que, além de reconhecer a exclusão 
do Senador como candidato nato, tratou 
de suspender o direito de veto do órgão de 
direção nacional do partido, fazendo com 
que a redação do artigo 8o da Lei 8.713/93 
ficasse alterada para

“aos que, na data de publicação desta 
lei, forem detentores de mandato 
de Deputado Federal, Estadual ou 
Distrital, é assegurado o registro de 
candidatura para o mesmo cargo 
pelo partido a que estejam filiados 
na data da convenção, independen-
temente de sua escolha nesta, salvo 
deliberação em contrário do partido” 
(BRASIL, 1993a).

A supressão da ressalva que permitia 
deliberação em contrário pelo órgão de 
direção nacional do partido fez com que a 
decisão pelo oferecimento ou não do regis-
tro de candidatura do parlamentar detentor 
de mandato fosse mantida, mas agora seria 
objeto de decisão do próprio partido.

A Lei 8.713/93, que versou sobre as elei-
ções de 1994, obviamente, é omissa quanto 
à candidatura nata dos vereadores. Desse 
modo, o pleito municipal de 1996, assim 
como todos os demais, necessitava de uma 
regulamentação específica, o que foi reali-
zado pela Lei 9.100, de 29 de setembro de 
1995. Assim como ocorrera em relação à lei 
que normatizou a eleição de 1992, o texto 
não se referia explicitamente à candidatura 
nata de vereadores. O único registro na lei 
que pode ser interpretado como um indício 
desse tema ocorre no art. 12, parágrafo 1o, II, 
quando distingue aqueles que são detento-
res de mandato dos demais, ao estabelecer: 

“ao candidato que esteja exercendo 
mandato eletivo ou o tenha exercido 
nos últimos quatro anos, ou que, 
nesse mesmo prazo, tenha concor-
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rido em eleição com um dos nomes 
por ele indicados, será deferida a 
sua utilização no registro, ficando 
outros candidatos impedidos de fazer 
propaganda com esse mesmo nome” 
(BRASIL, 1995).

3.3. Na vigência da Lei 9.504/97 
(eleições de 1998 e 2000)

A resposta do Congresso Nacional à 
decisão do STF relativa à Lei 8.713 princi-
piou em janeiro de 1997, já com vistas ao 
pleito do ano seguinte. Nessa ocasião foi 
apresentado o PL 2.695/97 pelo deputado 
Edinho Araújo (PMDB-SP) e que foi trans-
formado na Lei 9.504, de 30 de setembro 
de 1997. Essa norma significou um avanço 
em relação às anteriores, pois um de seus 
propósitos era ser uma lei geral e definitiva, 
com regras de caráter permanente para as 
eleições, o que evitaria a necessidade, até 
então existente, de a cada pleito ser elabo-
rada uma norma particular.

No que tange à candidatura nata, a 
ressalva sobre ela na Lei 8.713/93 foi to-
talmente suprimida, tornando absoluto o 
direito dos então detentores de mandatos 
legislativos oferecerem candidatura no plei-
to subsequente. Restou assim sedimentado 
o dispositivo legal, no mesmo parágrafo 
1o do artigo 8o em que se encontrava na lei 
anterior:

“aos detentores de mandato de De-
putado Federal, Estadual ou Distrital, 
ou de Vereador, e aos que tenham 
exercido esses cargos em qualquer 
período da legislatura que estiver 
em curso, é assegurado o registro 
de candidatura para o mesmo cargo 
pelo partido a que estejam filiados” 
(BRASIL, 1993a).

O TSE regulamentou a lei para as elei-
ções de 1998 por meio das resoluções 20.100 
e 20.221. A última afirmava a restrição 
da candidatura nata apenas aos cargos 
de deputado federal, estadual, distrital 
ou vereador. O Tribunal foi chamado a 
manifestar-se, ainda, no julgamento do 

REspE 15.370, em outubro de 1998, para o 
qual determinou que o candidato que não 
tivesse sido aprovado em convenção, nem 
dispusesse da condição de candidato nato, 
não tinha o direito de efetuar o registro da 
candidatura. 

No acórdão que julgou o Recurso Ordi-
nário (RO) 97 foi estabelecido que a autono-
mia partidária dá-se interna corporis, sendo 
restrita à estrutura interna, organização e 
funcionamento. Nos acórdãos dos RO 132 
e 165, o TSE afirmou que o registro de can-
didatura nata era o único que prescindia da 
escolha do candidato em convenção, não 
sendo devido o registro do candidato que, 
não sendo nato, não tivesse sido escolhido 
na reunião partidária. O acórdão do RO 
267, ao seu turno, admitiu que o candidato 
nato fosse passível de inelegibilidades. Já 
no acórdão do RO 359, o TSE inovou ao 
entender ter havido renúncia à candida-
tura nata no caso apresentado, em que o 
detentor do mandato teria concorrido à 
vice na chapa para escolha do candidato 
a governador do partido e, tendo perdido, 
pretendia ver garantido seu nome na lista, 
como candidato nato que era. O Tribunal 
admitia que o direito ao registro poderia ser 
mantido apenas se houvesse vaga em lista. 

Na Resolução 20.517, respondida por 
unanimidade na esteira do voto do ministro 
relator Eduardo Andrade Ribeiro de Olivei-
ra, o TSE afastou o incomum requerimento 
da candidatura nata para candidatos a pre-
feito. Ele reafirmou que a Lei 9.504/97, em 
seu art. 8o, parágrafo 1o, somente assegura 
o registro de candidatura, para o mesmo 
cargo e pelo partido a que estejam filiados, 
aos detentores de mandato de deputado 
federal, deputado estadual ou distrital e 
vereador, ou aos que tenham exercido esses 
mesmos cargos em qualquer período da 
legislatura em curso.

No acórdão do REspE 18.294, foi asse-
gurado a um vereador baiano o direito ao 
registro de candidatura mesmo diante da 
negativa de indicação pela convenção, por 
ser candidato nato do partido. Já no acór-
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dão do REspE 16.897, apenas resolvido em 
março de 2001, determinou-se que o cálculo 
da reserva de gênero das candidaturas 
deveria levar em conta as possíveis, des-
contadas as vagas das candidaturas natas.

O deputado Bonifácio de Andrada 
(PSDB-MG) apresentou o PL 2.277/99, em 
novembro de 1999, com o propósito de 
consolidar a legislação eleitoral esparsa-
mente codificada e demais leis alteradoras 
e correlatas reunindo num documento 
único um conjunto de mais de 40 leis, 
“todas efetivamente em vigor, sem preo-
cupações de mérito quanto à conveniência 
de se manterem ou se alterarem estas ou 
aquelas disposições vigentes”7. Na ocasião 
de ser relatado na CCJ, tarefa assumida 
pelo deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), 
manteve-se no PL 2.277/99 o artigo 8o da 
Lei 9.504/97. 

Para regulamentar o exercício do pa-
rágrafo 1o do artigo 8o da Lei 9.504/97, o 
TSE publicou a Resolução 20.561/00, por 
meio da qual sedimentou, no artigo 6o, que: 
“aos detentores de mandato de vereador 
e aos que tenham exercido esse cargo em 
qualquer período da legislatura que estiver 
em curso é assegurado o registro da candi-
datura para o mesmo cargo, pelo partido 
político a que estejam filiados”.

Posteriormente, o TSE estendeu a 
mesma disciplina para os mandatos de 
deputado federal, estadual ou distrital, 
acrescentando o parágrafo único a esse ar-
tigo 8o, agora por intermédio da Resolução 
20.993/02, a qual prescrevia que os candi-
datos natos deveriam comunicar ao par-
tido, até o início da convenção partidária, 
o interesse em disputar o pleito, devendo 
ser registrado tal fato na ata de convenção. 

Desse modo, a lei eleitoral assegura-
va o registro de candidatura à reeleição 
aos detentores de mandato de deputado 
estadual, distrital, federal e vereadores 

7 A reunião de normas dispersas em um mesmo 
texto é orientada por disposição da LC 95 de 1998 e 
segue tendência iniciada pelo PL 4.764/98 que reúne 
a legislação sobre direito ambiental. 

que tinham ocupado os cargos durante 
qualquer período da legislatura, sendo que 
cada partido poderia lançar candidatos em 
um número 150% maior do que as vagas a 
ocupar. No caso de coligações, indepen-
dentemente do número de partidos que a 
compunham, o número de candidatos não 
poderia ultrapassar duas vezes o número 
de vagas a preencher. Quando vigia a regra 
que permitia a candidatura nata, as vagas 
aptas para preenchimento em convenção 
partidária eram aquelas disponíveis depois 
da ocupação da lista pelos atuais deputados 
e vereadores (MIGNONE, 2002).

4. Suspensão de efeitos da 
candidatura nata

Ocorre que, em 24 de abril de 2002, no 
julgamento da medida cautelar da ADI 
2.530-9, promovida pelo então Procurador-
-Geral da República, Geraldo Brindeiro, o 
STF suspendeu a eficácia do parágrafo 1o do 
artigo 8o da Lei 9.504/97, ou seja, extinguiu 
a candidatura nata. Nesse julgamento, cujo 
resultado ficou 8x1, foi vencido o ministro 
Ilmar Galvão, que defendia uma razão 
corporativa e admitia o privilégio porque 
os deputados abandonavam suas carreiras 
para optar pelo mandato legislativo e pode-
riam ter dificuldades para retornar à vida 
profissional (FREITAS, 2002). 

A tese central da ADI 2.530-9 era a 
de que o dispositivo impugnado, ao es-
tabelecer a candidatura nata, violava o 
princípio da igualdade (artigo 5o, caput da 
Constituição Federal), ao criar um privilé-
gio injustificável a determinado grupo de 
parlamentares, bem como o princípio da 
autonomia político-partidária (artigo 17 
da Constituição Federal). Entre outras ma-
térias levantadas nos votos dos ministros, 
há de se frisar a hipótese de que incentiva-
ria a infidelidade partidária, além de que 
feriria também o princípio da isonomia 
intrapartidária. 

Matéria publicada pela “Folha de 
S.Paulo”, assinada por Silvana de Freitas, 
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traz menção ao fato de que, embora a me-
dida liminar não vinculasse a decisão final 
do mérito da ação, ela tradicionalmente a 
antecipa. A própria reportagem publicou a 
opinião do deputado José Genoino (PT-SP) 
sobre a questão, para quem a decisão do 
STF é mais uma mostra de “tribunalização” 
das eleições, pois “toda eleição está depen-
dendo de decisões da Justiça, aumentando 
a interferência do Poder Judiciário no pro-
cesso eleitoral. Isso pode gerar precedentes 
graves. Sou contra a candidatura nata, 
mas essa decisão tem de ser dos partidos 
políticos e do Legislativo. Os tribunais não 
podem fazer reforma política”. Segundo a 
matéria, para o deputado Ricardo Barros 
(PPB-PR), todavia, a decisão é boa porque 
“obriga todos os parlamentares a tratar bem 
seus partidos, mesmo depois de eleitos, e 
fortalece a fidelidade partidária” (FREITAS, 
2002).      

O julgamento cautelar da ADI 2.530-9 
teve repercussão imediata nos parlamen-
tares que se encontravam em sessões le-
gislativas no Congresso Nacional naquele 
dia 24 de abril. O deputado Rodrigo Maia 
(PFL-RJ) informou ao plenário da Câmara 
dos Deputados a decisão do Judiciário 
pelo fim da candidatura nata. Aquele líder 
partidário acusava que “a partir daquele 
momento os parlamentares estariam presos 
ao controle do diretório, que, em muitos es-
tados, é de um ou outro político”. Concluía 
Maia, então, que “a decisão do TSE [sic] 
era mais uma decisão contra o Congresso 
Nacional”8 (BRASIL, 2002a). 

O deputado Roberto Jefferson (PTB-
-RJ), por sua vez, proferiu longo discurso 
em nome do partido, mas no sentido de 
“cumprimentar o TSE [sic] pela extinção 
da candidatura nata” porque

“deputado que tem partido, que 
frequenta as reuniões de liderança, 
que tem convivência partidária e 
conhece o delegado e os membros 

8 O parlamentar se equivocou, pois a decisão foi 
do STF.

do diretório não tem essa preocu-
pação. Entendo que nós, desta Casa, 
deixamos uma lacuna aberta, ao não 
regular a matéria. Há Parlamentares 
da Câmara dos Deputados que de-
vem ter trocado de partido umas seis 
vezes nesta Legislatura. Esses têm a 
temer, pois não conhecem o Presi-
dente do partido, não sabem onde 
fica sua sede e sempre se valeram da 
candidatura nata, para pular de ga-
lho em galho, para trocar de partido 
como se muda de camisa. Nós, que 
temos vida partidária e obedecemos 
às regras e à organização do partido, 
não temos a temer com o fim da can-
didatura nata. Quem tem liderança 
no partido, candidato é nas eleições 
para deputado federal” (BRASIL, 
2002a). 

 A manifestação do PPS, no mesmo 
sentido, foi proferida pelo deputado João 
Hermann Neto (PPS-SP), que comemorava 
o acordo conforme o qual as candidaturas 
dos então deputados, senadores e go-
vernadores detentores de mandatos não 
seriam natas. “O PPS defende a descons-
titucionalização e a desregulamentação 
absoluta da legislação sobre partidos”, na 
perspectiva de entender que a candidatura 
nata deve ser questão interna dos partidos, 
para fortalecer a organicidade dos mesmos 
(BRASIL, 2002a). 

No dia seguinte à sessão ordinária que 
acompanhou o julgamento da cautelar da 
ADI 2.530-9, o deputado Coriolano Sales 
(PMDB-BA) referiu-se ao episódio men-
cionando quando o STF “sepultou uma 
camisa-de-força que rondava os partidos, 
a chamada candidatura nata, que só os 
desfigurava”. Afirmava ainda que reformas 
políticas eram necessárias “para fortalecer 
os partidos políticos e dar garantias à so-
ciedade para eleger seus representantes no 
Congresso”, mas que elas precisavam ser 
feitas “pelo Poder Legislativo e não serem 
entregues ao Poder Judiciário Federal, no 
caso, ao TSE e ao STF” (BRASIL, 2002b). 
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Comentários à suspensão da candidatu-
ra nata pelo STF ainda foram registrados 
nas sessões seguintes da Câmara dos De-
putados. Exemplifica essa repercussão, o 
discurso do deputado Severino Cavalcanti 
(PP-PE), em aparte ao pronunciamento do 
deputado Sergio Reis (PTB-SE), em 2 de 
maio de 2002, em que defendeu a ideia do 
direito à candidatura nata, pois esta era 
“consagrada pelas urnas”. Segundo ele, 
a candidatura nata é essencial à “posição 
partidária que temos no Brasil” e sua 
retirada pelo STF deixa os parlamentares 
“completamente tolhidos, sem poder usar 
nossas prerrogativas de parlamentar”, pois, 
em havendo discordância com a direção 
estadual, “ela não lhe dará legenda”. Afir-
mou, ainda, que o parlamentar “tem que 
ficar preso às conveniências da direção 
estadual do seu partido”, pois, “do contrá-
rio, não obterá o seu registro, por decisão 
da cúpula partidária. Não existe mais de-
mocracia, pois se retira o direito de [...] vir 
a esta Casa criticar o seu partido quando 
ele estiver errado”, asseverou o deputado 
(BRASIL, 2002c). 

Diante da decisão do STF de suspender 
a eficácia da candidatura nata até a decisão 
final da ação, o TSE emitiu, em 30 de abril 
de 2002, a Resolução 21.079, por meio da 
qual foi revogado o artigo 8o, bem como 
o parágrafo 2o do artigo 15 da Resolução 
20.993/02, que disciplinaria o instituto nas 
eleições daquele ano.

Depois do julgamento liminar da ADI 
2.530-9, o TSE foi convocado a manifestar-
-se em duas ações que versavam sobre o 
dispositivo suspenso pelo STF. Trata-se da 
Resolução 21.778, julgada em 27 de maio de 
2004, e do Recurso Especial Eleitoral 24.772, 
julgado por uma decisão monocrática de 
18 de outubro de 2004. No primeiro caso, o 
TSE respondeu à consulta de partido políti-
co sobre as eleições de 2004, determinando 
que deputados federais não preferem aos 
candidatos a prefeito em convenções mu-
nicipais. O último, por sua vez, possibilitou 
ao TSE discutir sobre o alegado direito 

adquirido à candidatura nata. Decidiu a 
corte que não teria ele como ser acolhido9.

5. Conclusão
O texto procurou mapear a incidência 

da candidatura nata no ordenamento jurí-
dico brasileiro ao longo de quase 30 anos. 
Como demonstrado, ela foi inserida origi-
nalmente na legislação que regulamentou a 
eleição de 1974, foi aplicada pela última vez 
no pleito de 2000 e, dois anos depois, teve 
sua eficácia suspensa pelo STF, situação em 
que se mantém desde então. No entanto, 
como até o advento da ainda em vigor Lei 
9.504, de 1997, as regras que disciplinavam 
cada eleição exigiam uma lei específica, há 
sensíveis modificações no modo como o 
instituto foi fixado e, inclusive, a sua não 
adoção, como ocorreu nos pleitos de 1986, 
de 1990, de 1992 e de 1996. A abrangência 
da candidatura nata também sofreu mo-
dificações: sempre incluiu os deputados 
federais e estaduais em todas as eleições 
desse âmbito em que foi aplicada (1974, 
1978, 1982, 1994 e 1998), abarcou os sena-
dores em três oportunidades (1982, 1994 e 
1998) e os vereadores em outras três (1982, 
1988 e 2000), sendo que na disputa de 1982 

9 No recurso interposto, sustentava-se que o 
direito adquirido advém do preceito geral, segundo 
o qual a relação jurídica realizada sob o império 
de uma lei deve perdurar ainda quando tal lei seja 
substituída. A lei nova deve respeitar o direito 
adquirido sob a vigência da lei revogada, pois 
àquela só compete dispor para o futuro e não para 
o passado. No entanto, o TSE entendeu que a norma 
que previa a candidatura nata não foi revogada ou 
substituída por lei nova. Simplesmente teve sua 
eficácia suspensa, mediante decisão do STF, em 
razão do vício de inconstitucionalidade. Quer dizer, 
o recorrente tinha o direito ao registro sem submeter 
seu nome à convenção, direito esse que cessou em 
24/04/2002, data em que a eficácia da norma foi 
suspensa, por afronta aos princípios da isonomia e da 
autonomia partidária consagrados na Constituição. 
Note-se que, logo após declarada a ineficácia da 
norma, o TSE revogou o art. 8o e o § 2o do art. 15 da 
Resolução 20.993/02, que tratavam dos candidatos 
natos nas eleições de 6/10/2002, não havendo falar, 
a estas alturas, segundo o TSE, de direito adquirido 
à candidatura nata.
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englobou a totalidade dos cargos legislati-
vos do país.

A exaustiva pesquisa também se pre-
ocupou em abordar o modo como o TSE 
interpretou e regulamentou as normas 
legais que incluíam ou eram omissas quan-
to ao tema. Igualmente, procurou não só 
identificar os diferentes PLs apresentados 
no Congresso Nacional que versaram sobre 
a candidatura nata no período 1974-2002, 
mas também revelar o modo como os parla-
mentares a viram e como procuraram inter-
vir na definição de aspectos dessa questão.

Como derradeiro, importa destacar 
que, embora a decisão do STF tenha inter-
rompido a adoção da candidatura nata, a 
polêmica em torno do instituto não está 
plenamente encerrada e desde 2002 até 
o momento, ocasionalmente, o assunto 
volta a motivar parlamentares e a inspirar 
discursos, referências ou ser incluída em 
propostas de lei.
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1. O horizonte é a justiça: à vida a saúde
Em um mundo de grande fartura, care-

ce um terço dos seus humanos do acesso 
aos medicamentos elementares, como se o 
desenvolvimento passasse ao largo da pre-
servação da vida. E, em uma lógica perver-
sa, os mais necessitados são os sujeitos às 
maiores restrições, ficam alijados dos meios 
de cura ou lenitivos para suas dores, têm-
-lhes afastados o direito à saúde e à vida. 

É legítimo que indústrias farmacêuticas 
e governos postulem uma contrapartida 
pelos investimentos que fazem na pesquisa, 
no desenvolvimento e produção de remé-
dios, assim como assegurado pelas regras 
nacionais e internacionais. A remuneração 
pelo labor é, além de justa, estimulante do 
processo criativo [ainda que, como anali-
sado por Joseph Stiglitz (2007, p. 218), os 
laboratórios gastem mais com propaganda 
que no aprimoramento de seus produtos, 
mais com medicamentos cosméticos que 
com os empregados no combate a moléstias 
típicas dos países pobres]. Não obstante, há 
de se garantir que o respeito a esse direito 
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de propriedade não comprometa um valor 
que se lhe sobrepõe pela essencialidade 
à vida, qual seja, a saúde1, afinal o disse 
Ademir Braz: “Eu não quero nada. Exceto, 
talvez, o essencial – viver”. 

Noutros termos, imperiosos são os 
direitos humanos, assim como há muito 
cunhado por Abraham Lincoln: “Sempre 
que houver um conflito entre direitos hu-
manos e direitos de propriedade, os direitos 
humanos devem prevalecer”. Se à saúde, 
sobretudo em hipóteses extremadas, como 
nos casos de graves epidemias, e para os 
desafortunados, cinge a oferta de medica-
mentos, que a sua entrega seja incentivada 
e diligenciada, não encalhe nas malhas do 
egoísmo insano. Justice C. Nwobike (2006, 
p. 138) lega palavras nesse sentido, pleiteia 
o seguimento aos regimes de propriedade 
intelectual desde que avessos ao erguimen-
to de entraves ao humanitarismo.

Correlatamente, não são outros os ob-
jetivos colimados pelo petrecho destinado 
a impulsionar os negócios internacionais. 
Os membros da Organização Mundial do 
Comércio, nos primeiros termos de seu 
Acordo Constitutivo, foram contundentes, 
ao menos formalmente, na exortação do 
aumento da produção e do comércio de 
bens e serviços, da ampliação de receitas 
reais e demanda efetiva, combinados com a 
elevação dos níveis de vida, pleno emprego, 
preservação do meio ambiente e tratamento 
privilegiado dos países em desenvolvimen-
to2. É igual o entendimento trazido por 
Sarah Joseph (2007, p. 389, tradução nossa):

“A Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) é uma instituição 

1 Observe-se a dicção consoante de um dos diplo-
mas internacionais atinentes: “A proteção e a aplicação 
efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem 
contribuir para a promoção da inovação tecnológica 
e para a transferência e divulgação de tecnologia, em 
benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos co-
nhecimentos tecnológicos e de um modo conducente 
ao bem-estar social e econômico, bem como para um 
equilíbrio entre direitos e obrigações” (LICKS, 1998). 

2 Semelhantemente o diz Renato Valladares Do-
mingues (2005, p. 34). 

devotada a facilitar a negociação e 
a supervisionar as regras que con-
duzem a liberalização do comércio 
internacional. [...] Mas, do ponto de 
vista dos direitos humanos, uma ava-
liação do ‘sucesso’ da OMC necessa-
riamente envolve a percepção de sua 
intervenção nas searas da pobreza e 
desenvolvimento: o comércio inter-
nacional deve ser conduzido como 
um meio para enfrentar a pobreza e 
promover o desenvolvimento, e não 
tratado como um fim em si mesmo”.

Mais próximo e especificamente, por 
meio de manifesto intitulado Declaração 
sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública (em 
seus parágrafos 1 e 2), a OMC reafirmou, 
por induvidosos vocábulos, seu reconhe-
cimento da gravidade dos problemas de 
saúde pública que afligem inúmeros povos 
no mundo, principalmente os resultantes do 
HIV/AIDS, tuberculose, malária e outras 
epidemias, e enfatizou a necessidade de 
sua legislação sobre propriedade intelectual 
fazer parte de uma ampla ação nacional 
e internacional de enfrentamento dessas 
mazelas. Malgrado, sói acontecer o revés na 
contemporaneidade. O que se vê é a conjec-
tura delineada por Justice C. Nwobike (2006, 
p. 134), sob a guarida do poder, materializar-
-se com o qualificativo da prevalência:

“A essência do regime de proprieda-
de intelectual é garantir ao inventor 
uma recompensa pela invenção, 
assim como a oportunidade de re-
cuperar o investimento na pesquisa 
que o levou à invenção. A proteção 
de propriedade intelectual pode, en-
tretanto, afetar o usufruto do direito à 
saúde e respectivos direitos humanos 
de diversas formas”.

Sem fatigarem as declarações de apreço 
pelos interesses gerais, a prática relacional 
internacional é perversa, prestigia os fortes 
e negligencia os mais legítimos reclamos 
dos acéfalos de pujança. Os milhões de 
mortos, a drástica redução na esperança 
de vida em várias localidades africanas em 
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decorrência da AIDS não sensibilizam os 
poderosos à prestação do urgente socorro 
(SANTOS, 2001, p. 3).

É nesse particular que exsurge um der-
radeiro refúgio à salubridade de muitos, 
a chamada licença compulsória, uma per-
missão concedida por autoridade nacional 
competente a um interessado que não seja 
o titular da patente de uma invenção, com 
ou sem a aprovação do detentor, para a 
exploração do objeto protegido pelo direito 
(PRONER, 2007, p. 358; ROFFE, 2003, p. 59). 
De um cenário que aclama a propriedade 
emerge uma centelha em prol da vida. As 
licenças concorrem para nutrir os famintos, 
medicar os enfermos, enfim, para atender 
interesses públicos reputados emergenciais.

2. O resguardo da propriedade intelectual 
no mundo e no Brasil

Vai ao longe a preocupação com a tutela 
dos direitos de propriedade intelectual, 
é decorrência óbvia do desenvolvimento 
tecnológico e do incremento no comércio 
internacional. O engenho na produção e o 
imenso valor cerebral que se agregava às 
mercadorias reclamavam normas e agentes 
que lhes fizessem as vezes de cobradores 
das láureas merecidas, em exatos termos, 
do preço pela venda na quitanda da moda, 
a global. As regras compareceram sob a 
alcunha de Convenção para a Proteção da 
Propriedade Industrial (CUP), em 1883, 
e Convenção de Berna para a Proteção 
das Obras Literárias e Artísticas, em 1886 
(CRUZ, 2003, p. 363), cujas secretarias, fun-
didas em 1892, deram origem ao Bureaux 
Internationaux Reunis pour la Protection de 
la Propriété Intellectuelle (BIRPI), sucedido 
pela Organização Mundial da Proprieda-
de Intelectual (OMPI) – criada em 1967 e 
desde 1974 uma agência especializada da 
ONU (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2003, p. 224; 
TEIXEIRA, 2004, p. 304)3.

3 Maristela Basso (2002, p. 114) realça o fato de, 
em dezembro de 1974, a OMPI ter adquirido o status 
de organismo especializado da ONU.

Sem desconhecer o trato normativo espe-
cializado que diversos países deram ao tema 
desde o quartel final do século XIX, releva 
retomar a narrativa histórica na década de 
40 do século em popa, mais especificamen-
te no instante da formalização do Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT. 
Embora parcas tenham sido as disposições 
pertinentes incluídas no GATT (artigos IX, 
6; XII, 3, iii; XVIII, 10; XX, d), constituem o 
precedente das mais altissonantes e discu-
tidas normas respeitantes à propriedade 
intelectual da atualidade; as constantes 
do arcabouço regulatório da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) mediante o 
rótulo de Regimento Internacional de Pro-
teção da Propriedade Intelectual – TRIPS4.

Pontue-se, os países desenvolvidos vi-
ram no GATT e sucedânea OMC a melhor 
alternativa para fazer respeitar o patrimô-
nio intelectual que, por razões sobejamente 
evidentes, lhes pertencia em manifesta 
hegemonia. Os Estados Unidos, destacada-
mente, ao tempo em que buscavam arrimo 
normativo internacional para uma série de 
condutas unilaterais já adotadas na relação 
comercial com outros países (PUIG, 1995, 
p. 95), cobiçavam, bem realçado por Maria 
Stela Pompeu Brasil Frota (1993, p. 30), o 
emprego do Sistema de Solução de Con-
trovérsias do GATT (OMC) na efetivação 
dos direitos em via de codificação, vez que 
instrumento denso, fruto de deliberações 
multilaterais:

“Os Estados Unidos, pressionados 
pelo setor privado, que indicavam 
estarem sofrendo perdas financeiras 
devido à ausência ou à fraca proteção 
de seus acervos tecnológicos em ter-
ceiros países, pretendiam estabelecer 
padrões internacionais de proteção à 

4 Em outro sentido, as palavras de Daniel Pezzutti 
Ribeiro (2004, p. 305): “Vale ressaltar, no entanto, que, 
mesmo depois da instituição da OMC e da regulação 
por meio do Trips, a OMPI continua a ser o maior centro 
de estudos da propriedade intelectual, sempre consul-
tado para a formulação de políticas globais, com parti-
cipação ativa nas negociações comerciais multilaterais”.
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propriedade internacional para, se-
gundo declarações do Representante 
para Comércio dos Estados Unidos à 
época, Clayton Yeutter, acabar com 
a piracy. Esses padrões, ‘modelados 
presumivelmente a partir da legisla-
ção dos Estados Unidos’ e acoplados 
ao mecanismo de solução de contro-
vérsias do GATT, viriam a tornar 
mais rígida a proteção à propriedade 
intelectual em termos mundiais” 
(ORGANIZAÇÃO..., [1944?]).

Não sem contraditas, essa pretensão 
foi levada adiante. Enquanto os Estados 
Unidos tencionavam conferir ao GATT 
(OMC) ampla competência para versar 
sobre a propriedade intelectual, os países 
em desenvolvimento, muito especialmente 
o Brasil e a Índia, advogavam, em forte 
resistência, a permanência do lidar com a 
temática pelo foro especializado já existen-
te, a OMPI (FROTA, 1993, p. 30).

Como de se esperar, vencidos os fracos, 
anexou-se ao acordo constitutivo da OMC o 
Acordo TRIPS, que, embora devesse tratar 
meramente das questões de propriedade 
intelectual que concernissem ao comércio, 
razão para a terminologia ao final adotada, 
segundo Luis Felipe Lampreia (1995, p. 31), 
terminou por abranger todos os aspectos 
do gênero propriedade intelectual, indo 
além das Convenções de Berna e Paris. O 
TRIPS, ressalva argutamente Renato Valla-
dares Domingues (2005, p. 125), compele 
os Estados à adoção de padrões universais 
mínimos, sem considerar os estágios dife-
rentes de desenvolvimento, o que, inevita-
velmente, gera nefastas distorções.

3. A licença compulsória no TRIPS 
e na legislação brasileira

O Acordo TRIPS, pelo assentado no art. 
31, autoriza os países a lançar mão de sua 
legislação5 que, eventualmente, permita 

5 Ligia Maura Costa (1996, p. 126) dá conta que: “O 
Acordo estabelece um nível de proteção comum que 
deve ser respeitado por todos, deixando, porém, os 

utilizar objeto de patente sem respaldo do 
titular (a designada “licença compulsória”), 
seja a exploração efetivada pelo Governo ou 
por quem tenha recebido sua permissão, 
atendidas, é a exigência posta, algumas 
disposições, entre as quais se destacam: a 
prévia tentativa de autorização voluntária 
por parte do dono da patente – em termos 
e condições comerciais razoáveis – e que 
esse esforço não tenha logrado êxito em 
um prazo razoável (excepcionalmente, essa 
condição não se faz necessária, sendo os ca-
sos de “emergência nacional”, “de extrema 
urgência”, de “uso público não comercial” 
e para combater aplicação “anticompetitiva 
ou desleal” das patentes); a vinculação do 
alcance e da duração da adoção ao motivo 
autorizador da concessão; a utilização prin-
cipalmente no mercado local (salvo para 
remediar procedimento “anticompetitivo 
ou desleal”); a adequada (de acordo com o 
caso específico) contrapartida pecuniária 
para o detentor do direito (CRETELLA 
NETO, 2006, p. 365-366).

Enfatize-se, o TRIPS não contempla, 
autorizando diretamente, o recurso ao li-
cenciamento compulsório, apenas faculta 
aos Estados-membros estabelecer leis, e 

Membros completamente livres para decidirem qual a 
forma mais adequada a ser adotada no âmbito interno, 
desde que não seja inconsistente com o Acordo”.

Embora o art. 31 do TRIPS se refira a algumas 
razões específicas justificadoras da concessão de 
licença compulsória (emergência nacional, práticas 
anticompetitivas, uso público não comercial, patentes 
dependentes), o art. 8, ainda do Acordo TRIPS, espose 
a saúde pública, a nutrição e outros interesses públicos 
como igualmente legitimadores, é da essência do art. 
31 – “quando a legislação de um Membro permite ou-
tro uso do objeto da patente sem a autorização de seu 
titular [...]” –, no que confirmado pelo parágrafo 5 da 
Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde 
Pública – “cada Membro tem o direito de conceder 
licenças compulsórias e liberdade para estabelecer 
os fundamentos para a concessão de tais licenças” 
– (sugere mais hipóteses, ou seja, os casos de “emer-
gência nacional” e “outras circunstâncias de extrema 
urgência”, assim, enfatiza, determinadas por cada 
membro), atribuir aos Estados-membros a competência 
de determinar os motivos suficientes para autorizar 
as licenças compulsórias (CORREA, 2003, p. 399-401).
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delas se valer, que prevejam o uso de objeto 
de patente sem a autorização de seu titular 
em circunstâncias excepcionais, nas quais 
reste inequívoco o interesse público, e ob-
servadas condições restritivas. 

Incontrastável a exceção que o arrola-
do preceito do TRIPS configura, ainda se 
houve por ratificá-la em 2001, na cidade 
de Doha, capital do Catar, quando da 
realização da IV Reunião Ministerial da 
OMC. Lavrou-se, entre outros documen-
tos, a chamada Declaração sobre TRIPS 
e Saúde Pública que, em seu parágrafo 
5, assegurou a todo membro o direito de 
conceder licença compulsória e a liberdade 
de determinar as razões da concessão – no-
tadamente quando da argumentação sobre 
o que entenda ser “emergência nacional” e 
“outras circunstâncias de extrema urgên-
cia” – (“[...] ficando entendido que crises de 
saúde pública, incluindo as relacionadas a 
HIV/AIDS, tuberculose, malária e outras 
epidemias, podem representar emergên-
cia nacional ou outras circunstâncias de 
extrema urgência”). Vê-se, referendou-se a 
possibilidade de emprego de instrumento 
fundamental à ação de governos maldota-
dos na área da saúde. 

Se não bastasse, no parágrafo 4 da 
Declaração a manifestação é expressa no 
sentido de que o Acordo TRIPS não impede 
medidas de proteção à saúde pública imple-
mentadas pelos países membros, devendo 
inclusive legitimar a proteção da saúde e 
promover o acesso a medicamentos. Des-
taca, ademais, a legitimidade dos países 
para se valer da plenitude dos dispositivos 
do Acordo TRIPS. Pertinente o raciocínio 
desenvolvido por Alex Giacomelli da Silva 
(2005, p. 130):

“A Declaração, portanto, fortalece 
o direito de os países-membros 
utilizarem-se da licença compulsó-
ria e adotarem políticas públicas em 
favor do atendimento às pessoas 
que vivem com HIV ou AIDS. O 
equilíbrio do Acordo sobre TRIPS 
entre, de um lado, o incentivo, por 

meio das patentes e dos lucros que 
proporcionam, a investimentos em 
pesquisa e ao desenvolvimento de 
novos medicamentos, e, de outro, a 
necessidade de promover a saúde 
pública tornou-se, assim, mais claro, 
facilitando a ação dos países em de-
senvolvimento”.

Em 2003, antecedendo à Reunião Mi-
nisterial de Cancun, conclui-se um texto 
para implementação do parágrafo 66 da 
Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde 
Pública. Consiste o acordado em dispensar 
os países da aplicação do artigo 31 (f) do 
Acordo sobre TRIPS que estipula dever 
a licença compulsória atender “predomi-
nantemente” uma necessidade do mercado 
interno. Com essa deliberação, assegura-se 
aos países o direito de exportar e impor-
tar medicamentos (chamados genéricos) 
elaborados sob a incidência da licença 
compulsória (PRONER, 2007, p. 355). Em 
complemento, para usufruir a franquia, o 
país importador deve notificar com anteci-
pação e minudência o Conselho TRIPS de 
suas intenções, comprovando a condição 
de menor desenvolvimento ou a pouca ou 
nenhuma capacidade de manipulação do 
produto demandado, bem como anunciar 
a outorga ou a intenção do licenciamento 
compulsório. O exportador, por seu turno, 
também deverá notificar o Conselho TRIPS 
da concessão da licença e as condições de 
sua forja7. 

No pertinente ao Brasil, a Lei n. 
9.279/1996, intitulada da Propriedade 
Industrial, regulamentada pelo Decreto n. 
3.201/99, na seara da licença compulsória 
nos casos de emergência nacional e de in-

6 Segue o parágrafo da Declaração: “Reconhece-
mos que os Membros da OMC com pouca ou nenhuma 
capacidade de fabricação no setor farmacêutico podem 
ter dificuldade de fazer uso eficaz do licenciamento 
compulsório nos termos do Acordo Trips. Instruímos 
o Conselho do Trips para que encontre uma solução 
rápida para este problema e apresente um relatório 
ao Conselho Geral até o final de 2002”.

7 Carlos M. Correa (2008, p. 8) trata dessa hipótese 
sob o rótulo de “licença obrigatória dupla”.
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teresse público, coaduna-se com as normas 
internacionais de resguardo da propriedade 
intelectual às quais se vinculou formalmen-
te, nomeadamente o Acordo TRIPS, incor-
porado ao sistema jurídico nacional pelo 
Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Com o Decreto n. 4.830/2003, a licença 
compulsória é diversa e mais precisamente 
apresentada. Alude-se à possibilidade de 
o ato de concessão da licença poder “tam-
bém estabelecer a obrigação de o titular 
transmitir as informações necessárias e su-
ficientes” para a efetiva reprodução do bem 
protegido, como se estipulam critérios para 
avaliar a remuneração devida ao titular da 
propriedade e se menciona a viabilidade da 
“importação paralela” (Art. 10: “Em casos 
de que não seja possível o atendimento 
às situações de interesse nacional ou inte-
resse público com o produto colocado no 
mercado interno, ou se mostre inviável a 
fabricação do objeto da patente por terceiro, 
ou pela União [...]”).

4. O Brasil no contencioso internacional
A década de 1980 legou aos Estados 

Unidos motivos para preocupação com a 
economia. O aumento da competitividade 
comercial de alguns países no cenário inter-
nacional, a exemplo do Japão, condicionou 
os norte-americanos a erguer restrições à 
entrada de produtos estrangeiros em seu 
território, salvaguardando parcela inefi-
ciente de sua indústria, e a laborar pela 
liberalização estrangeira de setores nos 
quais eram reconhecidamente sobrepujan-
tes – sendo a hipótese da área farmacêuti-
ca. Atuaram em sintonia com o passado 
histórico, ou seja, alheios a um comércio 
leal. Todavia, para que não se incorra em 
análise míope, assim o fizeram como todos, 
na proporção de suas potencialidades.

Nessa torrente, em 1986, os Estados Uni-
dos solicitaram a realização de consultas 
bilaterais com o Brasil destinadas a discutir, 
sobretudo, a ausência de legislação brasi-
leira protecionista de patentes de produtos 

farmacêuticos e químicos. Logo em seguida, 
requereram informações sobre projeto, en-
viado pelo Governo ao Congresso, atinente 
à reserva de mercado para fabricantes bra-
sileiros dos bens recém-enunciados.

No transcorrer das consultas, o Brasil 
manteve-se contrário à concessão de pa-
tentes para produtos farmacêuticos, mas 
se mostrou interessado em recompor as 
melhores relações com o Estado norte-
-americano, para tanto sinalizando com 
providências concretas, sendo as situações 
da retirada do projeto de lei acerca da re-
serva de mercado, de um realinhamento 
de preços de medicamentos e da promessa 
de facilitar o registro de fármacos junto aos 
órgãos governamentais.

Em uma terceira reunião de consultas, 
renovou-se o impasse. O Brasil firmou-se 
na postura de defesa do interesse nacional, 
consistente na manutenção de sua legisla-
ção sobre patentes farmacêuticas, e, por 
conseguinte, contrapôs-se às pretensões 
privadas norte-americanas. Ressalte-se, so-
bremaneira as privadas, haja vista a figura 
estatal refletir as pressões sofridas do em-
presariado local. A poderosa Pharmaceutical 
Manufacturers Association (PMA), alegando 
consideráveis perdas financeiras, exigia do 
Congresso e do Governo estadunidense 
ações que redundassem na reconstituição 
de seus lucros.

A mencionada Associação, no ano de 
1987, peticionou junto ao órgão do governo 
norte-americano responsável pelo comércio 
exterior (United States Trade Representative 
– USTR) pela abertura de investigações 
sobre a política de proteção da propriedade 
intelectual vigente no Brasil. Recepcionada 
a demanda, deliberou o USTR, fundando-
-se na seção 301 do Trade Act de 1974 (Lei 
de Comércio e Tarifas – principal aparato 
normativo dos EUA na área comercial), 
pelo seguimento do processo de instrução. 
Principiadas novas consultas, já no ano 
de 1988, o Brasil referendou a intenção 
de não conceder patentes para produtos 
farmacêuticos.
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A posteriori, em julho de 1988, deu-se 
conhecimento aos Estados Unidos da de-
cisão brasileira de conferir patentes para 
processos farmacêuticos, sendo essa consi-
derada insatisfatória, pelo que se promoveu 
a sequência do processo a teor da seção 301. 
Aos norte-americanos só saciaria a outorga 
de proteção para o processo e para os pro-
dutos em comento.

Ainda no mês de julho de 1988, o 
governo estadunidense resolveu impor 
sanções comerciais ao Brasil, chegando, na 
continuidade, a anunciar uma lista com os 
produtos brasileiros que estariam sujeitos 
às reprimendas. Diante dessa postura, o 
Brasil recorreu aos préstimos do GATT, 
argumentando serem insustentáveis as 
medidas aventadas pelos Estados Unidos 
à vista da legislação internacional corres-
pondente. Realizadas consultas, desta feita 
sob a guarida do GATT, restou evidente a 
incompatibilidade das ações norte-ameri-
canas com o Acordo internacional.

No mês de outubro de 1988, dando 
sequência ao processo movido consoante 
a seção 301 de sua legislação comercial, 
o governo norte-americano determinou 
pesada sobretaxa aos produtos brasileiros 
destinados ao mercado dos Estados Unidos. 
Em dezembro de 1988, o Brasil solicitou 
ao GATT a criação de um painel8 para 
avaliar as restrições impostas pelos esta-
dunidenses. Como à época se admitia9, os 
Estados Unidos inicialmente bloquearam 
a sua constituição, e só subsequentemente 
concordaram com o estabelecimento. A 
contenda, como perspicazmente observado 
por Maria Stela Pompeu Brasil Frota (1993, 
p. 51), passou a ser travada não só no plano 
bilateral, mas se estendeu ao multilateral.

Sucedidas formais manifestações do 
Governo brasileiro dando conta de sua dis-

8 Âmbito técnico-normativo de avaliação das 
denúncias de desrespeito às regras promanadas dos 
GATT/OMC.

9 Nesse estádio, bastava uma única objeção, po-
dendo ser até a do acusado, para impedir o estabele-
cimento de um grupo especial – painel (a constituição 
exigia um consenso positivo).

posição de enviar ao Congresso Nacional, 
em curto prazo, projeto de lei ampliador 
da proteção à propriedade privada, em 
especial aos processos e produtos farma-
cêuticos, os norte-americanos puseram fim 
às sanções contra o Brasil. Como fecho ao 
entrevero, coube aos brasileiros solicitar 
ao Diretor-Geral do GATT a extinção do 
painel. Um extrato dos fatores que desagua-
ram nessas conclusões é trazido por Maria 
Stela (1993, p. 53):

“O desfecho do contencioso, por 
sua vez, pode ser interpretado como 
resultante não só da pressão norte-
-americana, mas também de mu-
dança radical (a proteção à indústria 
nacional deu lugar à exposição da 
economia à competição internacio-
nal) nas políticas econômicas do 
novo governo brasileiro. A pressão, 
já em sua forma concreta de 100% de 
tarifas, passou, ainda, a contar com 
o apoio dos produtores brasileiros 
dos produtos afetados, especialmente 
dos fabricantes de papel, que viram o 
mercado norte-americano fechar-se, e 
que atuavam junto ao governo para 
que fosse revista a lei de patentes”.

A persuasão exercida por meio de he-
diondas medidas unilaterais (SILVA, 2005, 
p. 131), pois, combinada com um apoio 
setorial pátrio e um caráter de justeza da 
iniciativa, redundaram na confecção de um 
código em 1996, incorporador dos postula-
dos da Organização Mundial do Comércio. 
O novedio resguardou ao Brasil o direito de 
fornecer licenças compulsórias para a pro-
dução interna de medicamentos. O art. 68 
do Código de Propriedade Industrial assim 
o permite se o titular da patente dela se va-
ler de forma abusiva ou por seu intermédio 
praticar abuso do poder econômico, e o art. 
71 admite a licença desde que temporária 
e não exclusiva, sem prejuízo dos direitos 
dos respectivos titulares10. Pronunciando-se 

10 Lei n. 9.279/96: “Art. 68. O titular ficará sujeito 
a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer 
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por 
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ao tempo da tramitação do projeto, Luiz 
Felipe Lampreia (1999, p. 288) exaltou essa 
nuança: “Conforme aprovado na Câmara 
dos Deputados, o projeto prevê satisfatoria-
mente as necessárias salvaguardas contra 
abusos nos direitos patentários, impedindo 
ações descabidas de grandes empresas, 
que dificultem o pleno acesso das popu-
lações mais carentes a medicamentos, por 
exemplo”. 

Em maio de 2000, o Brasil, ainda que 
sem conceder licenças compulsórias11, foi 
acionado para realizar consultas com os 
Estados Unidos pelo fundamento de que 
os artigos 68 e 71 do seu Código de Pro-
priedade Industrial (Lei n. 9.279/96), que 
previam a possibilidade do uso de licença 
compulsória em casos de emergência da 
saúde pública, afrontavam o TRIPS. Ini-
cialmente, em decorrência de denúncia 
feita ao Representante do Comércio dos 
Estados Unidos (USTR), restou sujeito ao 
emprego da seção special 301 (passando 
a ser regulamentada pela Lei Abrangente 
de Comércio e Competitividade, de 1988, 
a seção 301 incorporou ampliada rigidez 
processual), o que consistia na inclusão em 

meio dela praticar abuso de poder econômico, com-
provado nos termos da lei, por decisão administrativa 
ou judicial” (caput); “§ 1o Ensejam, igualmente, licença 
compulsória:”; “I – a não exploração do objeto da 
patente no território brasileiro por falta de fabricação 
ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta 
de uso integral do processo patenteado, ressalvados os 
casos de inviabilidade econômica, quando será admi-
tida a importação; ou”; “II – a comercialização que não 
satisfizer às necessidades do mercado”; “Art. 71. Nos 
casos de emergência nacional ou interesse público, 
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde 
que o titular da patente ou seu licenciado não atenda 
a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, 
licença compulsória, temporária e não exclusiva, para 
a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do 
respectivo titular”. 

11 Importante destacar que a produção brasileira 
de medicamentos genéricos antirretrovirais ampara-se 
no fato de que todos foram desenvolvidos antes de 
1997, sob a vigência da Lei 5.772/71 que não permitia 
o patenteamento de medicamentos. É essa a razão 
para, mesmo sem se valer da exceção da concessão 
da licença compulsória, produzirem-se remédios 
genéricos não afrontando as disposições do TRIPS.

uma lista de potenciais países destinatários 
de sanções comerciais, ou seja, de pronto 
foi objeto de medida unilateral perpetrada 
pelos Estados Unidos.

Irresignados com as explicações brasilei-
ras, em janeiro de 2001 pediram o estabele-
cimento de um painel ao órgão de Solução 
de Controvérsias da OMC, reincidindo com 
as argumentações. Em junho, por meio de 
acordo, pôs-se fim à demanda. Os Estados 
Unidos, ao gosto dos brasileiros, admitiram 
a quebra de patentes pertencentes aos seus 
laboratórios, nas condições excepcionadas, 
desde que antecipadamente avisados. 
Não conseguiram aplacar o discurso ético 
e jurídico que congregou em um mesmo 
lado o Brasil, países pobres gravemente 
atingidos pela AIDS, a Índia (produtora de 
genéricos), interessados na transferência 
de tecnologia e em auxílio técnico para o 
tratamento das vítimas da AIDS, organiza-
ções governamentais e não-governamentais 
ligadas à seara da saúde pública, enfim, que 
arrebatou a simpatia internacional.

Essas circunstâncias referiam-se, fun-
damentalmente, à política brasileira sabi-
damente bem sucedida de tratamento dos 
portadores de HIV/AIDS. Não bastassem 
os resultados magnificentes (SILVA, 2005, 
p. 127) e a dignidade das medidas, subsistia 
evidente que a quebra de patentes para a 
oferta dos medicamentos essenciais aos 
pacientes encontrava-se amparada pelo 
corpo normativo da OMC, do Brasil e até 
dos Estados Unidos (título 35, seções 204 e 
209, e título 28, seção 1498, do United States 
Code) (CEPALUNI, 2005, p. 80). O entreve-
ro envolveu um objeto tão expoente que 
redundou nas referidas deliberações multi-
laterais pertinentes quando da Conferência 
Ministerial de Doha.

5. Dai a César o que é de César e 
ao povo o que é de Deus 

Cervantes, ao ver um desconhecido 
publicar sob pseudônimo a continuação 
das aventuras de Dom Quixote antes que 
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o próprio houvesse concluído o segundo 
volume do romance, teria atacado: “Só para 
mim nasceu Dom Quixote, e eu para ele. Ele 
soube agir; eu, escrever. Ele e eu somos uma 
coisa só [...]”. Irremediavelmente se impu-
nham as linhas de Milan Kundera (2006, 
p. 93), segundo as quais o “romancista é 
o único dono de sua obra; ele é sua obra”.

Pois bem, é pressuposto inamovível 
o reconhecimento da autoria de invento, 
vez que a criatura não se desprende do seu 
criador, assim como a possibilidade de o 
autor explorar a sua invenção, auferindo 
a retribuição pelo labor e o estímulo para 
perseguir aperfeiçoamento. Mas isso não 
é tudo, remanesce um condicionante: a 
exploração não pode ignorar o interesse 
e a necessidade pública do seu usufruto.

Doutro modo, peculiar, é direito dos 
feitores de medicamentos obter lucro com 
a sua comercialização para serem recom-
pensados pelo trabalho desempenhado 
e inteligência empregada e encorajados 
a buscar desenvolvimento. Suplementar 
e imperiosamente, a referida exploração 
carece de limites, restringências que promo-
vam o desfrute pelos enfermos e humildes 
do máximo de amparo que a medicina 
moderna possa ofertar. E sem exagero, dá 
para conciliar os propósitos mercantis com 
as legítimas reivindicações humanitárias.
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“Tão certo é que a paisagem depende do ponto de 
vista, e que o melhor modo de apreciar o chicote 
é ter-lhe o cabo na mão” (ASSIS, 1997, p. 30).

1. Introdução
Costuma-se afirmar, nas odes populares, 

que o tempo cura todos os males. Em que 
pese o seu caráter relativo, é pouco provável 
a transposição da crença para a realidade da 
prisão. É impossível, no Brasil, refletir sobre 
prazo de pena privativa de liberdade sem 
contrapor um elemento que se tornou sua 
característica: seu excesso. A infelicidade da 
assertiva conjuga inexoravelmente as duas 
categorias, como vida e morte.

A discussão não pode ser míope; e nem 
haveria necessidade ou predisposição. Há 
fatores que incidem diretamente nessa re-
lação. Nessa tentativa de expor o nexo etio-
lógico entre os segmentos, surge evidente 
o confronto dialético entre o Estado de-
mocrático de Direito e o de polícia; entre o 
Estado-providência e o Estado-penitência. 
São modelos que não se complementam. 
Pelo contrário, repelem-se.
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Objetiva-se, a partir desta perspectiva, 
avaliar o instituto da custódia cautelar à luz 
do papel da Filosofia Política na conforma-
ção dos direitos humanos. O Estado não 
se encontra imune a críticas na qualidade 
de “detentor do monopólio da violência 
simbólica legítima” (BOURDIEU, 2006, p. 
146). A matriz do problema reside no fato 
de que o soberano é quem possui o direito 
de estabelecer normas penais incrimina-
doras. A celeuma, portanto, tem origem 
em dois campos. O ponto de partida é a 
representação de um fato notório, comum: 
o recrudescimento dos índices de violência. 
O combate, mediante políticas públicas, 
divide teóricos e a própria sociedade, 
muitas vezes refém de arquétipo de defesa 
meramente simbólico, como se criado pela 
dramaturgia. Nesse palco, sem hesitações, 
há eleição de demônios, de (ir)responsá-
veis, de atores da desordem, de culpados.

Uma corrente propugna o punitivismo 
expansionista. Para seus adeptos, há ne-
cessidade de leis penais mais rígidas, com 
penas privativas de liberdade mais altas. 
Tal medida, não raro, é defendida de forma 
paralela à supressão ou redução de garan-
tias processuais. São seus representantes 
o movimento da “lei e da ordem” e o pro-
grama “tolerância zero”. Em uma vertente 
mais radical, saliente-se, há o “direito penal 
de terceira velocidade”, também chamado 
de “direito penal do inimigo”. A oponente 
se rende a uma conexão garantista com 
o princípio da não culpabilidade; adota 
a prudência e o respeito irrestrito aos di-
reitos fundamentais como postulados de 
ação e reflexão. Eugenio Raúl Zaffaroni 
(2007, p. 9) pondera que “a secular tradição 
legitimadora do exercício estruturalmente 
discriminatório do poder punitivo operou 
como fissura absolutista no Estado consti-
tucional de direito”. A terceira doutrina, 
menos expressiva, advoga a tese do aboli-
cionismo penal; sua base aposta nas sanções 
administrativas e civis.

É fato que os presos sob o regime de con-
finamento cautelar representam a grande 

maioria do contingente dos cárceres bra-
sileiros. Outro quadro, não menos preocu-
pante, surge quando se faz a percepção do 
tempo utilizado pelo Estado para concluir 
o juízo de mérito dos processos criminais. 
Esse contraponto é imprescindível para 
averiguar a possibilidade de a prisão cau-
telar funcionar como medida de contenção 
de problemas sociais, mecanismo que não 
encontra respaldo em um direito penal/
processual penal de um Estado constitu-
cional e democrático de Direito. Sob esse 
prisma, não pode ficar alheia ao debate a 
advertência dos antropólogos e sociólogos:

“Em tais condições, desenvolver o 
Estado penal para responder às desor-
dens suscitadas pela desregulamenta-
ção da economia, pela dessocialização 
do trabalho assalariado e pela paupe-
rização relativa e absoluta de amplos 
contingentes do proletariado urbano, 
aumentando os meios, a amplitude e a 
intensidade da intervenção do apare-
lho policial e judiciário, equivale a (r)
estabelecer uma verdadeira ditadura 
sobre os pobres” (WACQUANT, 2001, 
p. 10, grifo nosso).

2. O Princípio da razoável duração 
do processo penal e o atributo da 

dignidade da pessoa humana
Todos os direitos fundamentais pos-

suem como eixo o protoprincípio consti-
tucional da dignidade da pessoa humana. 
Celso Lafer (1988, p. 118) leciona que “o 
valor da pessoa humana enquanto conquis-
ta histórico-axiológica encontra a sua ex-
pressão jurídica nos direitos fundamentais 
do homem” (LAFER, 1988, p. 118). Como 
protagonista da Constituição Federal, a 
dignidade irradia seu conteúdo por todo o 
sistema jurídico, fundamentando-o. Tama-
nha a sua envergadura e dimensão, não se 
trata de direito. É um atributo axiológico 
inerente a todo ser humano, sem distinções. 
A dignidade da pessoa humana se insere 
de tal maneira no arcabouço constitucional 
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que toda interpretação deve ser concebida 
sob os seus auspícios.

A razoável duração do processo penal 
não se compatibiliza com prisões cuja cau-
telaridade é utilizada como medida de pro-
filaxia. Ressalte-se que a Lei no 12.403/2011 
modificou substancialmente a disciplina 
da custódia cautelar, colocando o instituto 
da prisão como a última e excepcional 
alternativa ao juiz para restringir a liber-
dade de uma pessoa. Para evitar a medida 
restritiva de liberdade por excelência, o 
magistrado dispõe de um catálogo de al-
ternativas ao cárcere1. A lei passou a exigir 
expressamente que a custódia cautelar seja 
orientada pelos princípios da necessida-
de e da adequação, conforme art. 282 do 
Código de Processo Penal2. Quanto a tais 
postulados, não há exceção. Nesse sentido, 

1 O art. 319 do Código de Processo Penal pres-
creve: “São medidas cautelares diversas da prisão: I 
– comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas 
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 
atividades; II – proibição de acesso ou frequência a 
determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado 
permanecer distante desses locais para evitar o risco 
de novas infrações; III – proibição de manter contato 
com pessoa determinada quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela 
permanecer distante; IV – proibição de ausentar-se 
da Comarca quando a permanência seja conveniente 
ou necessária para a investigação ou instrução; V – 
recolhimento domiciliar no período noturno e nos 
dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 
residência e trabalho fixos; VI – suspensão do exer-
cício de função pública ou de atividade de natureza 
econômica ou financeira quando houver justo receio 
de sua utilização para a prática de infrações penais; 
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses 
de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
quando os peritos concluírem ser inimputável ou 
semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver 
risco de reiteração; VIII – fiança, nas infrações que a 
admitem, para assegurar o comparecimento a atos 
do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou 
em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 
e IX – monitoração eletrônica” (BRASIL, 2012, p. 614).

2 “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste 
Título deverão ser aplicadas observando-se a: I – neces-
sidade para aplicação da lei penal, para a investigação 
ou a instrução criminal e, nos casos expressamente 
previstos, para evitar a prática de infrações penais; II 
– adequação da medida à gravidade do crime, circuns-

não ocorrendo a necessidade patente de 
prisão, esta passa a ser não apenas ilegal, 
mas sobretudo inconstitucional, haja vista 
a afronta direta e não oblíqua ao princípio 
da presunção de não culpabilidade. Não se 
trata da estipulação ou prescrição de um 
favor, uma benesse, uma cortesia. 

A evolução dos direitos fundamentais 
condena, sem cerimônia, o direito penal 
do autor. É cediço que as prisões, “a região 
mais sombria do aparelho da justiça” (FOU-
CAULT, 1977, p. 227), surgiram como ins-
trumento para humanizar o cumprimento 
de penas3. “Não fora isso e não se explicaria 
a abolição contínua da pena de morte e ou-
tras medidas penais de terror, constituídas 
pelos suplícios” (PIRES, 1997, p. 75), cujos 
exemplos mais emblemáticos são os casos 
das “cruéis penas de mutilação, marcas 
com ferro em brasa, trabalhos forçados nas 
galés, minas e portos” (MIOTTO, 1995, p. 
60), como o shot-drill (transporte de bolas 
de ferro, pedras e areias), o crank (voltas de 
manivela) e o tread-mill (moinho de roda). 

Apesar dessa mudança de paradigma, 
a prisão, como instituição total por exce-
lência4, ainda encontra-se envolvida em 
um contexto social, político e econômico 
distante de um padrão mínimo de respeito 
aos direitos fundamentais. O preso, além de 
perder a sua liberdade, perde a sua digni-
dade. À margem desse processo, lamenta-
velmente, “o princípio da humanidade, que 
postula da pena uma racionalidade e uma 
proporcionalidade” (BATISTA, 2001, p. 99). 

tâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou 
acusado” (BRASIL, 2012, p. 610, grifo nosso)

3 Álvaro Mayrink da Costa (2010, p. 321) ensina 
que “a política criminal pré-moderna pode ser vi-
sualizada como um mostruário brutal de excessos 
e crueldades, distribuídos pela arbitrariedade dos 
senhores feudais”.

4 “Uma instituição total pode ser definida como 
um local de residência e de trabalho onde um grande 
número de indivíduos com situação semelhante, se-
parados da sociedade mais ampla por considerável 
período de tempo, levam uma vida fechada e formal-
mente administrada. As prisões servem como exemplo 
claro disso” (GOFFMAN, 1974, p. 11).
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Eugenio Raúl Zaffaroni (1991, p. 204), mais 
crítico, sentencia: 

“A pena, ao contrário, como sofri-
mento órfão de racionalidade, há 
vários séculos procura um sentido e 
não o encontra, simplesmente porque 
não tem sentido a não ser como ma-
nifestação de poder”. 

Na contramão da história, por outro 
lado, setores que defendem um Estado-
-policial mais austero têm logrado êxito em 
várias políticas. O problema mais complexo 
que se verifica, todavia, é que essa opção 
guarda antagonismo com o princípio da 
presunção de inocência. O uso indiscrimi-
nado da custódia cautelar não deixa de ser 
um resultado perverso desse pensamento. 

Não é irresponsável, também, a asser-
tiva de que o confinamento como medida 
preventiva, por várias vezes adotado nos 
processos criminais, traduz uma manifes-
tação nítida do direito penal do inimigo5. 
Essa visão, divorciada dos dogmas consti-
tucionais, antecipa-se na punição; baseia-se 
no grau de periculosidade, na possibilidade 
de, em liberdade o agente, reincidir. Em 
concordância com esse raciocínio, Fábio 
André Guaragni (2005, p. 44) pontifica a 
ideia de que 

“a Constituição Federal admite ipso 
facto tão-só um direito penal de ato e 
choca-se com as construções deriva-
das de um direito penal de autor, base-
adas na periculosidade – herdadas 
do positivismo sociológico – ferririano 

5 Segundo Jakobs e Meliá (2009, p. 90), “o Direito 
Penal do inimigo se caracteriza por três elementos: em 
primeiro lugar, constata-se um amplo adiantamento 
da punibilidade, isto é, que neste âmbito, a perspectiva 
do ordenamento jurídico-penal é prospectiva (ponto 
de referência: o fato futuro), no lugar de – como é o 
habitual – retrospectiva (ponto de referência: o fato 
cometido). Em segundo lugar, as penas previstas são 
desproporcionalmente altas: especialmente, a anteci-
pação da barreira de punição não é considerada para 
reduzir, correspondentemente, a pena cominada. Em 
terceiro lugar, determinadas garantias processuais são 
relativizadas ou inclusive suprimidas”.

e clínico – lombrosiano desenvolvido 
no final do século XIX.” 

Perspicaz, também, é o pensamento de 
René Ariel Dotti (1999, p. 158), para quem 
“um sistema jurídico próprio de um Estado 
Democrático de Direito rejeita a periculosi-
dade como fundamento ou limite da pena” . 
Não importa a nomenclatura adotada, mui-
to menos os eufemismos simbólicos. Não 
se deve batizar de direito penal do inimigo 
apenas as relações bélicas travadas entre 
os Estados Unidos da América e os grupos 
extremistas. Os cárceres brasileiros abrigam 
o direito penal do não cidadão. As prisões, 
“cemitério de vivos” (LEMGRUBER, 1983, 
p. 43), são compostas por códigos e normas 
próprios. O sistema penal cautelar brasilei-
ro é um mosaico de absurdos e injustiças. O 
Estado peca por ação e por omissão. A se-
gunda, porque possui uma política criminal 
ineficiente. À deriva. A primeira porque, 
quando resolve agir, demonstra autorida-
de, atua por meio da força, da força bruta, 
do autoritarismo6, com irracionalidade. 
Nesse particular, Eugenio Raúl Zaffaroni 
(2007, p. 109) denuncia:

“Vimos que na América Latina as 
medidas de contenção para os inimi-
gos ocupam quase todo o espaço de 
ação do sistema penal em seu aspecto 
repressivo, por via da chamada prisão 
ou detenção preventiva, provisória, ou 
seja, o confinamento cautelar, a que 
estão submetidos ¾ dos presos da re-
gião. De fato e de direito, esta é a prática 
de toda a América Latina para quase todos 
os prisioneiros. Este dado é fundamen-
tal para extrair conclusões acerca do 
alcance da proposta de legitimação 
de um eventual tratamento penal 
diferenciado na América Latina, pois 
esta seletividade é praticada em nossa 
região por efeito da criminalização. 
Porém, uma vez posto em marcha 

6 “Toda prisão sem julgamento ofende o sentimento 
comum de justiça, sendo entendido como um ato de 
força e de arbítrio” (FERRAJOLI, 2002, p. 446).
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este processo, todos passam a ser 
tratados como inimigos, através de 
puros confinamentos de contenção, 
prolongados ou indefinidos.”

3. O estigma do cárcere e o princípio 
da presunção de inocência

Não se pode pensar, de forma ingênua, 
que o recrudescimento da criminalização 
irá repercutir em redenção da sociedade. 
Quem procura resolver os conflitos sociais 
por intermédio do direito penal, a bem 
da verdade, deixa de resolvê-los7. Em 
desabono à supervalorização do direito 
penal como mecanismo de contenção dos 
conflitos sociais e de prevenção do crime, 
Francisco de Assis Toledo (2001, p. 5) ad-
verte que 

“essa concepção do direito penal é 
falsa porque o toma como uma es-
pécie de panacéia que logo se revela 
inútil diante do incremento descon-
certante das cifras de estatística cri-
minal, apesar do delírio legiferante 
de nossos dias.”

Com efeito, é irrefutável que o sistema 
penitenciário brasileiro padece de proble-
mas graves. César Barros Leal (2001, p. 66) 
assevera que “uma equipe de especialistas 
teve acesso a prédios superpopulosos 
que foram comparados a pocilgas”8. Em 

7 Cornélius Okwudili Ezeokeke (2011, p. 31), 
nigeriano, reincidente por tráfico internacional de 
drogas, conclui: “Recrudescimento penal é o resumo 
e o ponto máximo de vingança dessa sociedade injusta 
que teoriza sobre uma sociedade justa, porém fomenta 
ódio e preconceito”. 

8 Em outra obra, o mesmo autor arremata: “(...) 
prisões onde vigora um código arbitrário de disciplina, 
com espancamentos freqüentes como método de obter 
confissões; prisões onde se conservam as surdas, 
isto é, celas de castigo, expressamente proibidas, 
onde os presos são recolhidos por tempo indefinido, 
sem as mínimas condições de aeração, insolação e 
condicionamento térmico; prisões onde os detentos 
promovem o massacre de colegas, a pretexto de 
chamarem a atenção para suas reivindicações; prisões 
onde muitos aguardam julgamento durante anos, 
enquanto outros são mantidos por tempo superior 
ao constante na sentença ou, embora absolvidos, 

acórdão do Supremo Tribunal Federal, o 
Ministro Celso de Mello realçou que “a 
condição prisional de alguém seria um 
fator de profunda restrição de direitos, e 
não só de privação de liberdade”(BRASIL, 
2010b). 

A liberdade é um direito. Mais: é um 
direito fundamental. E no eixo da funda-
mentalidade do plexo de direitos humanos, 
a importância do direito à liberdade galga 
espaço cativo em sua configuração como 
cláusula intangível (CF, art. 60, § 4o), im-
peditiva de supressão. Ademais, pode-se 
afirmar que, paralelamente ao direito à vida 
digna, o direito à liberdade traduz a mani-
festação mais fiel da defesa do princípio 
da proibição do excesso. Sob esta óptica, a 
custódia cautelar deve ser orientada pelo 
princípio da necessidade. Nessa toada, 
Nestor Távora e Rosmar Antonni (2009, p. 
509) ressaltam que 

“se o status de inocência só pode ser 
ilidido com o advento da sentença 
condenatória transitada em julgado, a 
regra é a manutenção da liberdade, e 
a prisão cautelar só pode existir ou se 
perpetuar enquanto for necessária.” 

A respeito da presunção de inocência, 
Eugênio Pacelli de Oliveira (2009, p. 73) 
leciona:

“Segundo nos parece, o princípio 
da não-culpabilidade (ou inocência) 
encontra sua mais radical funda-
mentação na incerteza, enquanto 
ponto de partida. Praticado um fato 
lesivo e com aparência de tipicidade 
penal, cumpre ao Estado promover a 
descoberta de sua autoria e também 
adequá-lo a um modelo sancionatório 
regularmente previsto em lei. Mas, 
e isso é decisivo, deve-se partir da 
incerteza e não da possibilidade de cer-
teza, a ser aferida pelas conclusões da 
autoridade investigante ou daquela 

continuam presos por esquecimento do juiz, que não 
lhes providencia o alvará de soltura” (LEAL, 1992, 
p. 56).
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com atribuição para a postulação 
junto à jurisdição9.”

O processo penal reclama atenção 
diferenciada. Ele ostenta, como destacam 
Gustavo Henrique Badaró e Aury Lopes 
Júnior (2006, p. 44), “uma carga infamante e 
sancionatória em si mesmo, que não deve se 
prolongar por muito tempo”. Não apenas 
pelas péssimas condições das unidades 
penitenciárias. Mas, principalmente, pelo 
estigma que o caracteriza. Na hipótese da 
custódia cautelar, essas máculas ganham 
contornos mais expressivos, em face da 
indefinição de um juízo de mérito. O pro-
blema se agrava copiosamente quando o 
acusado é inocente, comprometendo, por 
completo, todo o arcabouço principiológico 
dos direitos fundamentais.

4. O princípio da razoável duração 
do processo penal na perspectiva do 

Supremo Tribunal Federal
A tutela cautelar penal tem sido utiliza-

da de forma manifestamente contrária às 
garantias constitucionais da presunção de 
inocência e do devido processo legal. Sua 
essência punitiva, aliada a dilações indevi-
das10, transformam a proteção dos direitos 
fundamentais em uma tarefa mais árdua.

9 E completa o mesmo autor: “Posta a acusação, 
deve-se duvidar dela. Não por razões associadas 
às peculiaridades do caso, mas como método de 
exploração na formação do convencimento judicial. 
A estrutura dialética do processo – já assentada 
definitivamente – deve iniciar-se não pela acusação, 
mas pela sua negação. O que deve ser potencializado é 
a contradição e não a afirmação. Sempre será possível 
justificar a absolvição de um efetivamente culpado; já 
a condenação de um concretamente inocente não. O 
custo social é impagável” (OLIVERIA, 2009, p. 74).

10 Eugênio Pacelli de Oliveira (2010, p. 533-
534) assevera: “A nosso aviso, e em uma primeira 
aproximação do tema, a nova contagem no rito 
ordinário chegará aos 86 (oitenta e seis) dias, como 
regra, ressalvadas circunstâncias específicas de cada 
caso concreto: 10 (dez), ou 15 (quinze) dias na Justiça 
Federal, para a conclusão da investigação; 5 (cinco) 
dias para o oferecimento da denúncia; 10 (dez) dias 
para a resposta escrita (art. 396, CPP); até 60 (sessenta) 
dias para a audiência de instrução (art. 400, CPP), a 

Para se ter um parâmetro da realidade 
das prisões cautelares, há dois casos, re-
centes, julgados pelo Supremo Tribunal 
Federal. Em ambos a Suprema Corte reco-
nheceu o flagrante excesso de prazo. No 
primeiro deles, a prisão preventiva dos 
acusados ocorreu em 2003 (BRASIL, 2010b). 
No segundo, houve concessão de liberdade 
ao paciente, o qual cumpria prisão cautelar 
há mais de seis anos (BRASIL, 2010a). Como 
registra Fabiano Augusto Martins Silveira 
(2009, p. 85),

“parece haver consenso de que o 
modelo jurisprudencial de contagem 
cumulativa dos prazos legais até o 
fim da instrução criminal, que resul-
tou no número holístico de 81 dias 
(antes das reformas de 2008), não foi 
capaz de conter os excessos na dura-
ção da prisão preventiva.”

Ressalte-se que as Súmulas 2111, 5212 e 
6413 do Superior Tribunal de Justiça, que 
relativizam a configuração do excesso de 
prazo, têm encontrado resistência, embora 
ainda tímida14. A conjuntura exposta re-

serem acrescidos do prazo de vinte e quatro horas 
para a decisão de recebimento da peça acusatória e, 
eventualmente, do prazo de prisão temporária (Lei 
7.690/89). (...) Todavia, quando se tratar de instrução 
complexa ou de pluralidade excessiva de réus, o rito 
ordinário poderá ser ampliado em mais 20 dias, sendo 
5 dias para cada parte e 10 dias para o juiz sentenciar. 
Pensamos, porém, que, mesmo nessas situações, 
ressalvados casos excepcionais (gravidade do crime e 
dificuldade comprovada de produção de prova), não 
se deverá ampliar o prazo de 86 (oitenta e seis) dias”.

11 “Pronunciado o réu, fica superada a alegação 
de constrangimento ilegal da prisão por excesso de 
prazo na instrução” (BRASIL, 1990).

12 “Encerrada a instrução criminal, fica superada 
a alegação de constrangimento por excesso de prazo” 
(BRASIL, 1992a).

13 “Não constitui constrangimento ilegal o excesso 
de prazo na instrução, provocado pela defesa” 
(BRASIL, 1992b).

14 “RHC. Prisão Preventiva. Súmula 52-STJ. A 
Turma deu provimento ao recurso em habeas corpus 
para que o recorrente, preso há mais de três anos, 
aguarde em liberdade o julgamento do processo 
mediante o compromisso de comparecer a todos os 
atos do processo para os quais for chamado. Isso no 
entendimento de que, ainda que encerrada a instrução, 
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presenta apenas a ponta do iceberg. Não se 
deve qualificar tais situações como isoladas. 
Levando-se em consideração toda a pro-
blemática, os processos de Habeas Corpus 
que chegam ao Supremo Tribunal Federal 
ainda representam uma mera fração do 
caos. É que o acesso à justiça ainda reclama 
maior investimento público, principalmen-
te na seara penal, haja vista que a maioria 
dos presos são pessoas economicamente 
hipossuficientes.

5. Conclusão
O modelo de confinamento cautelar 

adotado no Brasil traduz a ofensa reiterada 
aos direitos humanos dos segmentos sociais 
menos favorecidos. Essa problemática, por 
conseguinte, põe em questionamento toda 
forma de efetivação da democracia social. 
É que “la salvaguardia de la democracia se 
encuentra íntima y indisolublemente ligada 
a la protección de los derechos humanos” 
(TRINDADE, 1999, p. 14).

Nota-se um traço de irracionalidade 
nesse conjunto; muitas vezes denunciada, 
mas poucas vezes acatada pelo aparelho 
ideológico do Estado. É que o princípio da 
razoabilidade deve funcionar como fator 
de ponderação e consecução dos direitos 
fundamentais. Todavia, nos processos 
criminais, em sua maioria, ele é utilizado 
exatamente para negá-los ou postergá-los. 
A consequência, lamenta-se, é a estrutura-
ção de um verdadeiro “processo penal do 
inimigo” (MALAN, 2006, p. 231)15. Além 
do uso aleatório da prisão cautelar, pode-se 

é possível reconhecer o excesso de prazo diante da 
garantia da razoável duração do processo, prevista no 
art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, com a reinterpretação da 
Súmula 52-STJ à luz da EC no 45/2004” (BRASIL, 2007).

15 Em abordagem sobre o processo penal do 
inimigo, Diogo Rudge Malan (2006, p. 231) pondera: 
“A par da incomunicabilidade, são recorrentes no 
arsenal do Processo Penal do inimigo: (i) prisões para 
averiguação decretadas com base em mera suspeita, 
com dispensa de autorização judicial; (ii) mecanismos 
de delação premiada; (iii) julgadores de exceção, ou 
seja, constituídos casuisticamente, após a prática da 
infração penal, muitas vezes com identidade sigilosa 

afirmar que a proposta de aumento do tem-
po máximo de pena privativa de liberdade 
para 50 anos são categorias representativas 
desse universo penalizador.16 

A questão central não é a mera defesa 
dos direitos dos presos, em sua grande 
parte alijados de um “estatuto do patri-
mônio mínimo”17. Essa tese é estéril, não 
produz; pelo contrário, olvidando a raiz do 
problema, apenas contribui para acelerar 
a falência do sistema penitenciário. Não 
se trata de apologia irrestrita aos direitos 
de párias da sociedade. Em um primeiro 
momento, os direitos fundamentais são o 
alicerce da Constituição Federal; não há o 
que tergiversar. Em segundo lugar, a pri-
são não resolve problemas cuja plataforma 
reclama investimentos em políticas sociais. 
Apostar nessa política é sepultar o princí-
pio da presunção de inocência, tão caro ao 
Estado democrático de Direito.

Não há dúvidas de que a situação de-
manda reformas. Os cárceres não ressocia-
lizam. A privação da liberdade é executada 
sem o respeito à dignidade humana. É uma 
pena cruel, embora vedada pela Constitui-
ção da República. Como na metáfora de 
Ésquilo (2009)18, em que a águia auxiliar de 

(juízes sem rosto); (iv) regimes de execução penal sem 
quaisquer direitos para o apenado”.

16 Atualmente, conforme a norma inserta no art. 75 
do Código Penal, o tempo máximo de pena privativa 
de liberdade é de 30 anos. A proposta de alteração 
legislativa está prevista no Projeto de Lei do Senado 
– PLS no 310/99, o qual altera o art. 75 do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e 
o art. 9o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para 
aumentar o tempo de cumprimento da pena priva-
tiva de liberdade. O autor do projeto foi o Senador 
Álvaro Dias (PSDB-PR) e a relatoria encontra-se sob a 
incumbência da Senadora Kátia Abreu (DEM-TO). O 
projeto, desde 25 de maio de 2011, está na Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado Federal – CCJ.

17 Também denominado “mínimo existencial”, 
é o núcleo intangível dos direitos fundamentais, 
composto basicamente por três direitos: saúde, moradia 
e educação.

18 “Pondera, então, se não consigo convencer-
te: um turbilhão, um vagalhão cheio de males te 
envolverá – coitado! – inexoravelmente! Virá agora 
o cão alado, a águia fulva que segue Zeus – conviva 
sem ser convidado, presente o dia inteiro ao tentador 
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Zeus se deleita no fígado do titã Prometeu, 
o Estado não mata, mas tortura. 

Em que pese a extensa travessia a per-
correr, a esperança nunca deve sucumbir. 
A confiança deve ser no homem; na força 
da vida; nos Antônios, Franciscos, Marias 
e Severinos19. Na mitologia, os deuses con-
denaram Sísifo a empurrar incessantemente 
uma rocha até o cimo de uma montanha, 
de onde tornava a cair. Pensaram que não 
há castigo mais terrível do que o trabalho 
inútil e sem perspectiva20. Por outro lado, 
o apenado sempre ergueu a rocha. 

Portanto, em virtude da publicação da 
Lei no 12.403/2011, há esperança de que a 
prisão seja efetivamente utilizada como me-
dida excepcional e não como antecipação de 
pena. Conforme a síntese de Albert Camus 
(2010, p. 141), “a própria luta para chegar 
ao cume basta para encher o coração de um 
homem. É preciso imaginar Sísifo feliz”.
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Escrutar quiere decir explorar: exploro el 
cuerpo del outro como si quisiera ver lo que 

tiene dentro, como si la causa mecánica de 
mi deseo estuviera en el cuerpo adverso (...) 

(BARTHES, 1993, p. 60).

Entraban en los pueblos, ni dejaban 
niños, ni mujeres preñadas ni paridas que 
no desbarrigaban e hacían pedazos, como 

si dieran en unos corderos metidos en sus 
apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una 

cuchillada abría el hombre por medio, o le 
cortaba la cabeza de un piquete o le descubría 
las entrañas (DE LAS CASAS, 1986, p. 27).

1. Considerações iniciais
Biocolonialismo, biopirataria, biopros-

pecção... Essas palavras, a despeito de 
alguns abusos com que são utilizadas, for-
mam, na realidade, conceitos que traduzem 
o paradigma pós-moderno no que se refere 
aos avanços da engenharia genética e seus 
impactos na humanidade. Dessa forma, 
para a devida compreensão da presente 
proposta de trabalho, importa o esclareci-
mento dos três primeiros conceitos1.

1 Quanto ao conceito de biopolítica, citado no 
tópico, remete-se o leitor às obras “Nascimento da 
Biopolítica” de Michel Foucault (2008) e “Homo Sacer” 
de Giorgio Agamben (1995).
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Biocolonialismo
Um desafio para a efetivação do direito dos povos 
indígenas ao patrimônio genético
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Assim, a bioprospecção refere-se a toda 
atividade de “pesquisa, no meio ambiente 
natural, de proteínas, de genes e de orga-
nismos vivos que sejam de interesse para 
a Pesquisa e o Desenvolvimento da bio-
medicina e da biotecnologia” (HOTTOIS, 
2001, p. 139).

Biopirataria é um neologismo que desig-
na toda bioprospecção exercida de maneira 
ilegal ou de forma antiética (HOTTOIS, 
2001, p. 140). Trata-se de uma prática que 
reproduz o modelo de apropriação de ca-
pitais vigente durante a Idade Moderna e 
implantado pelas nações europeias em seu 
projeto de colonização das outras partes do 
mundo, mas que se utiliza de outros dis-
cursos ao apropriar-se de outras matérias-
-primas, além de outras armas (SHIVA, 
2001, p. 27-28). 

O biocolonialismo seria a “apropriação 
indevida de recursos biológicos dos paí-
ses em desenvolvimento (MORIN, 2004) 
pelos países detentores do know how bio-
tecnológico, ou seja, os países que sediam 
grandes centros de pesquisa, laboratórios 
e indústrias de engenharia genética ou 
bioengenharia.

Os conceitos de biocolonialismo e de 
biopirataria guardam grandes semelhan-
ças; entretanto, conduzem a aplicações 
de amplitude distintas. A biopirataria 
referir-se-ia especificamente à prática de 
bioprospecção ilegal, ao passo que o bio-
colonialismo seria um discurso de poder 
pautado tanto na biopirataria, quanto na 
bioprospecção com o intuito de criar uma 
nova divisão internacional do trabalho en-
tre países líderes da revolução biotecnológi-
ca e países fornecedores de biocommodities.

A questão do biocolonialismo provoca 
uma remissão à ideia de biopoder, visto que 
há uma “interligação entre a dominação do 
poder e a dominação do indivíduo/corpo, 
em que essa forma de dominação é reflexo 
da primeira, tendo o discurso produzido 
pelo Biodireito (em seus aspectos norma-
tivo, científico e/ou judicial) um papel de 
destaque” (OLIVEIRA T., 2010, p. 383).

Isso explica o motivo de as investigações 
envolvendo materiais genéticos humanos 
despertarem paixões e debates acalorados 
em diversos âmbitos da experiência hu-
mana, não se limitando às “herméticas” 
cátedras acadêmicas. Afinal, ao deter o 
“DNA-poder”, ou seja, a informação sobre 
o código genético de uma pessoa ou de um 
grupo, o detentor desse saber na realidade 
estará conhecendo a vulnerabilidade dessa 
pessoa ou do citado grupo (AZEVEDO, 
2003, p. 327). E, em algumas circunstâncias, 
conhecer as fraquezas de alguém pode 
ser mais vantajoso do que conhecer suas 
fortalezas.

2. A biopirataria de materiais genéticos 
humanos oriundos de povos indígenas

Ao redor do Planeta, existem diversos 
relatos de biopirataria de materiais genéti-
cos humanos oriundos de povos indígenas. 
Assim, como a pirataria e o tráfico de es-
cravos contribuíram para que a Inglaterra 
se capitalizasse no passado e promovesse 
sua revolução industrial (GALEANO, 2010, 
p. 118-119) no século XVIII, na contempo-
raneidade, teme-se que a história se repita, 
com a revolução biotecnológica sendo man-
tida pela exploração de materiais genéticos 
de populações vulneráveis dispersas pelos 
“países em desenvolvimento”, países que 
tiveram um histórico de colonização.

Com a revolução biotecnológica, tem 
crescido o número de relatos envolvendo 
a biopirataria de materiais genéticos hu-
manos oriundos de populações autóctones 
dispersas por diversos lugares do planeta. 
Vandana Shiva relata que: “As linhagens de 
células dos Hagahai da Papua Nova Guiné 
e dos Guamí do Panamá foram patenteadas 
pelo Secretário do Comércio dos Estados 
Unidos” (SHIVA, 2001, p. 26).

Esses dois casos, famosos no direito 
internacional da propriedade intelectual, 
são paradigmáticos ao demonstrarem a 
absurda condição em que se encontra o 
indivíduo no contexto da engenharia ge-
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nética: comprimido por ações que visam à 
sua reificação, uma ameaça à sua dignidade 
(SOARES, 2008, p. 261).

Afinal, a instrumentalização do ser 
humano representa uma degradação in-
compatível com sua estruturalidade onto-
lógica, de modo que todo desenvolvimento 
científico-tecnológico poderá ser de grande 
benefício para a humanidade, desde que 
se reconheça a dignidade própria do ser 
humano e haja o respeito aos direitos de-
correntes dessa condição intrínseca ao ser 
(OLIVEIRA M., 2006, p. 254-255).

Conforme foi citado acima, os casos de 
bioprospecção ilegal têm atingido diversas 
etnias ao redor do globo terrestre, inclusive 
aquelas localizadas em território brasileiro. 
No Brasil, os casos mais notórios envolvem 
a coleta de sangue de índios Yanomami 
no estado de Roraima por pesquisadores 
norte-americanos e a apropriação de ma-
terial biológico de índios Suruí e Karitiana 
situados no estado de Rondônia.

O caso Yanomami refere-se à expedição 
científica dos norte-americanos James Neel 
e Napoleon Chagnon entre os índios Yano-
mami ocorrida no final da década de 60 do 
século passado. Nessa expedição, houve a 
coleta de aproximadamente 12.000 (doze 
mil) amostras de sangue dos índios que se 
encontram armazenadas em universidades 
estadunidenses dedicadas ao Projeto Ge-
noma Humano (DINIZ, 2007, p. 285). Esse 
episódio, inclusive, foi objeto de uma obra 
literária escrita pelo jornalista norte-ameri-
cano Patrick Tierney denominada Darkness 
in El Dorado (“Trevas no Eldorado”).

Durante aquela pesquisa, surgiram 
diversas variáveis que repercutiram negati-
vamente sobre ela: o surto de uma epidemia 
de sarampo que dizimou um terço da popu-
lação Yanomami, interferências indevidas 
dos pesquisadores na cultura visando a 
comprovar a tese da agressividade dos 
Yanomami e a estocagem de sangue sem o 
consentimento dessas comunidades indíge-
nas, o que é interpretado como uma ofensa 
grave a esses povos, visto que, de acordo 

com a religião Yanomami, “quando um 
yanomami morre, todos os seus vestígios 
corporais têm que ser eliminados” (DINIZ, 
2007, p. 293-294).

Na atualidade, em virtude desses epi-
sódios, uma das lutas encabeçadas pelas 
lideranças Yanomami consiste na busca 
da “devolução do sangue para posterior 
destruição em território yanomami”. Nesse 
sentido, houve uma iniciativa da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA) que 
devolveu aos índios algumas das amostras 
que se encontravam armazenadas em seu 
laboratório; todavia, as instituições norte-
-americanas têm resistido a efetuar essa 
devolução (DINIZ, 2007, p. 294-295). 

Recentemente, o Ministério Público 
Federal instaurou um procedimento ad-
ministrativo para recuperar tais amostras, 
o qual resultou numa ação mais incisiva do 
governo brasileiro na busca da obtenção 
do sangue extraviado. Fruto disso, no ano 
de 2010, a Universidade do Estado da Pen-
silvânia (Estados Unidos) manifestou-se 
favoravelmente à devolução das amostras 
(MURTA, 2010).

Outros casos polêmicos foram os que 
abrangeram as etnias Suruí e Karitiana, 
situadas no estado de Rondônia, que 
sofreram um processo extremo de “com-
moditização” de seus materiais genéticos, 
processo este que chegou ao ponto de uma 
empresa norte-americana denominada 
Coriell Cell Repositories (CCR), sediada em 
New Jersey e vinculada ao centro de pes-
quisas Coriell Institut for Medical Research, 
negociar na internet amostras de DNA 
desses povos (CORIELL..., [200-?]).

As amostras de DNA dos índios Suruí 
foram extraídas de índios na faixa etária 
entre 16 (dezesseis) a 30 (trinta) anos de 
idade, ao passo que as amostras de DNA 
dos Karitiana foram extraídas de índios 
na faixa etária entre 13 (treze) a 49 (qua-
renta e nove) anos de idade. O preço delas 
está na faixa de US$ 55 (cinquenta e cinco 
dólares) a US$ 85 (oitenta e cinco dólares) 
(CORIELL..., [200-?]).
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Estudando a questão Karitiana/Suruí 
sob a ótica jurídica, Taysa Schiocchet (2010, 
p. 183) disserta que “as grandes questões 
que precisam ser tratadas são: as condições 
de acesso ao material, a posterior explo-
ração de suas informações, bem como a 
repartição de benefícios”.

Defende Schiocchet (2010, p. 238) a 
repartição de benefícios como ferramenta 
de promoção de cooperação entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, pois 
ela permitiria uma adequação do princípio 
da gratuidade, em face do princípio da 
justiça e da equidade no acesso aos bene-
fícios decorrentes da pesquisa, além de ela 
se constituir

“num instrumento preventivo da 
quebra da reciprocidade nas relações 
de don, pois como ficou estampado no 
caso dos Karitiana, a quebra da reci-
procidade fez emergir um imperativo 
de reparação por uma das partes, 
materializado monetariamente”. 

A questão da biopirataria de material 
biológico Karitiana inclusive foi objeto 
de uma ação civil pública que tramitou 
na Justiça Federal que foi decidida pelo 
Tribunal Regional Federal da 1a Região 
que, entendendo ter ocorrido dano moral 
e a violação do princípio da dignidade da 
pessoa humana, decidiu favoravelmente à 
reparação civil dos índios Karitiana, con-
forme o seguinte trecho da ementa:

“AÇÃO CIVIL PúBLICA. INDÍ-
GENAS. COLETA INDEVIDA DE 
SANGUE E DADOS ANTROPOMÉ-
TRICOS DE ÍNDIOS DA COMUNI-
DADE KARITIANA. SUSPEITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE MATE-
RIAL GENÉTICO NO EXTERIOR. 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HU-
MANA. LESÃO À INTEGRIDADE 
FÍSICA, MORAL E CULTURAL DOS 
INDÍGENAS. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. NÃO-OCORRÊN-
CIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDEN-
TES DO STJ” (BRASIL..., 2007). 

Apenas para efeitos de curiosidade 
acerca do quanto tais materiais estão se 
irradiando: o Projeto Diversidade do Ge-
noma Humano possui em seu “biobanco” 
amostras de DNA justamente de índios 
pertencentes à etnia Suruí e Karitiana que 
abrangem cinquenta e duas populações 
(CAVALLI-SFORZA, 2005, p. 337). 

O interesse científico na prospecção de 
genes de ameríndios advém, entre outros 
motivos, do fato de que as populações 
indígenas “tendem a ser geograficamente 
bem delimitadas” e em virtude de “seus 
membros compartilharem uma história bio-
lógica em comum” (COIMBRA JUNIOR, 
1996, p. 420).

Correlato ao conceito de biocolonialis-
mo, há a ideia de “imperialismo científico” 
que consistiria em “custos menores, maior 
facilidade em obter o consentimento, me-
nor oportunidade de reivindicações legais 
(leia-se indenização), menor controle sobre 
as pesquisas” (HOSSNE, 2003, p. 276). Es-
sas condições vantajosas vêm atraindo o 
interesse de diversos agentes econômicos 
interessados em maximizar os seus lucros 
por meio da bioprospecção ilegal junto a 
indivíduos “vulnerados” por séculos de 
descaso de governos impotentes e levianos 
com o bem-estar de suas populações.

3. Análise da questão perante o 
ordenamento jurídico

Neste tópico, pretende-se abordar os 
diplomas normativos existentes no plano 
internacional e brasileiro com o propósito 
de sistematizar um arcabouço jurídico mí-
nimo que regule os materiais genéticos hu-
manos oriundos de povos indígenas, bem 
como enfrente a questão da biopirataria.

A Declaração Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos, proclamada pela Unes-
co em 2005, dá ênfase à proeminência dos 
princípios da autonomia, da beneficência 
e não maleficência, da justiça, do respeito 
à diversidade cultural e ao pluralismo, da 
não discriminação, da confidencialidade, 
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da solidariedade e cooperação, da res-
ponsabilidade em relação à biosfera e da 
obrigação de compartilhar equitativamente 
os benefícios da pesquisa (FERNANDES, 
2008, p. 153).

Esse instrumento de soft law pode ter 
inúmeras aplicações com vistas a combater 
a problemática da biopirataria de materiais 
genéticos humanos oriundos de popula-
ções tradicionais. Nesse sentido, alguns 
princípios elencados acima devem ser des-
tacados de modo a expor as diferentes pos-
sibilidades que o Biodireito oferece como 
mecanismo de proteção às populações em 
situação de vulnerabilidade, como é o caso 
das populações indígenas e quilombolas.

Com o intuito de analisar alguns instru-
mentos de combate à biopirataria de mate-
riais genéticos indígenas no direito brasilei-
ro, focar-se-á na análise dos princípios da 
autonomia e da justiça e nos mecanismos 
jurídicos que resguardam esses princípios 
e protegem os povos autóctones do País.

Quando se invoca o princípio da auto-
nomia em relação às pessoas vulneráveis, 
observa-se que esse princípio deverá ser 
aplicado de forma diferenciada e não de 
acordo com as clássicas balizas da auto-
nomia privada estabelecida pelo Direito 
Civil moderno. Assim, deverá haver a 
“proteção das pessoas com autonomia di-
minuída ou deteriorada, que implica que 
se deve proporcionar segurança contra 
prejuízos ou abusos a todas as pessoas 
dependentes ou vulneráveis” (PESSINI; 
BARCHIFONTAINE, 2005, p. 217).

Em face dessa forma particularizada 
do princípio da autonomia, cresce a im-
portância dos meios de expressão do con-
sentimento pela comunidade atingida pela 
bioprospecção e, também, das instâncias 
políticas diretamente envolvidas com tais 
comunidades. 

Além dessas normas principiológicas, 
em relação ao patrimônio genético indí-
gena existem instrumentos de hard law, 
que, a despeito de terem um escopo mais 
amplo, são igualmente aplicáveis. Trata-se 

dos artigos 5o e 225, § 1o, da Constituição 
Federal de 1988.

O patrimônio genético humano goza 
de proteção pela Constituição Federal de 
1988. Isso pode ser inferido da proteção 
ampla conferida pelo art. 1o, III, que dis-
põe sobre a dignidade da pessoa humana 
como um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil, também da proteção 
genérica estabelecida no 5o, inciso X, que 
trata do direito fundamental à inviolabili-
dade da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem das pessoas, sendo 
“assegurado o direito à indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua 
violação”.

Outro dispositivo constitucional que 
resguarda o patrimônio genético de forma 
específica é o art. 225, § 1o, II, que prevê o 
dever do poder público de “preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético”.

Não há lacuna normativa com respeito 
a pesquisas envolvendo o patrimônio ge-
nético de povos indígenas, em virtude de 
a Resolução no 304, de 9 de agosto de 2000, 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
estabelecer normas para elas. A referida 
resolução prevê que são necessárias várias 
manifestações de consentimento, e não so-
mente a do índio na condição de indivíduo. 

Dispõe o item III, 2.4, da Resolução CNS 
no 304/2000: 

“2 – Qualquer pesquisa envolvendo 
a pessoa do índio ou a sua comuni-
dade deve:
(...) 2.4. Ter a concordância da comu-
nidade alvo da pesquisa que pode ser 
obtida por intermédio das respectivas 
organizações indígenas ou conselhos 
locais, sem prejuízo do consentimen-
to individual, que em comum acordo 
com as referidas comunidades desig-
narão o intermediário para o contato 
entre pesquisador e a comunidade. 
Em pesquisas na área de saúde 
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deverá ser comunicado o Conselho 
Distrital;”

Dessa forma, nos termos com a cita-
da norma do CNS, pode-se inferir que a 
concretização do respeito à autonomia do 
ameríndio, quando este se encontrar como 
sujeito pesquisado, somente poderá ser 
constatada após celebração de instrumen-
tos de consentimento: a) pelo próprio índio 
particular; b) pela própria comunidade 
indígena, por meio de sua liderança ou de 
deliberações de natureza coletiva, meios 
que dependerão da organização sociocul-
tural da etnia pesquisada2.

Para a obtenção desses consentimentos, 
é imprescindível a interveniência das orga-
nizações indígenas ou conselhos locais de 
saúde3 conforme o dispositivo infralegal 
supracitado. Cumpre recordar que nos 
casos em que a pesquisa for efetuada no 
âmbito da saúde, deverá ser comunicada 
ao Conselho Distrital de Saúde Indígena4.

Ademais, interpretando o artigo 129, 
inciso V, da Constituição Federal, em um 
sentido mais amplo do que o da legitimi-
dade processual conferida ao Ministério 
Público para a defesa dos povos indígenas 
e combinando-o com o dispositivo pre-
sente no artigo 5o, inciso III, alínea “e”, da 
Lei Complementar no 75/93, para fins de 
segurança jurídica da pesquisa no direito 
brasileiro, também é recomendável a in-

2 Isso ocorre em virtude da diversidade de formas 
de expressão do poder nas nações indígenas, pois em 
algumas etnias, as decisões são confiadas às lideran-
ças tribais, enquanto em outras somente podem ser 
tomadas deliberações por meio de amplas assembleias 
tribais ou de restritos grupos, novamente a depender 
do povo envolvido.

3 Esses órgãos colegiados previstos no artigo 9o do 
Decreto Federal no 3.156/99 são órgãos exclusivamen-
te “compostos por representantes das comunidades 
indígenas” e não devem ser confundidos com os 
Conselhos Distritais de Saúde Indígena que são instân-
cias previstas no artigo 8o, § 4o, do Decreto Federal no 
3.156/99 com participação de ameríndios e não índios.

4 órgão que exerce o controle social do ente que 
compõe a base do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena preconizado pela Lei Federal no 8.080/90 
que é o Distrito Sanitário Especial Indígena.

terveniência do Ministério Público Federal 
nesses documentos. 

De igual forma, aplica-se à Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) por ser o ente 
da Administração Indireta da União que 
executa as ações para “proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens” conforme 
preconiza o caput do artigo 231 da Consti-
tuição Federal5.

Considerando o exposto acima, somente 
o princípio da autonomia, contextualizado 
com a ideia de vulnerabilidade, propicia 
às populações indígenas um arcabouço 
jurídico que permite obstar diversas ações 
de biopirataria e assegurar-lhes a proteção 
da dignidade humana. 

Quando se invoca o princípio da justiça 
no contexto bioético, percebe-se que ele 
“se refere à obrigação ética de tratar cada 
pessoa de acordo com o que se considera 
moralmente correto e apropriado, dar a 
cada um o que lhe é devido”, daí que se 
pode vislumbrar a correlação entre esse 
princípio e “a distribuição equitativa de 
encargos e benefícios” aos participantes de 
uma pesquisa envolvendo seres humanos6.

Contudo, ideias como justiça distribu-
tiva e tratamento igualitário de indivíduos 
trazem outras questões para debate: e 
quando houver uma desigualdade prévia 
entre os indivíduos, como será possível pro-
porcionar um tratamento igual em um am-
biente desigual? Um eventual tratamento 
igualitário num ambiente de desigualdade 
não geraria mais desigualdade? 

5 O art. 2o, inciso IX, do Estatuto da FUNAI apro-
vado pelo Decreto Federal no 7.056/2009 dispõe que 
é competência desse órgão o exercício do “poder de 
polícia em defesa e proteção dos povos indígenas”, além do 
artigo 3o do mesmo Estatuto preconizar que a FUNAI 
é o órgão de assistência à população indígena. Em que 
pese essas considerações, com amparo no princípio da 
justiça, havendo divergência de entendimentos quanto 
à interveniência, deverá prevalecer o Ministério Pú-
blico, visto sua função institucional de proteção dos 
povos indígenas.

6 Pessini e Barchifontaine (2005, p. 218) vão asso-
ciar o conceito de justiça na ética da pesquisa em seres 
humanos com a “justiça distributiva”.
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É a partir dessa realidade que se recorre 
ao conceito de vulnerabilidade, o qual per-
mite o estabelecimento de “diferenças na 
distribuição de encargos e benefícios” a fim 
de proteger populações que se encontram 
em uma situação de desigualdade decor-
rente de sua “incapacidade substancial para 
proteger interesses próprios devido a impe-
dimentos” (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 
2005, p. 218).

Fermin Schramm (2008, p. 406), ao dis-
cutir o papel da “bioética da proteção” na 
resolução dos problemas morais dos países 
em desenvolvimento, aprofundará o con-
ceito de vulnerabilidade, distinguindo-a em 
três tipos: vulnerabilidade (vulnerabilidade 
primária) que se refere a “condição ontoló-
gica de qualquer ser vivo”, suscetibilidade 
(vulnerabilidade secundária) que seria a 
condição de alguém poder ser afetado pelo 
desamparo e vulneração (vulnerabilidade 
propriamente dita), que envolve alguém 
diretamente afetado pelo desamparo e im-
possibilitado de exercer suas capacidades, 
numa vida digna e com qualidade7.

O princípio da justiça permite superar 
as dificuldades dos indivíduos integrantes 
de populações vulneráveis ao proporcio-
nar um tratamento adequado à realidade 
dessas populações, fazendo distinções de 
tratamento que maximizem as oportuni-
dades para aqueles que se encontram em 
situação de “vulnerabilidade”.

Os povos indígenas, por terem sofrido 
um processo de opressão sócio-político-
-econômico-cultural, tanto pela Metrópole 
colonizadora portuguesa, quanto pelo 
Estado brasileiro pós-1822, podem ser 
considerados como populações em estado 
de vulnerabilidade, conforme Pessini e Bar-
chifontaine (2005), ou de suscetibilidade/
vulneração, conforme Schramm (2008), pois 
sua histórica marginalização não somente 
buscou extinguir sua identidade como 

7 O autor vai ainda expor que a “bioética da prote-
ção” se refere “aos problemas morais envolvidos pelas 
práticas que dizem respeito à vulneração humana”. 

ainda privou tais populações dos serviços 
e bens públicos mais básicos (saúde, edu-
cação, meio ambiente, etc).

Diante disso, em atenção aos princí-
pios do respeito à diversidade cultural, 
ao pluralismo e da confidencialidade pre-
vistos na Declaração de Bioética e Direitos 
Humanos da Unesco (2005), os Estados 
devem adotar ações mais restritivas de 
modo a tutelar os direitos das comunidades 
indígenas, inclusive promulgando normas 
que intervenham diretamente com o fim de 
assegurar aos povos indígenas a proteção 
de seu material genético e que rejeitem 
qualquer tentativa de patrimonialização 
desses materiais. 

Caso haja a patrimonialização do ma-
terial genético ou o acesso indevido a ele 
por uma instituição bioprospectora, com 
amparo no já citado princípio da obriga-
ção de compartilhar equitativamente os 
benefícios da pesquisa também previsto 
na citada Declaração da Unesco (2005), 
deve-se buscar a repartição dos benefícios 
diretos e indiretos obtidos com as pesqui-
sas; e, na hipótese do acesso indevido, essa 
repartição de benefícios dar-se-á a título de 
reparação de danos.

A Resolução CNS no 304/2000 apresenta 
algumas vedações que visam a proteger os 
direitos das nações indígenas, conforme se 
infere do seu item III, números “3”, “4” e 
“5”, que versa sobre os aspectos éticos da 
pesquisa científica em populações indíge-
nas:

“3 – Recomenda-se, preferencialmen-
te, a não realização de pesquisas em 
comunidades de índios isolados. Em 
casos especiais devem ser apresenta-
das justificativas detalhadas.
4 – Será considerado eticamente ina-
ceitável o patenteamento por outrem 
de produtos químicos e material 
biológico de qualquer natureza obti-
dos a partir de pesquisas com povos 
indígenas.
5 – A formação de bancos de DNA, 
de linhagens de células ou de quais-
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quer outros materiais biológicos 
relacionados aos povos indígenas, 
não é admitida sem a expressa con-
cordância da comunidade envolvida, 
sem a apresentação detalhada da 
proposta no protocolo de pesquisa a 
ser submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP e à Comissão Nacio-
nal de Ética em Pesquisa – CONEP, 
e a formal aprovação do CEP e da 
CONEP”.

Da norma transcrita acima, não é dema-
siado destacar que o patenteamento “de 
produtos químicos e material biológico de 
qualquer natureza obtidos a partir de pes-
quisas com povos indígenas” se encontra 
proibido expressamente no direito brasilei-
ro por meio da Resolução CNS no 304/2000.

Em face da realidade brasileira, observa-
-se que os eventos ocorridos com as etnias 
indígenas Yanonami, Suruí e Karitiana 
foram condutas completamente ilegítimas 
e ilegais, sendo caracterizadas como bio-
pirataria e, apesar de não se encontrarem 
albergadas pela tutela penal, seja no Código 
Penal, seja na legislação extravagante, a 
exemplo das Leis nos 9.434/97 e 11.105/05, 
ensejam uma responsabilização adminis-
trativa, visto que foram violadas normas 
da administração federal (a Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde) e civil, em 
razão de ter havido um nítido dano moral 
coletivo às comunidades indígenas.

4. Conclusões
A questão do biocolonialismo provoca 

uma remissão à ideia de biopoder, visto 
que há uma ligação entre a dominação 
exercida pelos “detentores do poder” e a 
dominação do indivíduo/corpo, sendo a 
problemática do genoma humano apenas 
um dos elementos de conflituosidade que 
marcarão a pós-modernidade biojurídica.

Constata-se que os eventos ocorridos 
com as etnias indígenas Yanomami, Suruí 
e Karitiana foram condutas completamente 
ilegítimas, ilegais e imorais perante o or-

denamento jurídico pátrio. Tais condutas 
configuram-se atentatórias à dignidade da 
pessoa humana e lesivas a direitos funda-
mentais, sendo, nitidamente, caracterizadas 
como biopirataria, devendo ser imputada 
a responsabilização civil e administrativa 
correspondente.

Em que pese o caráter lesivo a bens jurí-
dicos que é proporcionado pela biopirataria 
de materiais biológicos humanos, como o 
sangue, deve ser citado que inexistem tipos 
penais aplicáveis para essa conduta.

Os povos indígenas encontram-se em 
situação de vulnerabilidade ou suscetibili-
dade/vulneração diante dos desafios que 
o biocolonialismo impõe na pós-moderni-
dade aos países em desenvolvimento e às 
comunidades historicamente marginaliza-
das dos países desenvolvidos.

Essa suscetibilidade/vulneração em 
que se encontram os direitos daqueles 
que pertencem a alguma etnia indígena 
diante da sede de “bioprospecção” dos 
países centrais detentores dos principais 
centros de pesquisa internacional é uma 
das trágicas “cenas” do que se vislumbrou 
no passado e que formam a “sequência” da 
condição humana pós-moderna, utilizan-
do uma linguagem cinematográfica para 
escrever sobre uma situação que aparenta 
ser a continuação de “1492: a conquista do 
paraíso” (1992).
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Introdução
O presente escrito tem por finalidade 

analisar a tramitação do projeto de lei que 
institui o novo Código Florestal – o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) no 30, de 2011 – à 
luz da dinâmica do Estado Federal. A pes-
quisa emprega como moldura a evolução 
doutrinária que acompanha as principais 
mudanças ocorridas, ao longo do tempo, 
na organização dessa forma de Estado e, 
de posse desse arcabouço, analisa a discus-
são travada acerca da constitucionalidade 
de vários dispositivos do projeto de novo 
Código Florestal no Senado Federal, nota-
damente dos constantes no Parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) sobre a matéria.

O assunto, pela sua importância para a 
vida no planeta, tem sido bastante explo-
rado em matérias de jornais e revistas. A 
relevância do novo Código Florestal está 
diretamente ligada à determinação contida 
no art. 225 da Constituição da República, 
que impõe ao poder público e à coletivida-
de o dever de defender o meio ambiente 
e preservá-lo para as presentes e futuras 
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gerações. Na mídia, a discussão foi polari-
zada, de modo equivocado, entre grupos 
que, de forma extremada, defendiam, por 
um lado, a produção de alimentos – os ru-
ralistas – e, por outro, a proteção do meio 
ambiente – os ambientalistas. O equívoco 
da discussão está no fato de que não é ra-
zoável pensar, com os conhecimentos que 
se tem hoje, que os que lutam pela preser-
vação do meio ambiente sejam contrários à 
produção de alimentos, bem como os que 
defendem o agronegócio sejam contrários 
ao meio ambiente. 

Este trabalho não adentra essa faceta da 
discussão. Primeiramente porque, de acor-
do com o que é dito pelas manchetes jorna-
lísticas, os grupos de pressão que atuam no 
Parlamento, em sua maioria, fazem-no de 
forma velada, não podendo ter suas ações 
consideradas para um estudo que busca 
resultados palpáveis; secundariamente, 
porque uma pesquisa sobre a seara política 
que permeia a instituição de um novo códi-
go florestal demandaria, necessariamente, 
acompanhar o movimento que seria o na-
tural do representante, ou seja, o caminho 
do parlamentar até seu representado – no 
seu ir “aonde o povo está” –, afastando-se 
dos grupos que andam pelos corredores do 
Congresso e que, somente de longe, pos-
suem alguma representatividade. Isto não 
é possível, nem desejável, considerando-se 
que este estudo tem o singelo objetivo de 
verificar a influência da dinâmica do Estado 
Federal contemporâneo sobre a tramitação 
de um projeto de lei do quilate de um novo 
código florestal.

Esta investigação, portanto, dirige seu 
foco para a análise das discussões que en-
volveram a aprovação, pelo colegiado da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania do Senado Federal, de uma Emenda 
Substitutiva ao texto do PLC no 30/2011, 
oriundo da Câmara dos Deputados. Tendo 
por metodologia a dogmática instrumental, 
com atenção especial para a doutrina, a 
legislação e a documentação do processo 
legislativo, o trabalho desenvolve-se em 

três capítulos, com início pelo estudo dos 
fundamentos do Estado Federal. 

Para cumprir sua finalidade, o primeiro 
capítulo discorre sobre as origens do fe-
deralismo, a formação do federalismo no 
Brasil, os elementos característicos do Es-
tado Federal, o Estado Regional e o Estado 
Federal Cooperativo. Esse primeiro capítu-
lo procura estabelecer algumas ideias que 
servirão de base para discussão entabulada 
no terceiro capítulo.

Também com o objetivo de prover algu-
mas ferramentas que serão empregadas na 
análise realizada mais à frente, o segundo 
capítulo tem por fito atualizar conheci-
mentos sobre o funcionamento do Estado 
Federal. Para tanto, põe em evidência a 
repartição de competências, a pluralidade 
de ordenamentos, a constitucionalidade da 
legislação estadual e municipal, o princípio 
da subsidiariedade, a autonomia munici-
pal, os conflitos federativos e a autonomia 
municipal, as desigualdades regionais e, 
por fim, os blocos supranacionais.

O terceiro capítulo, que sintetiza a 
avaliação crítica do trabalho, confronta o 
conhecimento doutrinário catalogado nos 
capítulos anteriores com a argumentação 
utilizada pelo colegiado da CCJ para a 
aprovação do parecer sobre o PLC no 
30/2011. Nesse capítulo, como preâmbulo, 
é apresentado o relatório da tramitação da 
matéria e, como fecho, a análise propria-
mente dita.  

1. Fundamentos do Estado Federal

1.1. Origens do Federalismo

O Estado Federal surgiu em 1787, 
como explica Dalmo de Abreu Dallari, 
com a constituição dos Estados Unidos da 
América, na oportunidade em que os treze 
Estados Confederados abriram mão de suas 
soberanias em proveito de uma União forte 
e permanente (DALLARI, 2003, p. 255).

Em termos práticos, a realidade que se 
tem é que o primeiro Estado Federal são os 
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Estados Unidos da América; mas a questão 
inicial que procuro investigar diz respeito 
aos suportes empregados como fundamen-
tos para se chegar a esse ponto, ou seja, 
quais são as origens do federalismo?

Na busca de elucidar a questão, indo ao 
ponto mais distante que o fôlego permitiu a 
uma breve pesquisa, chego ao livro Política, 
publicado em 1614, de autoria de Johannes 
Althusius (1557-1638), filósofo e teólogo 
calvinista alemão. No texto, o autor dialoga 
com algumas conjecturas de Jean Bodin 
(1530-1596), jurista francês, por muitos ava-
liado como o pai da Ciência Política, devido 
à sua teoria sobre a soberania. Althusius, 
pelos seus escritos, pode ser considerado 
o primeiro federalista autêntico, pai do 
federalismo moderno e defensor da sobe-
rania popular. Otto Gierke1 refere-se a ele 
como uma das contribuições centrais para 
o pensamento político ocidental.

Ao analisar a soberania política, 
Althusius (2003) vê, para a vida das pessoas 
em sociedade, a necessidade de formação 
do que chama associação universal pública 
e maior, integrada por regiões, cidades e 
províncias – o reino, império ou comunida-
de –, na qual “o povo fica unido num só or-
ganismo pelo acordo de muitas associações 
e corpos particulares simbióticos, todos sob 
um só direito” (ALTHUSIUS, 2003, p. 173). 

Althusius (2003), escrevendo em latim, 
não vê distinção entre reino (regnum) e co-
munidade (res publica), uma vez que para 
ele o reino é propriedade do povo, justifi-
cando o que seria interpretado no futuro 
como a supremacia da soberania popular.  
Diz ele que os elementos do reino não são as 
pessoas, mas as “muitas cidades, províncias 
e regiões que concordam entre si em consti-
tuir um só corpo pela união e comunicação 
mútua” (ALTHUSIUS, 2003, p. 173). Assim, 
a vida do povo numa associação univer-
sal pública, que congregava, num único 
direito, as províncias e regiões, ou seja, a 

1 Conforme relata Frederick S. Carney na introdu-
ção do referido livro de Althusisus (2003, p. 9).

vida no que hoje chamamos de Estado, 
tinha por objetivo propiciar a felicidade e 
a prosperidade das pessoas. As províncias 
e regiões, em união, “se obrigavam a ter, 
estabelecer, exercer e defender o direito do 
reino (jus regni) – a lei fundamental do reino 
–, em mútua comunicação de bens, serviços, 
forças e gastos” (ALTHUSIUS, 2003, p. 173). 

Dando mais um passo, a pesquisa chega 
ao ano de 1747, quando Charles Louis de 
Secondat Montesquieu (1689-1775) termina 
a redação e publica seu livro O Espírito das 
Leis. As ideias contidas nesse livro sobre 
a organização e a divisão de funções do 
Estado foram capitais para a conformação 
das nações do mundo ocidental. Os escritos 
de Montesquieu sobre o Federalismo em 
O Espírito das Leis são fundamentais para a 
sedimentação do tema, uma vez que suas 
ideias repercutiram, de forma profunda, 
nos planos, documentos e modo de agir 
dos fundadores dos Estados Unidos da 
América.

Para discorrer sobre o que chama de re-
pública federativa, Montesquieu identifica 
como problema o tamanho do Estado em 
relação à sua segurança: “se uma república 
é pequena, ela é destruída por uma força 
estrangeira; se é grande, destrói-se por um 
vício interno” (MONTESQUIEU, 1995, p. 
99). O ponto, então, de Montesquieu para 
justificar a república federativa é a seguran-
ça do Estado, seja ela externa, seja interna. O 
raciocínio de Montesquieu fundamenta-se 
numa clara estratégia de defesa, na qual a 
criação do federalismo surge como hipótese 
de solução para o problema apresentado, 
pois facilita a defesa militar do Estado. 

A forma de governo criada, em face do 
exterior, teria a força da associação; em face 
do interior, teria a capacidade de reduzir os 
descontentamentos locais pela ação da par-
te “sadia”. Além disso, cada república teria 
um governo interno de seu povo, benigno, 
portanto, para os locais.

Na proposta de Montesquieu (1995), 
os corpos políticos internos – os Estados-
-Membros – permanecem com autonomia, 
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mas perdem suas soberanias em benefício 
da associação única criada. 

Escapa do objetivo deste estudo, mas 
é digna de nota, a visão avançada de 
Montesquieu (1995) – crítico severo da 
monarquia absolutista – ao defender o es-
tabelecimento da república como forma de 
governo ideal, identificando o povo como 
detentor do supremo poder numa nação. 

Pensava, ainda, Montesquieu (1995), 
que a federação deve ser composta por 
Estados-Membros de mesma natureza. 
Considerava, portanto, que o exemplo da 
Alemanha, integrada por cidades livres e 
pequenos estados, não era um bom modelo 
a ser adotado. Preferia ele o exemplo da 
Lícia2, na qual o número de representan-
tes com direito a voto era proporcional ao 
número de cidadãos-votantes dos Estados-
-Membros.

A argumentação de Montesquieu para 
defender o federalismo era de cunho estra-
tégico-militar, pois ele estava preocupado 
com a defesa do Estado, na comparação 
que fazia entre o espaço do território, a 
capacidade de movimento das defesas e 
o tempo de deslocamento das tropas para 
garantirem a segurança da república.

Outro estudioso que defendeu o fede-
ralismo foi Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), no seu livro Considerações sobre o 
Governo da Polônia e sua reforma projetada, 
seu testamento político, concluído em 1771. 
Atendendo a um pedido especial formula-
do por um nobre polonês, o Conde Wie-
lhorski, o autor de O Contrato Social recebe 
informações pormenorizadas sobre a situa-
ção política da Polônia, faz um diagnóstico 
dos males vividos pelos poloneses e propõe 
um remédio para estancar a doença do país.

Em 1768, a Polônia, na região da Podó-
lia, vivia sob os efeitos de ações desenvol-
vidas pela Confederação Insurreta de Bar, 
uma revolta armada contra o rei polonês, da 

2 República integrante do Império Romano, forma-
da pela associação de vinte e três cidades localizada, 
na região montanhosa da costa sudoeste (SO) da Ásia 
Menor, hoje território da Turquia.

qual o Conde Wielhorski era um dos pro-
tagonistas. A Polônia de então era dividida 
em grande e pequena Polônia, além do du-
cado da Lituânia. Com uma população de 
aproximadamente oito milhões de pessoas, 
divididas em trinta e três províncias, era 
governada soberanamente por cerca de cem 
mil nobres, um rei e um senado perpétuo.

Diante desse quadro, com o país rodea-
do de inimigos que não poupavam esforços 
para o seu desmembramento, Rousseau 
vaticina que o estabelecimento da república 
seria o único meio seguro de dar à Polônia 
a consistência política que lhe faltava. Tal 
medida infundiria no coração dos polo-
neses a ideia de união que não possuíam. 

Rousseau (1982, p. 40) via o empreen-
dimento de reformar o governo da Polônia 
como uma tentativa de “dar à constituição 
de um grande Reino a consistência e o vigor 
de uma pequena República”. Para tanto, 
dizia ele, ou a Confederação estreita os 
limites do Reino ou estabelece um sistema 
de governo federativo. A prescrição formu-
lada pelo filósofo suíço era curta: “aplicai-
-vos a estender e aperfeiçoar o sistema dos 
governos federativos, o único que reúne 
as vantagens dos grandes e dos pequenos 
Estados e, portanto, o único que pode vos 
servir” (ROUSSEAU, 1982, p. 41).

Ele entendia que os legislativos das 
províncias deveriam ser aperfeiçoados, de 
modo que não pudessem romper o laço de 
uma legislação comum e a subordinação ao 
corpo da República. Orientava, ainda, para 
que as decisões legislativas fossem tomadas 
por voto da maioria, sem a possibilidade de 
veto das províncias. Apesar de considerar 
que as regras do direito natural estavam 
gravadas nos corações dos homens, ele 
avaliava que principalmente os homens 
públicos precisariam conduzir-se por leis 
positivas, redigidas para todo o país. As-
sim, ele ofereceu a proposta de feitura de 
três códigos para todo o Reino: um político, 
um civil e um criminal.

Rousseau (1982), dessa forma, deixa 
claro o caminho do federalismo como a 
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solução possível para o caso polonês, pro-
pondo que a união se processe em torno de 
uma legislação comum feita e respeitada 
por todos.

O auge da argumentação para a defesa 
do federalismo é encontrado na sequência 
de artigos publicados nos anos de 1787 e 
1788 no jornal Daily Advertiser, de Nova 
Iorque, por Alexander Hamilton, James 
Madison e John Jay. Esses artigos, compi-
lados depois na obra O Federalista, tinham 
por objetivo aparar as arestas que dificul-
tavam a revisão e a ampliação dos artigos 
dos confederados, que desembocariam, por 
fim, no texto da Constituição dos Estados 
Unidos da América. Os três autores, que 
assinavam sob o pseudônimo de Publius, 
como se fossem uma única pessoa, dialoga-
vam com os opositores do estabelecimento 
de uma União forte de Estados.

Os artigos, num total de oitenta e cinco, 
tinham o primeiro bloco (um a quatorze) 
dedicado à importância da União e o segun-
do bloco (quinze a vinte e dois) focado nos 
defeitos dos Artigos da Confederação. Nos 
artigos iniciais de O Federalista, é possível 
identificar literalmente a influência que os 
fundadores do novo país receberam dos 
escritos de Montesquieu. Os argumentos 
para a conformação dos Estados Unidos 
da América como um Estado federal são 
explanados, basicamente, nos artigos de 
números nove a dezessete, a maioria es-
crita por Hamilton, com exceção dos de 
números dez e quatorze, que são da lavra 
de Madison. O ponto aqui é a justificativa 
para a existência de uma União forte.

H a m i l t o n  ( H A M I L T O N ;  J A Y ; 
MADISON, 1993, p. 128), valendo-se do 
argumento da segurança, justificou a 
necessidade de uma União forte com o 
fito de funcionar como uma verdadeira 
barreira diante de facções e insurreições, 
pois advogava que a União seria “a opor-
tunidade máxima para a paz e a liberdade 
dos Estados”. Dizia ele que o texto da nova 
Constituição, em vez de abolir os governos 
estaduais, “torna-os partes integrantes 

da soberania nacional, ao lhes conceder 
uma representação direta no Senado” 
(HAMILTON; JAY; MADISON, 1993, p. 
132), o que está plenamente de acordo 
com a ideia de governo federal exposta por 
Montesquieu.

Madison (HAMILTON; JAY; MADISON, 
1993), ao tratar, no artigo dez, da teoria das 
facções, seguiu a mesma linha de raciocínio 
para defender como vantagem da União 
a sua tendência de amortizar e reprimir a 
violência das facções. Ele, que, com Thomas 
Jefferson, foi um dos organizadores do 
Partido Republicano, via o estabelecimen-
to do federalismo, dotado de um governo 
central forte, como capaz de “garantir o 
bem público e os direitos privados contra o 
perigo de uma facção, preservando ao mes-
mo tempo o espírito e a forma do governo 
popular” (HAMILTON; JAY; MADISON, 
1993, p. 136).

No artigo onze, Alexander Hamilton, 
ao prosseguir na justificação da impor-
tância de ter uma União forte, mantendo 
os argumentos de Montesquieu ligados 
à segurança externa, teceu comentários 
acerca do papel que seria representado por 
essa União no tocante ao comércio entre 
os Estados-Membros e, principalmente, 
nas relações comerciais com o exterior, em 
face dos adversários cheios de energia que 
os Estados Unidos despertariam. Aqui, a 
justificativa em defesa do Estado Federal, 
que até então estava contida no campo da 
segurança, é ampliada para os aspectos eco-
nômicos. Dizia ele que, “sob um governo 
nacional vigoroso, a força e os recursos na-
turais do país, dirigidos para um interesse 
comum, frustrariam todas as combinações 
do ciúme europeu para limitar nosso cres-
cimento” econômico (HAMILTON; JAY; 
MADISON, 1993, p. 142).

Além disso, ponderou Hamilton que 
os Estados Unidos propiciariam uma va-
riedade maior de produtos nas praças de 
comércio, minimizando possíveis faltas 
de produção ou de demanda. A balança 
comercial dos Estados Unidos deveria ser 
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mais vantajosa que a dos treze Estados 
isolados ou reunidos em confederações 
parciais, propiciando ao novo Estado Fe-
deral “ditar os termos da relação entre o 
Velho Mundo e o Novo!” (HAMILTON; 
JAY; MADISON, 1993, p. 145).

Na sequência dos papers, o aspecto 
econômico cada vez mais crescia de impor-
tância para a tese de criação de um Estado 
Federal com um governo central forte. No 
artigo doze, Hamilton defendia que o co-
mércio dos Estados Unidos daria estímulo 
à arrecadação de impostos e ao consequente 
suprimento do Tesouro, o que elevaria o 
ganho de todos, agricultores e industriais. 

Sobre a arrecadação de tributos, 
Hamilton afirmou que, pelas característi-
cas – posição relativa, número de rios que 
os circundam e facilidades de comunicação 
–, os Estados isolados teriam de enfrentar 
um forte comércio ilícito entre eles. Essa 
desvantagem econômica seria superada 
pela existência da União. O Governo Na-
cional, por outro lado, seria capaz, a custo 
menor, “de ampliar as tarifas sobre os 
artigos importados incomparavelmente 
mais do que o poderiam fazer os Estados 
separadamente, ou qualquer federação 
parcial” (HAMILTON; JAY; MADISON, 
1993, p. 149).

Dizia, ainda, Hamilton que a mesma for-
ça de governo necessária para administrar 
uma das três confederações imagináveis 
poderia ser empregada para administrar 
os treze Estados unidos. Caso não apro-
veitassem essa vantagem da União, via 
como mais provável, pela confluência 
de interesses, o estabelecimento de duas 
confederações, uma do Norte e outra do 
Sul. A Liga do Norte seria voltada para a 
produção e o comércio ativo, enquanto a 
Liga do Sul, para a agricultura e a venda 
de suas mercadorias.

Por seu turno, Madison, no artigo 
quatorze, justificou a necessidade de uma 
União concebendo-a como: bastião contra 
o perigo estrangeiro (segurança externa); 
mantenedora da paz entre os Estados 

(segurança interna); guardiã do comércio 
e de outros interesses comuns (proteção 
ao comércio); substituta das corporações 
militares do velho mundo; e antídoto contra 
as facções.

Madison lembrou ainda (HAMILTON; 
JAY; MADISON, 1993, p. 155) que o Go-
verno Geral não deveria ser investido de 
toda a plenitude do poder para legislar e 
administrar, devendo sua jurisdição “limi-
tar-se a certo número de itens, que dizem 
respeito a todos os membros da república, 
mas não podem ser atendidos pelas medi-
das isoladas de nenhum deles”. Por outro 
lado, a existência da União propiciaria um 
forte incremento para a infraestrutura dos 
Estados.

Ao comentar os defeitos dos Artigos da 
Confederação, no paper quinze, Hamilton 
afirmava que a reunião dos Estados numa 
confederação era insuficiente para preser-
var a União. Os Estados possuíam dívidas 
com países do exterior e havia territórios 
dos Estados, nas mãos de poder estran-
geiro, que não tinham sido entregues. A 
Confederação não possuía meios para fazer 
frente a questões dessa natureza, pois não 
tinha tropas, nem tesouro, nem governo.

O defeito fulcral da legislação da 
Confederação era a proibição de legislar 
para os indivíduos que compunham os 
Estados. Para Hamilton (HAMILTON; 
JAY; MADISON, 1993, p. 162), governo 
implicava “o poder de fazer leis”. Ele 
garantia que o ensinamento colhido de 
filósofos europeus de que a União tem 
como membros apenas os Estados e 
somente para eles deveria legislar era 
uma falácia que tornaria inoperante o 
governo federal. No texto dos Artigos 
da Confederação, para que esta fizesse 
qualquer movimento administrativo, era 
exigida “a concorrência de treze vontades 
soberanas para a completa execução de 
toda medida importante que procedesse 
da União” (HAMILTON; JAY; MADISON, 
1993, p. 164). Como a administração das 
justiças criminal e civil ficaria reservada ao 
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domínio dos governos estaduais, Hamilton 
(HAMILTON; JAY; MADISON, 1993, p. 
169) defendia, no mais para a União, o 
“princípio da legislação para os cidadãos 
individuais da América”. 

Por tudo, é possível ver os chamados 
pais-fundadores dos Estados Unidos da 
América, primeiro Estado tipicamente fede-
ral, como seguidores dos ensinamentos so-
bre segurança propostos por Montesquieu 
(1995) para fundamentar o federalismo; 
porém, é possível, ainda, identificar a in-
fluência do aspecto econômico, de cunho 
calvinista, como aprofundamento decisivo 
para a escolha, pelos norte-americanos, da 
forma de estado federativa. 

1.2. Formação do 
Federalismo no Brasil

O federalismo nasceu no Brasil com a 
proclamação da república. Deposto o Impe-
rador Pedro II, o primeiro ato do Governo 
Provisório, assinado por Deodoro da Fon-
seca, chefe do Governo, e referendado pelos 
seus ministros Ruy Barbosa, Benjamim 
Constant, Aristides Lobo, Quintino Bocai-
úva e Eduardo Wandenkolk, foi proclamar 
provisoriamente e decretar como forma de 
governo a república federativa. As antigas 
províncias do Império passaram a consti-
tuir-se em Estados “soberanos”, reunidos 
por laço de federação, até que o Congresso 
Constituinte, que seria convocado, delibe-
rasse definitivamente sobre a organização 
do novo Estado.

O Congresso Constituinte, instalado em 
novembro de 1890, promulgou a primeira 
Constituição republicana em 24 de feve-
reiro de 1891, mantendo a república como 
forma de governo e a federação como forma 
de Estado, conforme decretara provisoria-
mente o governo revolucionário. 

As ideias do federalismo, que já cir-
culavam no Brasil desde a dissolução da 
Constituinte de 1823, haviam chegado com 
força ao país pelo sucesso do exemplo obti-
do pela forma de Estado inaugurada pelos 
fundadores da nação norte-americana. 

Como já explanado, nos Estados Unidos 
da América, a Constituição promulgada 
em setembro de 1787 refletia a vitória da 
tendência federalista, que defendia o esta-
belecimento de um poder central forte, em 
detrimento da tendência estadualista, que 
propugnava grande autonomia política 
para os Estados da Federação. 

Ruy Barbosa, maestro do processo de 
transformação do regime, era um declara-
do admirador das formas de Estado e de 
governo adotadas nos Estados Unidos da 
América. Os registros efetuados por Alexis 
de Tocqueville (1977) sobre a democracia 
na América, título de seu livro, impressio-
naram muito positivamente o pensamento 
de Ruy Barbosa, principalmente no tocante 
aos direitos de igualdade e de liberdade, 
bem como às vantagens do elevado grau de 
centralização governamental nas mãos da 
União e da descentralização administrativa 
nas mãos dos Estados.

Anteriormente, na Constituição do 
Império, outorgada em 1824, houve a 
tentativa de estabelecimento da forma 
federativa de Estado, mas essa proposta 
não vingou e foi substituída “por um 
sistema de ampla autonomia legislativa 
das províncias” (TORRES, J., 1961, p. 153). 
As províncias tinham, durante o Império, 
autonomia legislativa, mas aspiravam a 
eleger seus presidentes, o que, sem o fe-
deralismo, não tinham competência para 
fazer. No período do Império – 1822 a 1889 
–, o Estado brasileiro era identificado como 
“uma organização extremamente unitária 
e centralizadora” (BONAVIDES, 1973, p. 
82). O poder centralizado foi exercido de 
forma autoritária, tanto no Brasil-Colônia 
quanto no Brasil-Império, herança de nossa 
formação colonial. 

O modelo da Constituição de 1824 dava 
boa dose de autonomia à esfera municipal, 
na medida em que constituía as câmaras 
municipais eletivas com as atribuições 
de governo econômico e municipal das 
cidades e vilas. Porém, segundo Paulo 
Bonavides (1973, p. 84), o federalismo bra-
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sileiro, feito de forma artificial, não conside-
rou a clara autonomia municipal existente 
até 1889. Na adoção efetiva do federalismo 
pelo texto constitucional, em 1891, faltou 
respeitar a participação dos municípios na 
conformação do federalismo dual – União/
Estados-Membros.

As críticas de Paulo Bonavides (1973) à 
forma como foi implantado o federalismo 
no Brasil mostram que a autonomia de 
1891 alcança os Estados quando ainda des-
preparados, sem autoridade e experiência 
administrativa para consolidar a liberdade 
inerente à nova forma de Estado, o que só 
veio a exacerbar o desequilíbrio de poderes 
reinante. A disparidade visível, de pronto, 
era a territorial, mas muito mais profunda 
era a desigualdade econômica e social en-
tre os Estados, que ganharam autonomia 
política como um presente do governo 
revolucionário. 

O federalismo intenso daí resultante, 
levado às últimas consequências – Estados 
contraíam livremente empréstimos no exte-
rior e endividavam-se de maneira desairosa 
(BONAVIDES, 1973, p. 85) –, dificultou 
sobremaneira a formação de partidos na-
cionais, o que contribuiu para o incremento 
dos desequilíbrios regionais da nação. 

Na comparação entre o estabelecimen-
to do federalismo nos Estados Unidos da 
América (EUA) – país-modelo – e no Brasil, 
verifico que os processos de adoção parti-
ram de extremos opostos: nos EUA, Esta-
dos independentes e autônomos cederam 
direitos em proveito do Governo Central; 
no Brasil, o Governo Central e unitário, 
na direção contrária, cedeu direitos a suas 
províncias, transformadas em novos Esta-
dos autônomos.

Nos Estados Unidos, como a direção de 
mudança era a da limitação de autonomia 
do Estado-Membro em favor da União, a 
tendência de resistência era restringir esse 
ganho de autonomia da União; no Brasil, 
como o processo ocorreu na direção inver-
sa, a tentativa que se apresentou foi a de 
limitar, até os anos 1930, os grandes ga-

nhos de autonomia obtidos pelos Estados-
-Membros.

A questão é que a pedra de toque do 
estabelecimento do federalismo no Brasil 
não foi o aspecto da segurança, nem o 
econômico, mas o fator psicossocial, ou 
seja, o amor-próprio das pessoas para com 
tudo que dizia respeito à sua província, o 
chamado provincialismo. Assim, o primeiro 
argumento a caracterizar a formação do fe-
deralismo no Brasil foi a consideração que se 
tinha de que o federalismo era “a expressão 
política dos sentimentos de amor às provín-
cias” (TORRES, J., 1961, p. 168). Era, então, 
o federalismo a forma de o povo mostrar o 
amor que sentia por suas províncias. 

O segundo argumento para o estabeleci-
mento do federalismo no país está calcado 
em fatores políticos. As lideranças políticas 
locais viram no federalismo um campo 
fértil para criar e manter um poder político 
local que fosse respeitado pela autoridade 
nacional. Nos estertores do Império, as 
províncias – com suas culturas arraigadas 
no seio de suas populações – não possuíam 
autonomia e, reduzidas ao poder opressor 
central, não podiam nomear ou eleger seus 
presidentes nem controlar suas administra-
ções. Além disso, à época, federalismo não 
era entendido como Legislativo próprio 
para os Estados-Membros, mas sim Exe-
cutivo próprio, Governo próprio. Princi-
palmente na discussão do modo de escolha 
dos presidentes das províncias, havia uma 
“nítida consciência dos interesses políticos 
dos Estados” (TORRES, J., 1961, p. 159).

Ruy Barbosa, que, num primeiro mo-
mento, estava inclinado a seguir a doutrina 
estadualista de Thomas Jefferson, calcada 
numa ampla autonomia dos Estados-
-Membros, passou a combater os “exage-
ros autonomistas dos constituintes que, 
discípulos de sua pregação, queriam tudo 
para as províncias e nada para a Nação” 
(TORRES, J., 1961, p. 164). 

A conformação do federalismo no Brasil 
consubstancia-se, efetivamente, com a 
promulgação da Constituição de 1891, a 
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despeito de a Constituinte de 1890/1891 
já não ter encontrado um Estado unitário 
para federalizar. Deparou-se, porém, com 
Estados autônomos e, por força do decreto 
revolucionário de número 1, soberanos 
para até mesmo contratar empréstimos com 
o estrangeiro. 

Nas primeiras décadas da República, os 
novos Estados, praticamente sem exceção, 
“livres da tutela imperial e podendo resol-
ver domesticamente seus problemas polí-
ticos, caíram sob o guante das oligarquias, 
feudalismo indigno de nossa civilização” 
(TORRES, J., 1961, p. 183). Essas oligarquias 
conduziam a política no plano estadual. 
Nunca é demais lembrar que o voto secreto 
somente foi implantado no Brasil em 1932, 
com a aprovação do 1o Código Eleitoral; até 
então, o que vigia era o “voto de cabresto”. 
O voto era aberto, o que possibilitava aos 
“coronéis” oligarcas pressionar e controlar 
os eleitores. 

No andar de cima, o plano federal, com 
a ausência de partidos políticos capazes 
de congregar eleitores de vários Estados, o 
que se tinha era a chamada política dos go-
vernadores ou política dos Estados. Nesse 
cenário, os governadores dominavam os vo-
tos de seus Estados, por meio de facilidades 
concedidas às oligarquias. Dessa forma, os 
Estados mais populosos, Minas Gerais e São 
Paulo, garantiam para si a eleição do Presi-
dente da República, o que ficou conhecido 
como a “política do café com leite”. 

Não obstante essa desvantagem, fruto 
da forma como o processo de descentra-
lização administrativa foi desenvolvido 
no país, que culminou com o desencadea-
mento da Revolução de 1930, “a autonomia 
estadual, garantida pela Constituição de 
1891, foi um ideal republicano que permitiu 
a expansão de forças sociais e econômicas 
das regiões” (FRANCO, 1955, p. 610). O 
federalismo, portanto, foi implantado como 
forma de Estado no Brasil por força dos as-
pectos psicossociais e dos aspectos políticos 
reinantes no seio da sociedade nos anos que 
antecederam a proclamação da República. 

1.3. Elementos característicos do 
Estado Federal

Os estudos que procuram analisar o 
que, em abstrato, qualifica um Estado como 
federal tomam por base os fundamentos 
colhidos do Direito Positivo, ou seja, do 
“conjunto de normas, vigentes numa época 
dada, para uma coletividade determinada, 
dotadas de correspondente carga de sanção 
necessária para assegurar-lhes respeito na 
generalidade dos casos” (DURAND, 1965, 
p. 172). 

Esta explanação sobre os elementos que 
caracterizam o Estado Federal, que agora 
inicio, também busca suporte no Direito 
Positivo, na linha do que vem sendo de-
senvolvido ao longo do tempo, mas não 
descura do fato de que, para a análise de 
casos concretos, crescem em importância, 
entre outros, os fatores históricos, antropo-
lógicos e sociológicos que caracterizam os 
grupos sociais envolvidos. Além de toda a 
análise jurídica, que, por mais simples que 
seja, requer larga dose de interpretação, 
na qual a verdade é extraída por consenso, 
caracterizar uma instituição política como 
uma federação implica debruçar-se sobre 
a prática e o espírito de aplicação das nor-
mas, os quais, com frequência, estão – tanto 
prática quanto espírito – dominados por 
fatores políticos.

No Brasil, destaco, como antes explanei, 
a importância dos aspectos psicossociais 
para se chegar à Federação. O País, pela sua 
variedade de condições naturais e diversi-
dade de costumes (os chamados regionalis-
mos), foi levado a adotar – seguindo, por 
motivos outros, o exemplo norte-americano 
– a forma de Estado mais capacitada para 
unir as autonomias de cada região, uma vez 
que, “descentralizando o exercício espacial 
do poder, os ‘regionalismos’ se pacificam” 
(TEMER, 2007, p. 73) e, em consequência, 
as peculiaridades locais são preservadas.

Num primeiro passo do estudo para 
caracterizar a forma de Estado Federativa, 
é importante distinguir federação de alian-



Revista de Informação Legislativa168

ça. Esta é entendida como uma “simples 
relação jurídica criadora de obrigações 
mútuas entre os associados”; aquela, como 
“uma coletividade pública organizada, 
uma pessoa jurídica ativa, que tem órgãos 
que podem tomar decisões” (DURAND, 
1965, p. 175). Para Charles Durand (1965, 
p. 174), um dos tópicos que caracterizariam 
a federação seria a existência de um órgão 
comum que cria obrigações jurídicas para 
todas as coletividades federadas e, em ge-
ral, prevê sanções.

Outra distinção importante a ser feita 
é a existente entre o Estado Unitário e o 
Estado Federal. No primeiro, o legisla-
dor ordinário possui poderes ilimitados 
sobre as coletividades públicas internas, 
sejam elas províncias, departamentos ou 
municípios. Não há qualquer limitação 
ou necessidade de intervenção do poder 
constituinte derivado para que o Estado 
Unitário possa interferir nas coletividades 
internas, o que, no jargão do Direito, é a 
chamada onipotência jurídica. Mesmo no 
Estado Unitário democrático, a noção de 
interesse comum admitida pela maioria, 
ou pelo órgão que a representa, é imposta, 
sem reservas, a todas as minorias, incluídas 
aí as coletividades internas.

No Estado Federal, esse agir sem limites, 
essa onipotência não tem lugar. Nele, ensi-
na Charles Durand (1965, p. 175), há uma 
proteção em face do poder centralizado da 
União, por meio da qual o legislador ordi-
nário não pode atuar contra os interesses 
das “minorias residentes no âmbito terri-
torial que constituem a maioria, no seio de 
uma coletividade federada”. Durand (1965, 
p. 176) considera que a noção de federação 
traz como exigência essencial a autonomia 
das coletividades federadas, mesmo que 
parcial, para “opor-se ao legislador ordi-
nário comum”. 

Sobre esse aspecto, Michel Temer (2007, 
p. 65) aponta como nota essencial caracte-
rizadora do Estado Federal a descentra-
lização política fixada na Constituição, 
a chamada repartição constitucional de 

competências. Essa aparente dissociação 
carrega a ideia de autonomia, encontrada 
apenas “onde tiver sede a descentraliza-
ção política (grau máximo) geradora de 
domínios parcelares da ordem estatal que, 
reunidos, formam a unidade” (TEMER, 
2007, p. 63).

No Estado Unitário descentralizado, 
por exemplo, “basta a lei ordinária para 
fixar e modificar o regime jurídico das 
coletividades internas” (DURAND, 1965, 
p. 180), enquanto, no Estado Federal, 
qualquer mudança somente pode ocorrer 
por via constitucional, cujo processo é de 
mais difícil alteração e, para determinadas 
cláusulas, não passível de modificação.

Mesmo que se considere que as regras 
podem ser mudadas pela via da interpre-
tação, é determinante saber como e por 
quem pode ser uma regra modificada dire-
tamente. Com isso, cresce em importância a 
existência de um ato jurídico fundamental 
que constitua a base da federação, uma 
constituição escrita, na qual constem as 
regras “de distribuição de competências 
entre os órgãos comuns e os órgãos de cada 
coletividade, as relações mútuas entre esses 
órgãos, sua composição e seu recrutamen-
to” (DURAND, 1965, p. 176).

Assim, aponta Charles Durand (1965, p. 
176), as regras essenciais de uma federação 
devem guiar a distribuição de competên-
cias entre os órgãos comuns e os órgãos de 
cada coletividade, devendo constar de um 
ato fundamental que constituia a base da 
federação: sua Constituição. Michel Temer 
(2007, p. 64), por seu turno, aprofunda 
essa questão, afirmando que é também 
característica essencial da federação a “cir-
cunstância de os Estados-Membros se auto-
-organizarem por meio de Constituições 
próprias”. A existência de Constituições 
locais, para Michel Temer (2007, p. 65), 
significa que os Estados Federados devem 
possuir os seus próprios órgãos legislativos, 
executivos e judiciários, sendo a Constitui-
ção do Estado-Membro o “fundamento de 
validade de toda a normatividade local”.
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Neste momento, para explorar o con-
ceito de soberania, é de todo interessante 
trazer à baila a discussão sobre o instituto 
da confederação, entendida como uma 
união de Estados com as finalidades de 
proteção comum contra o perigo exterior e 
de solução pacífica dos conflitos internos, 
além de obtenção de vantagens econômi-
cas provenientes da sinergia de esforços. 
A confederação não se funda num texto 
constitucional, como a federação, mas num 
pacto contratual, que não pode receber 
modificação direta “sem o acordo de todas 
as coletividades confederadas” (DURAND, 
1965, p. 178). Na confederação, os Estados 
permanecem competentes para fixar os 
limites de sua própria competência, o que 
acarreta serem dotados de soberania, na 
medida em que possuem “não só a capa-
cidade de autodeterminação como tam-
bém a de demarcar o seu campo de ação” 
(MELLO, 1937, p. 57), sem sofrerem inter-
ferências de quaisquer entes superiores, 
porque estes não existem para os Estados 
soberanos. Oswaldo Aranha Bandeira de 
Mello (1937, p. 127) avaliava a titularidade 
da soberania pelo Estado Federal como uma 
de suas características, mas, das conclusões 
de Michel Temer (2007, p. 65) e Charles Du-
rand (1965, p. 209), retiro que a soberania é 
mais uma consequência da forma de Estado 
escolhida do que uma de suas caracterís-
ticas conceituadoras. No Federalismo, os 
Estados-Membros não possuem soberania, 
reservada apenas ao Estado Federal.

Como é na Constituição Federal que 
estão definidas as relações entre o Estado 
Federal e os Estados-Membros, necessita o 
texto constitucional de uma interpretação 
adequada quanto à aplicação das normas 
que fixam essas relações. Historicamente, 
nas Federações, essa análise fica a cargo de 
um órgão único, normalmente federal, cuja 
interpretação constituirá um complemento 
da Constituição escrita. Charles Durand 
(1965), mesmo considerando a existência 
desse órgão como uma das características 
do Estado Federal, aponta a dificuldade 

de proteção da autonomia dos Estados-
-Membros, dado que a interpretação da 
Constituição, podendo estar dominada por 
considerações políticas, enfrenta a possibi-
lidade de ser feita em proveito do Estado 
Federal e em detrimento dos Estados-
-Membros (DURAND, 1965, p. 182). Nem 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (1937), 
nem Michel Temer (2007) consideram esse 
aspecto essencial para a caracterização do 
Estado Federal. Temer (2007, p. 65) apenas 
apresenta “a existência de um órgão cons-
titucional incumbido do controle da cons-
titucionalidade das leis” como requisito 
necessário para a manutenção da federação, 
para que ela persista no tempo.

A base política do Federalismo, segun-
do Charles Durand (1965, p. 204), “é que a 
maioria dos cidadãos compreendidos numa 
das coletividades federadas possua o direi-
to de poder se opor à maioria dos cidadãos 
da federação”. Essa visão doutrinária, que 
entendo como adequada e coerente com os 
princípios democráticos, leva, no mínimo, 
à análise, pelas assembleias legislativas, 
das mudanças constitucionais que afetam 
as populações de seus Estados. Nos Es-
tados Unidos da América, por exemplo, 
seis emendas propostas pelo Congresso 
falharam durante suas ratificações pelos 
Estados-Membros, estando quatro ainda 
tecnicamente pendentes.

Não obstante, nem Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello (1937), nem Michel 
Temer (2007) consideram esse requisito 
necessário para qualificar o Estado Fe-
deral. Os dois constitucionalistas, sobre 
esse aspecto, apontam apenas como nota 
essencial à caracterização do Estado Fede-
ral a “participação da vontade das ordens 
jurídicas parciais [dos Estados Federados] 
na vontade criadora da ordem jurídica 
nacional” (TEMER, 2007, p. 65). Oswaldo 
Aranha Bandeira de Mello (1937, p. 127) 
resume essa característica, afirmando que 
“os Estados Federados participam sempre, 
com maior ou menor extensão, nas delibe-
rações da União”.
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Charles Durand (1965) não considera 
essencial para caracterizar o Estado Federal 
a participação dos Estados-Membros, como 
tais, na formação das decisões federais. 
Para ele, essa concepção, já em meados do 
século passado, era menos adequada do 
que foi no século XIX (DURAND, 1965, p. 
180). Da mesma forma, considera ele, não 
seria determinante para o Estado Federal a 
existência de uma Câmara Legislativa na 
qual os assentos fossem repartidos pelas 
coletividades federadas sem levar em conta 
a importância numérica de suas respectivas 
populações (DURAND, 1965, p. 176). Essa 
visão parece mesmo bem atual, pois o que 
se identifica no Senado Federal é muito mais 
o comprometimento do voto do senador 
com o seu partido político do que com as 
posições possivelmente requeridas pelo Es-
tado que representa. No dia a dia, o senador 
tende a acompanhar o voto orientado pelas 
cúpulas dos partidos políticos nacionais.

Para Charles Durand (1965, p. 189), a 
distribuição constitucional das competên-
cias – Estado Federal e Estados-Membros 
– seria a razão de ser do Federalismo. Ele 
cita que a Constituição do Estado Federal 
deveria, além de definir a existência de 
órgãos próprios, conter as competên-
cias exclusivas dos Estados-Membros 
(DURAND, 1965, p. 186). Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello (1937, p. 127) entendia 
que esse regramento deveria estar sob o 
abrigo de uma constituição rígida, sendo 
sua existência, segundo ele, também uma 
característica do Estado Federal, no que é 
acompanhado por Charles Durand (1965, 
p. 209), que descreve a noção jurídica desse 
Estado como sendo uma federação na qual 
a distribuição de competências seja fixada 
por “uma Constituição verdadeiramente 
rígida”. Michel Temer (2007, p. 65) também 
valoriza o tema – a rigidez constitucional 
–, não como uma característica essencial do 
Federalismo, mas como um fator indispen-
sável para a manutenção do Estado Federal, 
afirmando que “somente subsiste o Estado 
Federal onde o processo de modificação da 

norma constitucional é mais complexo do 
que o previsto para alteração ou revogação 
da norma ordinária”.

De todas essas propostas de caracteriza-
ção do Estado Federal, distinguindo-o do 
Estado Unitário e do Estado Confederado, 
apresento, imaginando valer para este início 
de século XXI, três grandes linhas de carac-
terísticas essenciais que qualificam o Estado 
objeto deste estudo. A primeira é a partici-
pação das vontades parciais na consecução 
da vontade geral, ou seja, a necessidade de 
participação dos Entes Federados nas deli-
berações do órgão Central da Federação; 
a segunda é a repartição de competências, 
com descentralização política; e a terceira é 
a autonomia de todos os Entes Federados, 
definida nos termos do documento de cons-
tituição do Estado, reservada a soberania 
apenas ao órgão Central comum. Penso que 
o Federalismo é, também, a forma de Esta-
do que mais auxilia a descentralização do 
poder, funcionando como um instrumento 
que permite minimizar as consequências 
nefastas da concentração de poder político.

O quadro doutrinário apresentado vem 
sofrendo modificações ao longo do tempo, 
fruto da evolução histórica das sociedades 
políticas no século XX e neste início de sé-
culo XXI. O desenvolvimento da indústria 
e dos transportes, a valorização da legisla-
ção de cunho social, a centralização estatal 
que ocorreu em razão das necessidades 
provenientes das duas grandes guerras, o 
dirigismo econômico, o advento da globa-
lização e o incremento das comunicações, 
culminando com o uso da internet, tudo 
isso tem conduzido para uma mudança na 
caracterização do Estado Federal. 

É forçoso concluir que os motivos lista-
dos tornam cada vez mais difícil a manu-
tenção da tendência favorável ao respeito 
à autonomia dos Estados-Membros, base 
essencial do Federalismo. Tudo isso, aliado 
ao fortalecimento dos partidos políticos de 
âmbito nacional, leva a pensar que o marco 
jurídico do Estado Federal não corresponde 
mais ao espírito que anima a vida política. 
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A análise das características do Estado 
Federal somente com base nos fatores jurí-
dicos não responde às questões vivenciadas 
pelas nações desse início de século XXI. A 
argumentação precisa deslocar-se para o 
campo político e social, tendo sempre pre-
sentes as transformações que têm ocorrido 
e que envolvem, externa e internamente, os 
Estados Federais.

1.4. Estado Regional
O desenvolvimento deste tópico passa 

pelo estudo de pontos diferenciais que 
conduzem a algumas variantes de formas 
do Federalismo. Como ponto de partida 
da pesquisa, é necessário apresentar um 
conceito-base, preliminar e contemporâ-
neo, para o Estado Federal. Fica ele, então, 
definido como aquele que possui uma 
relativa centralização de decisões no seu 
órgão central comum federal, coordenador 
e aglutinador, e no qual há uma repartição 
de competências entre o órgão central e 
as partes integrantes, que têm um poder 
político eleito pelos seus concidadãos e em 
condições de fazer valer sua autonomia 
administrativa e, principalmente, política, 
prevista na sua carta de constituição, que 
essencialmente caracteriza essa forma de 
Estado.

Os conceitos de distinção clássica entre 
as formas unitária e federal tratam da or-
ganização territorial do Estado. Neles, “o 
Estado Unitário tem um só nível de insti-
tuições políticas e o Estado Federal possui 
dois níveis de instituições políticas super-
postas: a federação e os Estados-Membros 
ou Federados” (AJA, 2003, p. 21). Não deve 
ser olvidado, porém, que, tanto no Estado 
Unitário quanto no Estado Federal, há 
outro importante nível descentralizado de 
poder político, o poder local ou municipal, 
dotado, normalmente, de autonomia para 
deliberar sobre as questões particulares de 
seu âmbito. 

No Estado Unitário, existe somente uma 
estrutura de poder sobre todo o território, 
no qual todos os cidadãos estão vinculados 

“pelas mesmas leis, as mesmas decisões do 
governo e as mesmas sentenças judiciais” 
(AJA, 2003, p. 22). Essa igualdade, que 
conduz a uma uniformidade, explica Eliseo 
Aja (2003), “pode ser negativa se existem 
diferenças entre setores da população”. 
Esse é o ponto que será desenvolvido na 
sequência deste estudo.

Em sua teoria básica – divisão do poder 
–, Montesquieu (1995) apresenta essa par-
tilha como uma condição essencial para a 
liberdade das pessoas, que necessitavam 
ser protegidas dos despotismos dos go-
vernantes. Quem conhece os homens sabe 
do que são capazes quando detêm o poder 
absoluto. Essa divisão de poder é, além 
disso, garantia fundamental para a existên-
cia e o exercício da democracia, vista esta 
como a supremacia da “doutrina clássica da 
soberania popular, a que compete, através 
da formação de uma vontade inalienável, 
indivisível e infalível, o poder de fazer as 
leis” (BOBBIO, 2009, p. 323), sob o jugo das 
quais as pessoas, elas próprias, colocarão 
limites à sua liberdade.

A teoria da necessária divisão do poder 
desdobra-se em duas vertentes. Uma no 
sentido lateral, a divisão horizontal do 
poder, na qual se podem distinguir o ramo 
legislativo, representado pelo parlamen-
to, o ramo executivo, ou seja, o governo, 
e o ramo judiciário. A outra trafega no 
sentido dos níveis, a divisão vertical do 
poder, que, nos estados federados, fica bem 
caracterizada pela existência do poder cen-
tral, a federação, e dos poderes regionais, 
representados também pela existência de 
um governo, um parlamento e tribunais 
judiciários nos Estados-Membros.

O Estado Unitário, originário normal-
mente da “concentração de poder realizada 
pela monarquia absoluta dos séculos XVI 
e XVIII” (AJA, 2003, p. 23), constitui-se de 
uma única estrutura de poder sobre todo o 
território, de uma única ordem legal para 
todos os seus cidadãos. Ele tem na igualda-
de a sua principal fonte de legitimidade e, 
por outro lado, a sua maior fraqueza. 
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Como o Estado Federal, também o 
Unitário convive com a autonomia mu-
nicipal, autonomia esta que não veio pela 
delegação do poder central, como a dos 
Estados-Membros, mas que começa com a 
tradição de as paróquias se ocuparem da 
educação e do bem-estar das pessoas nos 
vilarejos. Quando a legislação separou os 
governos municipais da Igreja, consolidou-
-se a autonomia municipal. 

O federalismo, por seu turno, tem 
evoluído muito ao longo do tempo, sendo 
importante acompanhar, mesmo que em 
linhas gerais, essa evolução. Com a valo-
rização da democracia e do Estado Social, 
aquele federalismo do século XIX, o fede-
ralismo dual, no qual “cada instância de 
poder, a federação e cada um dos Estados 
decidiam cada um sobre seus próprios 
assuntos, governavam de maneira separa-
da” (AJA, 2003, p. 29), evoluiu e assumiu 
a face do federalismo cooperativo ou de 
relações intergovernamentais. Fruto do 
desenvolvimento da economia do século 
XX, que impôs uma comunicação maior 
entre os membros das federações, fruto 
ainda da debacle econômico-financeira de 
1929, que mostrou que os Estados sozinhos 
eram incapazes de resolver seus problemas 
econômicos e sociais, surgiu o federalismo 
cooperativo, caracterizado pela importante 
e necessária intervenção realizada pela fe-
deração para reanimar as economias locais. 
A necessidade de intervenção, em forma 
de auxílio, amalgamou de vez as relações 
de colaboração entre os diversos níveis de 
governo existentes na federação.

O crescimento da importância dos direi-
tos sociais após a Segunda Grande Guerra 
“multiplicou as funções de todos os pode-
res públicos, tanto da federação, quanto dos 
Estados-Membros, e os obrigou a colaborar 
intensamente em muitos campos” (AJA, 
2003, p. 29). Assim, esse novo federalismo, 
o Federalismo Cooperativo ou Intergover-
namental, apresenta-se como a solução para 
o compartilhamento das tarefas públicas, 
o qual, como disse, é consequência da 

complexidade crescente dessas tarefas e da 
passagem do Estado Liberal para o Estado 
Social, com a valorização cada vez maior 
dos direitos sociais e políticos.

Na sequência, como resultado do fe-
nômeno da globalização, surge a criação 
de blocos de países, como a União Euro-
peia, que passam a assumir competências 
importantes, tanto da federação, quanto 
dos Estados Federados. O conceito de 
regionalismo já era muito discutido, por 
conta das questões internas do Reino Uni-
do, Bélgica, Itália e Espanha, entre outros 
países. Nesses casos, em função de fatores 
políticos internos, são reconhecidos feitos, 
situações diferenciais, que levam a ampliar 
o conceito de federalismo, para abarcar 
diferentes formas de descentralização, que, 
mantendo dois níveis distintos de poder, 
podem ser caracterizadas como um fede-
ralismo de regiões. Dessa forma, o conceito 
de regionalismo surge na União Europeia 
para fazer face às diferentes formas de 
concentração, incluindo-se aí as federais. 
Região, para este estudo, tem por definição 
a adotada por José Alfredo de Oliveira 
Baracho (1986), qual seja a de “uma área 
homogênea que possui características 
físicas e culturais distintas das áreas que a 
rodeiam. Apesar de fazer parte do domínio 
nacional, mantém um grau de consciência 
que define seus membros como um grupo 
humano unitário, com distinto sentimento 
de unidade cultural” (BARACHO, 1986, 
p. 276). 

Dentro desse quadro, vem à tona a 
tentativa de conceituar o Estado Regional. 
Juan José Solozábal Echavarría (2004, p. 
11), ao caracterizar a Espanha como um 
Estado Autônomo, apresenta, em sua 
análise comparativa deste Estado com um 
tipo padrão de Estado Federal, três carac-
terísticas de descentralização comuns a 
ambos: dualidade institucional; repartição 
de competências ou atribuições entre as 
autoridades centrais e as territoriais; e reso-
lução jurisdicional dos conflitos sobre essa 
repartição de competências, com critérios 
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exclusivamente jurídicos e constitucio-
nais, por um tribunal ou pela organização 
judiciária ordinária, com independência e 
imparcialidade. 

O estudo feito para a Espanha, na qual 
os Estatutos de Autonomia das Comuni-
dades Autônomas (CCAA) corporificam 
verdadeiras Constituições Estaduais 
(SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, 2004, p. 28), 
mostra que o Estado Autônomo é, para o 
momento, a resposta adequada à existência 
do pluralismo regional. Além disso, como 
explica Juan José Solozábal Echavarría 
(2004, p. 13), a solução de conflitos é des-
locada dos arroubos de identidade política 
local para uma forma jurídica e resolvida 
por uma instância jurídica adequada, nor-
malmente um Tribunal Constitucional.

A concessão de autonomia a poderes 
tradicionais, históricos, que, com o federa-
lismo de Estados Autônomos, por exemplo, 
recuperam suas liberdades, é um “instru-
mento de modernização e democratização 
para enfrentar a oligarquia e a centraliza-
ção” (SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, 2004, 
p. 16). Não obstante os nacionalismos 
territoriais terem uma demanda básica 
por autodeterminação, Juan José Solozábal 
Echavarría (2004, p. 26) assevera que, no 
exemplo espanhol, o Estado Autônomo 
“estabelece um modelo de integração real-
mente flexível e plural, no qual as CCAA 
têm suficientes instrumentos de autogover-
no e dispõem de mecanismos adequados 
para a defesa de sua identidade coletiva”. 

O Estado Regional pode ser, então, vis-
lumbrado como um Estado originalmente 
Unitário que é levado a acomodar situações 
internas regionais diferentes. Na prática, 
o Estado Regional é uma das variantes do 
Estado Federal, admitido com o objetivo 
de harmonizar, em melhores condições, 
situações diferentes de determinadas re-
giões, que convivem com regionalismos 
exacerbados. Tal conceito, da forma como 
é exposto, pelas características culturais do 
povo brasileiro, não se aplica diretamente à 
evolução do federalismo no Brasil.

1.5. Estado Federal Cooperativo

Depois de ter tomado como base a forma 
de governo do Reino da Espanha para dis-
cutir algumas características que poderiam 
diferenciar o Estado Regional do Estado 
Federal, inicio uma breve análise do Estado 
Federal Cooperativo, centrando a pesquisa, 
para tanto, na evolução do federalismo na 
República Federal da Alemanha.

Conforme explanação de Hans-Peter 
Schneider (1979, p. 42), o Estado Federal 
da Alemanha tem por características bási-
cas: a repartição de tarefas e competências 
entre a Federação e os Estados Federados 
(Länders); a participação dos Estados Fede-
rados na formulação das leis da Federação; 
a repartição tributária; e o estabelecimento 
de unidade de ação e eficácia política por 
meio de regulamentação da organização 
e do procedimento de funcionamento do 
Estado. Schneider (1979, p. 43), desviando-
-se um pouco da conceituação proposta por 
Hans Kelsen3, oferece, como opção, um 
conceito formalista de Estado Federal, que 
apresenta como sendo “uma união de or-
ganizações e ordenamentos jurídicos, de tal 
maneira que os distintos Estados-Membros 
constituem um Estado Total”. 

Para Hans-Peter Schneider (1979, p. 43), 
nos moldes da interpretação dada ao Esta-
do Federal Dual, do século XIX, que segue 
o modelo dos fundadores dos Estados Uni-
dos da América, a essência do Estado Fede-
ral consistia na “soberania distribuída”. Ele 
desdobra a ideia ao afirmar que, com ela, 
“cada estado singular (federação ou esta-
dos federados) é soberano e autônomo, ou 
seja, exclusivamente competente naqueles 
âmbitos que lhe são confiados pela Consti-
tuição para o cumprimento de sua tarefa” 

3 Hans Kelsen (2000, p. 261) descreve o Estado 
apenas como a personificação da ordem jurídica na-
cional. Segundo sua análise, “não existe um conceito 
sociológico de Estado diferente do conceito de ordem 
jurídica; e isso significa que podemos descrever a re-
alidade social sem usar o termo ‘Estado’” (KELSEN, 
2000, p. 277). O que dá corpo ao Estado é a ordem 
jurídica que o estabelece.
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(SCHNEIDER, 1979, p. 43). Esse sistema 
federal era entendido, por vezes, como um 
“mecanismo de freio” (SCHNEIDER, 1979, 
p. 45) do poder dado aos governantes pelos 
seus representados.

Todavia, os transtornos bélicos e as 
crises econômico-financeiras do século 
XX fortaleceram um sentimento geral de 
unidade. A moderna sociedade industrial 
– na qual crescem em importância “as im-
plicações e dependências da vida social e 
econômica, assim como as múltiplas tarefas 
de planejamento, direção e distribuição” 
(SCHNEIDER, 1979, p. 45) – passou a exigir 
homogeneidade e proporcionalidade nas 
relações entre as comunidades internas de 
um país. Essa evolução, sentida durante o 
século XX, implicou o deslocamento pro-
gressivo do peso das tarefas estatais dos 
Estados Federados em direção à federação. 

Com a modernidade industrial e o 
crescimento das reivindicações sociais pelo 
respeito a direitos individuais e coletivos, 
surge – fruto da falta de recursos financei-
ros na maioria dos Estados Federados para 
fazer frente às necessidades emergentes 
– uma área turva na distribuição de com-
petências, ampliando-se, em função disso, 
as chamadas competências concorrentes. 
Apesar disso, não é lícito concluir que a 
ordem federativa perdeu suas funções. 
Simplesmente, o que tem ocorrido é a mu-
dança de seu modo de atuação.

O Estado Federal, conforme afirma 
Schneider (1979), complementa o Estado 
de Direito no caminho de uma liberdade 
política concreta. Ele suplementa a ordem 
democrática e a divisão do poder. Ele 
abre possibilidades ao proteger minorias, 
impedindo que a maioria menospreze as 
minorias regionais; realiza, em melhores 
condições, o princípio da direção política 
alternativa, pois os partidos que se acham 
na oposição no nível federal podem realizar 
coalizões nos Estados Federados, demons-
trando sua capacidade de governo; e facilita 
a democratização interna dos partidos po-
líticos (SCHNEIDER, 1979, p. 46).

Outra visão interessante da divisão ver-
tical do poder é a de que ela conduz os entes 
federados – federação e estados-membros 
– a uma situação de interdependência, 
levando a “um equilíbrio de poderes e a 
um mútuo controle”, uma vez que as com-
petências legislativa, executiva e judiciária 
se repartem entre os entes da federação “de 
tal modo que a assunção de tarefas estatais 
precisa ser completada com a atividade do 
outro membro” (SCHNEIDER, 1979, p. 47).

Além disso, a descentralização existente 
no Estado Federal “oferece a oportunidade 
de experiências em âmbitos reduzidos” 
(SCHNEIDER, 1979, p. 47), conduzindo 
a uma pluralidade de centros de decisão, 
o que diminui o risco de crise do sistema 
político do país.

Dentro da forma de atuação do Estado 
Federal, uma diferença marcante entre o 
modelo norte-americano e o alemão é a de 
que, neste, o Conselho Federal, diferen-
temente do Senado daquele, participa e 
se articula, na feitura da legislação, como 
elemento importante da divisão horizontal 
do poder, atuando como representante 
direto dos poderes executivos dos Estados 
Federados.

A grande depressão econômica norte-
-americana da década de 1930, cujo estopim 
foi a queda da bolsa de Nova Iorque em 
1929, obrigou os governos dos Estados 
Federados e o governo da Federação a 
unirem esforços para enfrentar o desem-
prego que assolava o país. Nessa época, 
surgiu, nos Estados Unidos da América, 
o termo Federalismo Cooperativo para 
qualificar essa nova forma de governar. 
Os Estados Federados não tinham forças 
para, sozinhos, enfrentar a implementação 
das medidas socioeconômicas necessárias 
para debelar a crise. 

Era imperioso que a Federação coorde-
nasse os esforços, atuando em cooperação 
com os Estados Federados, no que, na 
Alemanha do Pós-Segunda Guerra, ficou 
conhecido como entrelaçamento político 
ou política do entrelaçamento (Polikverfle-
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chtung). Konrad Hesse chegou a cunhar 
a expressão “Estado Federal Unitário” 
(NAGEL, 2002, p. 69) para resumir a nova 
situação do Estado Alemão derrotado na 
Segunda Grande Guerra. No final dos 
anos 1960, a avaliação do sistema educa-
cional alemão, que era da alçada dos Es-
tados Federados, constatou uma situação 
de catástrofe no ensino. Somente com a 
coordenação e com o aporte de recursos 
da Federação, seria possível reverter o 
quadro existente no sistema de ensino da 
Alemanha. A formação de partidos políti-
cos nacionais fortes também foi um fator 
que ajudou a unitarização. 

Essa evolução levou a que as modernas 
formas de distribuição de competências 
entre Estados-Membros e Federação se ca-
racterizassem pelo desempenho de grande 
parte das tarefas no nível estatal global 
da Federação. A concentração de tarefas 
estatais na Federação está muito avançada. 
Embora a Constituição preveja competên-
cias exclusivas aos Estados Federados e 
competências concorrentes, “tal condição 
tornou-se há muito tempo uma ilusão” 
(SCHNEIDER, 1979, p. 53).

Nesse contexto, surge a dúvida sobre 
a possibilidade de a divisão horizontal do 
poder, por si só, ser capaz de atuar como 
única garantidora da liberdade individual 
e do respeito aos direitos fundamentais em 
face de possíveis governos despóticos que 
estabeleçam maiorias no parlamento e que 
tenham indicado número considerável de 
juízes nos tribunais superiores. Na mesma 
análise, a questão que aparece, diante da 
realidade vivida de concentração de tarefas 
estatais nas mãos da federação, diz respeito 
aos caminhos que devem ser percorridos 
para a manutenção da benéfica – tanto 
para a democracia, quanto para o Estado 
de Direito – divisão vertical de poder.

A federação tem influído, de forma 
crescente, na administração dos Estados 
Federados. Na Alemanha, explica Hans-
-Peter Schneider (1979, p. 54), “os Estados 
Federados aplicam, no mais das vezes, o 

Direito Federal, e a Federação faz uso de 
sua faculdade, cada vez em maior propor-
ção, de editar normas administrativas que 
regulem, detalhadamente, o emprego da 
legislação federal”. Os Estados Federados 
tentam fazer frente a esse processo de unita-
rização por intermédio de “sua participação 
nas tarefas legislativas e administrativas da 
Federação” (SCHNEIDER, 1979, p. 54). No 
Federalismo alemão que se verifica após a 
unificação, tem papel importante o Con-
selho Federal (Bundesrat). Ele é composto 
por 69 representantes dos governos dos 16 
Länders, tendo cada um deles direito a, no 
mínimo, 3 e, no máximo, 6 representantes, 
proporcionalmente às suas populações. Os 
representantes de cada Estado são indica-
dos e nomeados pelos respectivos chefes 
dos Executivos estaduais, o que, de algu-
ma forma, enfraquece os parlamentos dos 
Estados Federados. O Conselho Federal, 
o chamado parlamento dos altos funcio-
nários, participa das decisões relativas às 
leis federais concernentes às competências 
dos Estados Federados, desempenhando, 
assim, um importante papel na política de 
entrelaçamento que caracteriza o Estado 
Federal Cooperativo.

Como contraponto ao Federalismo Dual 
Norte-Americano original, que é cioso na 
definição clara de competências e responsa-
bilidades da Federação e dos Estados-Mem-
bros, o Federalismo Cooperativo, tomando-
-se como exemplo a Alemanha, tem como 
uma de suas características “a divisão entre 
a legislação e a execução de muitas compe-
tências” (NAGEL, 2002, p. 93), ou seja, para 
uma mesma tarefa ou atribuição, um nível 
legisla e outro executa, o que orienta para 
uma necessária cooperação. Caracteriza, 
ainda, este tipo de federalismo a existência 
de uma coordenação realizada pela Fede-
ração para, a título de ajuste das situações 
jurídicas dos Estados Federados, homoge-
neizar a prática administrativa nacional, 
acordando procedimentos comuns, “por 
meio de convênios políticos, acordos admi-
nistrativos, ou mediante a criação de órgãos 
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comuns” (SCHNEIDER, 1979, p. 58). Outra 
característica que pode ser encontrada no 
Estado Federal Cooperativo é o estabeleci-
mento de modificações constitucionais que 
permitam a “participação da Federação no 
desempenho de competências dos Estados” 
(SCHNEIDER, 1979, p. 58), como a educa-
ção e a saúde em determinados níveis, por 
exemplo. Fechando essa breve caracteriza-
ção do Estado Federal Cooperativo, podem 
ser apontadas a supremacia da arrecadação 
tributária nas mãos da Federação e a conse-
quente necessidade de repasses tributários 
financeiros aos estados e municípios, com 
o fito de, conforme explica Hans-Peter Sch-
neider (1979, p. 60), remover os obstáculos 
ao equilíbrio econômico, compensando a 
desigualdade entre os Estados e fomentan-
do o crescimento econômico.

Como fecho desta parte, relativa ao Esta-
do Federal Cooperativo, reconheço que esse 
tipo de Estado, tão facilmente identificável 
nos dias de hoje, pode ser conceituado 
como aquele em que cada ente, seja a Fede-
ração, sejam os Estados Federados, partici-
pa, de forma entrelaçada, da formulação do 
planejamento e da execução da maior parte 
das tarefas que lhe são afetas, mesmo que 
sejam originalmente exclusivas de apenas 
uma das partes.

2. Funcionamento do Estado Federal

2.1. Repartição de Competências

O Estado Federal, por construção legal, 
compartilha, no seu âmago, com, no míni-
mo, dois ordenamentos jurídicos. Para asse-
gurar o convívio harmonioso e profícuo dos 
ordenamentos que compõem esse Estado, 
a estrutura federal exige, conforme aponta 
Raul Machado Horta (2010, p. 309), que se 
estabeleça a repartição de competências. Ao 
dissertar sobre essa forma de Estado, Hans 
Kelsen (2000, p. 452) explica que a ordem 
jurídica de um Estado Federal é composta 
por normas centrais, válidas para o seu ter-
ritório inteiro, e por normas locais, válidas 

apenas para porções desse território, para 
os territórios dos Estados-Componentes. 
Quanto mais ampla for a competência 
dos órgãos centrais, a competência da 
Federação, mais restrita será a competên-
cia dos órgãos locais, a competência dos 
Estados-Membros, e maior será o grau de 
centralização. 

Além de os entes federativos possuírem 
determinadas competências que lhes são 
exclusivas, eles partilham determinadas 
competências de forma conjunta, segundo 
o que normalmente determina a Constitui-
ção da Federação nos capítulos referentes à 
organização do Estado. Essas competências 
exercitáveis conjuntamente – as competên-
cias concorrentes – tomam corpo quando 
“a uma só matéria concorre a competência 
de mais de um ente político” (ALMEIDA, 
2010, p. 112).

As competências concorrentes, também 
designadas como competências comuns, 
objetivam estabelecer e fomentar, entre 
os Poderes Públicos dos diversos níveis, 
a cooperação na execução de tarefas de 
grande relevância social (ALMEIDA, 2010, 
p. 113). No caso brasileiro, essas competên-
cias comuns partem da União, como órgão 
centralizador mais elevado, passam pelos 
Estados-Membros, incluído aí o Distrito 
Federal, e chegam às comunidades locais, 
os municípios. 

A nossa Carta da República, colhendo 
experiência inicial da Constituição de 1934, 
traz, no seu art. 23, um primeiro rol de 
competências comuns à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Estas são 
caracterizadas como competências mate-
riais concorrentes – competências gerais ou 
de execução –, que o constituinte original 
julgou serem de elevado interesse público 
e, portanto, merecerem o concurso de todos 
os níveis de Poder, de forma cooperativa, 
para a consecução do desenvolvimento 
equilibrado e do bem-estar da população 
do país. 

Na legislação brasileira, a coordenação e 
a cooperação no exercício das competências 
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comuns serão reguladas por leis comple-
mentares, pela dicção do parágrafo único 
do art. 23 do texto constitucional. Uma com-
paração entre os incisos dos arts. 23 e 24 da 
Constituição Federal mostra que, na maior 
parte dos casos, essas leis complementares 
que regularão as competências materiais 
serão oriundas de competência legislativa 
concorrente, segundo a qual a União edita 
normas gerais e os Estados Federados e Mu-
nicípios, as normas específicas fundadas em 
suas competências complementares. 

A partir de junho de 1998, com a pro-
mulgação da Emenda Constitucional no 19, 
a coordenação, a cooperação e a execução 
das competências materiais comuns, a 
despeito de poderem ser reguladas por leis 
complementares inseridas, no mais das ve-
zes, na competência legislativa concorrente, 
passaram a poder ser efetivadas, conforme 
dispõe o novo art. 241 da Constituição 
da República, por consórcios públicos e 
convênios de cooperação, disciplinados 
por meio de lei federal.  Tal mudança no 
texto constitucional promove um retorno 
ao sistema da Constituição de 1967, que 
permitia a “celebração de convênios com 
vistas à execução das leis e serviços de um 
ente político por outro” (ALMEIDA, 2010, 
p. 119).

Partindo-se agora para a análise da 
competência legislativa concorrente, é ne-
cessário apresentar as duas espécies desse 
tipo de competência. Doutrinariamente, a 
competência legislativa concorrente pode 
ser dividida em cumulativa e não cumula-
tiva. A competência legislativa concorrente 
cumulativa tem lugar quando o ente – 
União, Estado Federado ou Município – não 
sofre qualquer limitação prévia para o exer-
cício de determinada competência. Essa 
modalidade de competência concorrente, 
de pouco destaque, tem lugar, por exemplo, 
quando ocorre uma possível delegação de 
competência entre aquelas previstas no 
parágrafo único do art. 22 da Constitui-
ção da República. No caso especial de se 
identificar, no exercício da competência 

legislativa concorrente cumulativa, um con-
flito aparente entre norma federal e norma 
estadual, advoga Fernanda Dias Menezes 
de Almeida (2010, p. 121), seguindo postura 
de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que 
deve prevalecer o brocardo Bundesrecht 
brich Landesrecht (Lei Federal prevalece 
sobre Lei Estadual). No entanto, não se 
pode olvidar, afastando-se da análise em 
abstrato, que se trata de questão delicada, 
cuja decisão de prevalência deve ser mais 
bem fundamentada quando se está diante 
de um caso concreto.

A outra modalidade, a competência 
legislativa concorrente não cumulativa, 
também nomeada como repartição vertical 
da competência, ocorre quando, dentro de 
uma competência material definida – por 
exemplo, proporcionar os meios de acesso à 
educação –, fica facultada ao corpo central, 
à Federação, a responsabilidade por dispor 
sobre as normas gerais que nortearão a ma-
téria, reservando-se ao ente federativo, aos 
Estados Federados e, no Brasil, também aos 
Municípios, a capacidade de estabelecer as 
normas particulares ou específicas, no que 
se convencionou chamar de competência 
complementar4. Quando o ente central, ao 
qual está facultada a competência de dispor 
sobre as normas gerais, deixa de exercitar 
tal competência, pode o ente federado, 
Estado ou Município, assumir a lacuna 
deixada pelo órgão Central e expedir 
também as normas gerais sobre o tema, no 
que a doutrina designou como competência 
supletiva.

Então, no tocante à competência legis-
lativa concorrente não cumulativa, quando 
a Federação deixa de editar as normas 
gerais, de sua alçada, sobre determinada 
matéria comum, podem o Estado Fede-
rado e, na sua falta, o Município suprir a 
ausência e dispor sobre tais normas, para 
o âmbito de seus territórios, pela com-

4 A Constituição de 1988 insere, no texto do § 2o do 
art. 24, uma inovação terminológica, ao tratar a com-
petência complementar por competência suplementar 
(ALMEIDA, 2010, p. 134).
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petência supletiva que possuem. Como, 
nessa seara, já possuíam o Estado Federa-
do, por força do art. 24 da Carta Magna, 
e o Município, pela dicção do inciso II do 
art. 30 do mesmo texto constitucional, a 
competência complementar para editar as 
normas particulares ou específicas, ficam 
esses entes com o poder para dispor sobre 
toda a matéria até que o nível superior, a 
União, publique as normas gerais sobre o 
tema. No campo da competência suple-
tiva, quando há conflito entre as normas 
gerais de níveis diferentes, prevalecem as 
normas editadas pelo órgão Central, não 
por qualquer superioridade existente, mas 
pelo “primado do interesse nacional”, que 
opera para integrar a “nação como um 
todo” (ALMEIDA, 2010, p. 122).

Conforme identifica Fernanda Dias 
Menezes de Almeida (2010, p. 141), o 
Constituinte de 1988, ao ampliar o rol de 
competências legislativas concorrentes 
não cumulativas, apostou na “descen-
tralização de poderes, tão necessária na 
Federação brasileira”. Mas esse é o ponto 
da discussão nos dias de hoje. A questão 
envolve o estudo sobre concentração de 
poder político e administrativo no nível 
mais elevado, na Federação. Pela análise 
doutrinária dominante, a distribuição de 
competências legislativas concorrentes 
leva a que os Estados Federados, tomando 
por base as normas gerais expedidas pela 
Federação, possam adotar as legislações 
complementares específicas que melhor se 
coadunem com as peculiaridades de cada 
região. Daí o raciocínio de que o estabele-
cimento dessas competências em diferentes 
níveis facilita a descentralização de poder. 
Todavia, cabe perguntar se essa descentra-
lização realmente se efetiva. Não estaria a 
Federação, a título de prescrever normas 
gerais, adentrando a legislação de normas 
específicas de atribuição de Estados e Mu-
nicípios? No Brasil, tudo leva a crer que a 
ampliação do rol de competências legisla-
tivas concorrentes não cumulativas, aliada 
à redução das competências exclusivas dos 

Estados Federados e dos Municípios, tem 
concorrido para a centralização de poder 
nas mãos do órgão Central, a União.

2.2. Pluralidade de Ordenamentos
A questão aqui é discutir o sentido e o 

âmbito das leis federais, estaduais e muni-
cipais e a forma como elas se relacionam 
num Estado Federal como o Brasil.

Inicialmente, é bom ter em mente que 
a norma jurídica pode apresentar-se sob a 
forma de um princípio ou de uma regra. Ela 
é um princípio quando dotada de elevado 
grau de abstração e uma regra quando esse 
nível de abstração é reduzido. No texto 
constitucional, o princípio “impõe aos ór-
gãos do Estado a realização de fins, a execu-
ção de tarefas, a formulação de programas”, 
enquanto a regra “se introduz no domínio 
da organização e do funcionamento dos 
órgãos, serviços e atividades do Estado e 
do Poder” (HORTA, 2010, p. 253). 

No bojo da Constituição, há um conjun-
to de normas vinculadas à forma federal do 
Estado – as chamadas normas centrais cons-
titucionais –, cuja função precípua, como 
explica Raul Machado Horta (2010, p. 254), 
“é manter e preservar a homogeneidade 
dentro da pluralidade das pessoas jurídicas, 
dos entes dotados de soberania na União e 
de autonomia nos Estados-Membros e nos 
Municípios”. Caso a legislação estadual ou 
a municipal contrariem uma norma central 
da Constituição da República, elas ficam su-
jeitas a sanções por inconstitucionalidade.  

O âmbito das normas centrais consti-
tucionais, acompanhando a evolução do 
Federalismo, tem variado ao longo do 
tempo. No Federalismo clássico do século 
XIX, baseado na Constituição dos Estados 
Unidos da América, essas normas eram 
mais restritas, voltadas para a forma de 
governo e de Estado, para a separação de 
poderes e para a declaração dos direitos 
individuais. No Federalismo contempo-
râneo, essas normas têm seus conteúdos 
ampliados para estabelecer também novas 
dimensões da repartição de competências, 
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para ampliação dos direitos fundamentais e 
para inclusão da ordem econômica e social. 

O modelo norte-americano, com seu 
sistema dual de governo, foi contrário, 
por óbvio, à existência de normas centrais 
na Constituição de 1787, deixando a cada 
Estado a organização do governo estadual. 
Na Constituição dos Estados Unidos da 
América, as pouquíssimas normas dirigi-
das aos Estados Federados, constantes da 
seção 10 (Limitações dos Estados) do art. 
1o (Do Poder Legislativo), possuem apenas 
caráter negativo, conduzindo esses Estados 
a não praticarem atos contrários ao siste-
ma federal e a assumirem determinadas 
competências somente com autorização do 
Congresso Nacional.

Em sentido contrário, vem a Constitui-
ção da Áustria de outubro de 1920, influen-
ciada diretamente por Hans Kelsen (2000), 
que inaugura nova faceta do Federalismo, 
estabelecendo em seu texto um volume 
expressivo de normas centrais, entendidas 
como aquelas endereçadas ao cumprimen-
to por toda a Federação. A Constituição 
Austríaca, que repercutiu na Alemanha 
e passou a ser considerada como modelo 
europeu de constitucionalismo, foi gran-
de inspiradora das Constituições latino-
-americanas. As regras centrais interferiam 
tanto nos Estados-Membros – regulavam 
a organização do Poder Legislativo desses 
Estados, dispondo até sobre quorum de 
votação de lei estadual; disciplinavam, 
também, a organização do Poder Executivo 
Estadual; e baixavam um grande número 
de determinações para as administrações 
públicas locais – que restringiam sobrema-
neira suas autonomias, chegando a colocar 
em dúvida a capacidade de governança 
própria desses entes federados.   

Ao tratar da organização do Estado 
Federal e da forma de relacionamento do 
órgão Central com os Governos Locais, 
Hans Kelsen (2000) apresenta o que se 
convencionou chamar de Teoria das Três 
Ordens Jurídicas, segundo a qual a Fede-
ração compõe-se de três ordens jurídicas 

distintas: a da coletividade central, as das 
coletividades-membros e a da coletividade 
total. “As duas primeiras ordens são juri-
dicamente iguais, porque estão, na mesma 
medida, subordinadas à ordem jurídica su-
perior – a da comunidade total” (ATALIBA, 
1980, p. 66). 

Assim, no que chamamos Constituição 
Federal, há duas cartas distintas: a Total e 
a da União. A Constituição Total estabelece 
os poderes do Estado Federal, sendo, en-
tão, a Constituição da Federação; a outra, 
a Constituição da União, por seu turno, 
apenas regula as competências da Coleti-
vidade Central, que a ela foram delegadas 
pela Constituição Total. A Constituição da 
União, portanto, encontra-se no mesmo pla-
no das Constituições dos Estados-Membros, 
pois tanto uma quanto as outras regem 
competências que foram outorgadas pela 
Constituição Total às coletividades parciais.

O chamado Estado Federal é o total, que 
compreende, assim, o central (a União) e 
os locais (os Estados Federados e os Muni-
cípios). Nessa linha de raciocínio fica bem 
caracterizada a relação de igualdade e de 
coordenação entre as leis federais, as leis 
estaduais e as leis municipais, que, “por 
estarem no mesmo plano, não se confun-
dem, mas se acomodam às leis nacionais, 
nos limites dos respectivos campos cons-
titucionais” (ATALIBA, 1980, p. 67). Isso 
ocorre porque “todas as leis do país, nos 
seus respectivos âmbitos de validade, estão 
subordinadas à Constituição” (ATALIBA, 
1980, p. 60), e, da pirâmide kelseniana vem 
a inferência de que uma norma retira sua 
validade da conformação com outra norma, 
que lhe é superior. Como todas as leis reti-
ram sua validade da Constituição da Repú-
blica, não há, em sentido estrito, hierarquia 
de leis em nosso sistema, havendo, isto 
sim, “repartição (constitucional) de áreas 
de competência” (ATALIBA, 1980, p. 60).

Cabe, no entanto, fazer uma distinção 
entre lei nacional e lei federal. A lei nacio-
nal publiciza as normas gerais “que não 
se circunscrevem ao âmbito de qualquer 
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pessoa política, mas os transcendem aos 
três” (ATALIBA, 1980, p. 61-62). A lei fe-
deral, por sua vez, tem campo próprio e 
específico: seu destino exclusivo são os ór-
gãos da União. As leis nacionais, oriundas 
da Federação, que têm por escopo normas 
gerais para todos os entes do Estado Fe-
deral, prevalecem sobre as leis federais, as 
leis estaduais e as leis municipais, não por 
qualquer dose de hierarquia, mas em fun-
ção da delimitação dada pela Constituição 
da República. Nunca é demais lembrar que 
o conteúdo das leis nacionais não pode “es-
tender-se validamente aos objetos próprios 
da legislação federal, estadual e municipal” 
(ATALIBA, 1980, p. 62).

Uma breve comparação entre a Lei no 
4.771, de 1965, que institui o Código Flo-
restal, e a Lei no 12.214, de 2010, que estima 
a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2010, pode exempli-
ficar bem a diferença entre leis nacionais e 
leis federais. A primeira, como exemplo de 
lei nacional, prescreve, no seu art. 1o, que 
as florestas existentes no território nacional 
são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do país, exercendo-se os direitos 
de propriedade, com as limitações que a 
legislação geral e a citada lei estabelecem. 
A segunda, a Lei Orçamentária de 2010, por 
seu turno, dirige-se especificamente aos ór-
gãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta, estimando receitas 
e fixando despesas para a União, caracteri-
zando, assim, exemplo de lei federal. 

É, pois, coerente dizer que o Estado 
Federal possui uma personalidade com-
plexa. Nele há leis da União (federais), leis 
dos Estados-Membros (estaduais), leis dos 
Municípios (municipais) e leis voltadas 
indistintamente para todas as pessoas (na-
cionais). A argumentação de Hans Kelsen 
(2000), contrária à tese de que a União 
possui supremacia de competência sobre 
os demais entes, dá suporte ao entendi-
mento que faz a distinção entre a norma 
nacional – geral, global, total – e a norma 
federal, caracterizada como parcial, central 

ou destinada especificamente aos diversos 
órgãos da União. Assim, “quando se fala 
que a União – pura e simplesmente – possui 
a supremacia da competência, deve-se pen-
sar na União como ordem total (global), e 
não como mera ordem central” (ATALIBA, 
1980, p. 63).

A União, dentro da Federação, perso-
nifica um ente com tríplice capacidade: 
“capacidade de direito internacional, ca-
pacidade de Estado central e capacidade 
estrita de União, em oposição aos Estados 
Federados” (ATALIBA, 1980, p. 65). Se há 
uma relação de oposição, ela se estabelece 
entre União e Estados Federados. Não há 
oposição entre a Federação e os Estados 
Federados, uma vez que aquela é, em sín-
tese, a associação destes. Na Constituição 
Federal de 1988, por exemplo, a União, os 
Estados-Membros, o Distrito Federal e os 
Municípios, como ordens parciais, estão no 
mesmo nível de paridade. Nenhum deles 
possui soberania, reservada ao Estado 
Federal; mas todos possuem autonomia, 
dentro da esfera de competências estabele-
cidas e repartidas pelo texto constitucional. 

2.3. Constitucionalidade da Legislação 
Estadual e Municipal

Prosseguindo-se no estudo do funcio-
namento do Estado Federal, cabe analisar 
agora a constitucionalidade da legislação 
estadual, distrital e municipal em face da 
Constituição da República, elo superior e 
central do ordenamento jurídico brasileiro.

O ponto de partida para a discussão 
desse tema é a concepção exposta por Hans 
Kelsen. Ele, primeiramente, defende que as 
comunidades de pessoas são, em última 
instância, comunidades jurídicas, criadas, 
portanto, em função das legislações que as 
aglutinam, ou seja, as comunidades tomam 
corpo, são constituídas, em razão do estabe-
lecimento de ordens jurídicas que regulam 
o viver em sociedade. No caso do Estado 
Federal, Kelsen (2000) – além de identi-
ficar a existência de uma ordem jurídica 
central, que forma a comunidade jurídica 
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central (a União, para o caso brasileiro), e 
as ordens jurídicas locais, que constituem 
as comunidades jurídicas locais (Estados-
-Membros, Distrito Federal e Municípios), 
todas essas, tanto a central quanto as locais, 
consideradas como comunidades parciais 
– advoga, em segundo lugar, a existência 
de uma ordem jurídica total ou nacional, 
somatório das ordens jurídicas central e 
locais, “que constitui a comunidade jurídica 
total, o Estado” (KELSEN, 2000, p. 434-435).

É interessante notar que, apesar de as 
análises enfocarem principalmente o status 
territorial de aplicação das legislações, “as 
comunidades parciais em que consiste a co-
munidade total não precisam ser estabele-
cidas sobre uma base territorial” (KELSEN, 
2000, p. 435), pois as normas resultantes de 
uma ordem jurídica podem também diferir 
em função de distintas esferas pessoais de 
validade. Por exemplo, a Lei no 10.836, de 
2004, que instituiu o Programa Bolsa Famí-
lia, tem por escopo beneficiar as famílias 
brasileiras cuja renda per capita seja igual 
a ou menor que R$ 140 (cento e quarenta 
reais), independentemente do local em que 
residam no território nacional.

Como explana Léo Ferreira Leoncy 
(2007, p. 6), a abordagem da ordem jurídica 
pelo critério pessoal de validade pode levar 
à identificação: (a) de regimes jurídicos 
obrigatórios e uniformes para todos os 
entes da Federação – União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios –, cujo exemplo 
clássico é a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101, de 2000), norma 
central que obriga, simultaneamente, todos 
os citados entes; (b) de regimes jurídicos 
obrigatórios e diferenciados para os diver-
sos entes, como o decreto-lei que dispõe 
sobre a desapropriação por utilidade públi-
ca (Dec.-Lei no 3.365, de 1941), da lavra do 
Presidente Vargas e em vigor até hoje, no 
qual há um tratamento diferenciado para 
os bens da União em relação aos demais 
entes federativos; e (c) de regimes jurídicos 
específicos, exclusivos para determinado 
ente federativo, sendo a Lei no 8.112, de 

1990, um bom exemplo para ser citado, pois 
dispõe, particularmente, sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis vin-
culados organicamente à União. As duas 
primeiras classificações se enquadrariam 
bem no conceito de leis nacionais, normas 
centrais obrigatórias que incidem em todo 
o território nacional sem excluir qualquer 
ente federativo, ou seja, vinculando a to-
dos; a terceira classificação, por outro lado, 
aproxima-se mais do conceito de lei federal, 
pois, apesar de ser uma norma central, vá-
lida para todo o território nacional, obriga 
apenas a União.

Nesse contexto, convém dar atenção 
especial às normas constitucionais federais 
que são de observância obrigatória para os 
Estados-Membros, pois, no estudo sobre o 
Federalismo, não se pode descurar que a 
autonomia do Estado-Membro, fruto da 
repartição de competências, “constitui ele-
mento essencial à configuração do Estado 
Federal” (HORTA, 1964, p. 13). Quanto 
maior for o número de normas de obser-
vância obrigatória e quanto mais densos 
forem os seus conteúdos, ou seja, quanto 
mais limites forem impostos aos Estados-
-Membros, menor será a liberdade que o 
poder constituinte do Estado-Membro terá 
para exercitar sua necessária autonomia.

A Constituição da República, por vezes, 
limita o poder autônomo do Estado Federa-
do, que em tese deveria ser pleno, visando 
a garantir uma “homogeneidade dentro 
da pluralidade das pessoas jurídicas” 
(HORTA, 2010, p. 254). Fruto dessas limi-
tações, o ordenamento do Estado-Membro 
pode ser considerado, coforme pondera 
Raul Machado Horta (1964, p. 63), como 
parcialmente originário e parcialmente deri-
vado. Ele é parcialmente originário quando 
as normas que produz não sofrem limita-
ções materiais oriundas da Constituição Fe-
deral; é parcialmente derivado quando tem 
de respeitar os determinantes heterônomos 
estabelecidos pelo texto constitucional da 
República e consubstanciados nas normas 
constitucionais de observância obrigatória.
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Essas normas podem estar expressas no 
texto constitucional da Federação ou apre-
sentar-se de modo implícito, como ocorre, 
por exemplo, quando, ao estabelecerem a 
repartição de competências, “acabam por 
revelar, implicitamente e por exclusão, o 
que é vedado aos demais” (LEONCY, 2007, 
p. 16). Elas podem desempenhar funções de 
normas mandatórias ou preceptivas, bem 
como de normas vedatórias ou proibitivas, 
todas determinando “o retraimento da au-
tonomia estadual” (HORTA, 1964, p. 226). 

As normas limitadoras do poder de 
legislar e de conduzir os governos dos Es-
tados Federados possuem algumas catego-
rias. As mais conhecidas são os princípios 
constitucionais sensíveis, as normas de pre-
ordenação institucional, as normas federais 
extensíveis e os princípios constitucionais 
estabelecidos. 

A expressão “princípios constitucio-
nais sensíveis” foi cunhada por Pontes de 
Miranda para designar o que hoje vêm a 
ser as alíneas do inciso VII do art. 34 da 
Constituição Federal, as quais enumeram 
os princípios que, quando violados pelo 
Estado-Membro, dão ensejo à intervenção 
federal, sendo, em função disso, também 
chamados de princípios constitucionais de 
intervenção. 

As normas de preordenação institucio-
nal são aquelas que, constando do texto da 
Constituição da República, delimitam, an-
tecipadamente, a estrutura dos órgãos com-
ponentes dos Estados-Membros, podendo 
ser citadas, como exemplos, as normas dos 
arts. 27 e 28 da Lei Maior.

As normas federais extensíveis, também 
chamadas regras de extensão normativa, 
como o próprio nome aponta, são aquelas 
prescrições constitucionais de organização 
da União que, por determinação da Cons-
tituição da República, têm sua aplicação 
estendida aos Estados-Membros. Um exem-
plo é o art. 75 da Constituição Federal, que 
projeta para os Tribunais de Contas dos 
Estados as normas estabelecidas para o 
Tribunal de Contas da União. Algumas pos-

tulações sobre a existência de várias dessas 
normas necessitam de análise interpretativa 
abalizada, visto que são de difícil descober-
ta, porque, em boa parte, estão implícitas, o 
que impõe, normalmente, decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os princípios constitucionais estabeleci-
dos, cognominados também de princípios 
de subordinação normativa, dos quais cito 
como exemplos os arts. 37 e 39 da Consti-
tuição Federal, predizem normas do arca-
bouço constitucional e infraconstitucional 
a ser “editado pelos órgãos de produção 
normativa do Estado-Membro” (LEONCY, 
2007, p. 25).

Como o ordenamento jurídico do Estado 
Federado possui um caráter derivado, uma 
vez que a Constituição Federal ocupa o ápi-
ce da pirâmide kelseniana, podem surgir, 
naquele ordenamento, normas estaduais 
de reprodução ou simplesmente normas de 
reprodução, assim consideradas quando o 
constituinte derivado apenas transpõe para 
o texto da Constituição Estadual normas 
constitucionais federais de idêntico teor. É 
certo, porém, que não pode o constituinte 
derivado decorrente transferir normas da 
Constituição da República “sobre matérias 
para as quais o Estado-Membro, por veda-
ção constitucional, não possui competên-
cia” (LEONCY, 2007, p. 27).

Outra classificação que merece nota é 
a das normas constitucionais federais de 
extensão proibida aos Estados, porque elas, 
normalmente, representam exceções a prin-
cípios constitucionais de observância obriga-
tória para os Estados. O fato de tais normas 
serem destinadas, em caráter excepcional, a 
órgãos ou entes da União não autoriza a ex-
tensão do seu conteúdo aos órgãos ou entes 
dos Estados-Membros. Um bom exemplo é 
o art. 86, § 3o, da Constituição Federal, que 
atribui imunidade ao Presidente da Repúbli-
ca em relação às prisões, só podendo ele ser 
preso após sentença condenatória. Segundo 
o STF, tal norma não pode ser estendida aos 
Governadores, porque seria prerrogativa 
típica de chefe de Estado.
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Por fim, há no texto constitucional es-
tadual as chamadas normas autônomas, 
divididas em normas originais de auto-
-organização e em normas de imitação. As 
primeiras representam a possibilidade de o 
constituinte decorrente particularizar suas 
necessidades no texto da Constituição de 
seu Estado, sem sofrer qualquer limitação de 
norma hierárquica superior. As segundas, as 
normas de imitação, são aquelas transplan-
tadas de normas constitucionais federais 
não obrigatórias para os Estados-Membros 
que, pelos seus méritos, o constituinte de-
rivado decorrente optou por reproduzir no 
texto da Constituição Estadual. 

Antes de iniciar a análise da constitucio-
nalidade das leis estaduais, é bom observar 
que é o advento de uma rígida repartição 
de competências que possibilita a existência 
simultânea de três ordenamentos jurídicos 
distintos – federal, estadual e municipal – 
sobre a mesma população, de um mesmo 
território, num mesmo momento históri-
co. Como a mesma matéria não pode ser 
disciplinada validamente por mais de 
uma ordem jurídica, não pode existir hie-
rarquia entre normas federais, estaduais e 
municipais. 

No âmbito estadual, mutatis mutandis, 
tem a Constituição Estadual também su-
premacia, em virtude da rigidez constitu-
cional de que é dotada, havendo, portanto, 
hierarquia entre seu texto e o ordenamento 
jurídico infraconstitucional que lhe é conse-
quente, conforme prescrevem o art. 35 e o § 
2o do art. 125 da Constituição Federal. Não 
obstante, não se pode olvidar que “em re-
lação às matérias de competência exclusiva 
do Município conferidas pela Constituição 
Federal não há que falar em hierarquia de 
lei estadual frente à municipal” (FERRARI, 
2003, p. 93).

O questionamento da constitucionali-
dade de leis municipais pode ser levantado 
em face da Constituição Estadual ou da 
Constituição Federal. Quando ocorre pos-
sível violação da Constituição do Estado-
-Membro por lei ou ato normativo munici-

pal, o controle de constitucionalidade será 
realizado pelos tribunais de justiça dos 
Estados em última instância. Esse controle 
de constitucionalidade de leis estaduais e 
municipais perante a Constituição Estadu-
al, feito de forma definitiva pelos tribunais 
de justiça dos Estados, “representa o modo 
mais característico de asseguramento da au-
tonomia estadual” (FERRARI, 2003, p. 96).

Por outro lado, quando a lei municipal 
afrontar norma da Constituição da Repúbli-
ca, a decisão sobre sua constitucionalidade 
caberá ao Supremo Tribunal Federal, desde 
que tenha sido questionada pela via de 
defesa, no controle difuso, impugnando de-
cisões dos tribunais inferiores, em grau de 
recurso extraordinário, conforme dispõe o 
inciso III do art. 102 do texto constitucional 
federal. Outra hipótese de chegar ao STF, 
esta de modo direto, agora no controle con-
centrado e abstrato, ocorre quando o ato do 
Poder Público Municipal configure possível 
descumprimento de preceito constitucional 
fundamental, previsto no § 1o do art. 102 da 
Constituição Federal e regulado pela Lei no 
9.882, de 1999.

Não há, por fim, no ordenamento jurí-
dico pátrio, ação direta de inconstituciona-
lidade de lei ou ato normativo municipal 
em face da Constituição Federal, como 
também não há possibilidade de tal ação 
ser ajuizada perante os tribunais de justiça 
dos Estados. Os caminhos, portanto, para 
a realização do controle de constituciona-
lidade de lei ou ato normativo municipal 
que firam a Constituição da República são 
apenas dois: por meio de recurso extraor-
dinário, no modelo difuso de controle, ou, 
quando for o caso, por meio de ação de 
arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF).

2.4. Princípio da Subsidiariedade
Na organização político-administrativa 

do Estado, o princípio da subsidiariedade 
ganhou destaque, alçado ao status de prin-
cípio jurídico de Direito Comunitário após 
sua introdução no Tratado sobre a União 



Revista de Informação Legislativa184

Europeia, assinado em Maastricht, nos Pa-
íses Baixos, em fevereiro de 1992.

Antes da normatividade como princípio 
jurídico, o entendimento da subsidiarie-
dade como princípio filosófico ou aspira-
ção de política social foi formulado por 
Aristóteles, na sua concepção de bem viver 
na pólis, explorado por Dante Alighieri, ao 
apresentar o seu pensamento político na 
obra Monarquia e, por fim, definido pela 
doutrina social da Igreja, na encíclica Mater 
e Magistra, do Papa João XXIII. Reportando-
-se às ideias da encíclica Quadragesimo 
Anno, do Papa Pio XI, João XXIII afirma não 
ser lícito tirar dos indivíduos para atribuir à 
comunidade o que eles podem realizar por 
esforço próprio, tampouco transferir para 
uma comunidade maior ou mais elevada o 
que as comunidades menores e inferiores 
podem fazer, pois “qualquer intervenção 
social, por sua força e natureza, deve trazer 
ajuda supletiva aos membros do corpo so-
cial, nunca, porém destruí-los ou absorvê-
-los” (POPE JOHN XXIII, 1961). 

A absorção do princípio da subsidiarie-
dade no concerto jurídico deu-se por meio 
do Direito Comunitário, cujas fontes escri-
tas originais foram o Tratado da Comuni-
dade Europeia do Carvão e do Aço, de abril 
de 1951, e o Tratado de Roma, de março 
de 1957, constitutivo da Comunidade Eco-
nômica Europeia (CEE) e da Comunidade 
Europeia de Energia Atômica (Euratom). 

O Direito Comunitário, de natureza 
supranacional, desdobramento do Direito 
Internacional, é a classificação que passa 
a existir quando se cria uma comunidade 
jurídica que integra Estados soberanos. 
Nesse tipo de comunidade, as decisões dos 
tratados internacionais – como as tomadas 
pelo Parlamento Europeu – dispensam a 
ratificação interna dos Estados.

O Tratado de Maastricht, texto de Di-
reito Comunitário, adota a subsidiariedade 
como princípio jurídico integrante do orde-
namento da União Europeia. Já no preâm-
bulo do instrumento, consta a orientação 
para que as decisões sejam tomadas sempre 

o mais próximo possível dos cidadãos. No 
seu art. 3o-B, ele define o novo marco jurídi-
co, ao determinar que, nos campos que não 
sejam de sua atribuição exclusiva, a Comu-
nidade apenas intervenha, de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, “se e na me-
dida em que os objetivos da ação encarada 
não possam ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros, e possam, pois, 
devido à dimensão ou aos efeitos da ação 
prevista, ser mais bem alcançados pelo nível 
comunitário” (UNIÃO EUROPEIA, 1992). 

O princípio da subsidiariedade, gal-
gado ao patamar de princípio jurídico 
pelo Tratado da União Europeia, exprime 
uma diretriz, um caminho ou um roteiro a 
percorrer. Ele não propõe uma repartição 
de competências de matérias adrede de-
terminadas; pelo contrário, no tratado, o 
princípio da subsidiariedade firma-se vin-
culado ao princípio da proporcionalidade, 
“contemplado na recomendação para que 
a ação não exceda ao que for necessário 
para a realização do objetivo” (HORTA, 
2002, p. 463).

Na sequência e fruto das necessárias 
adaptações dos textos das Constituições 
dos Estados-Membros da União Europeia, 
o princípio da subsidiariedade foi elevado 
ao status de princípio constitucional quan-
do as Cartas da Alemanha, de 1949, e de 
Portugal, de 1976, por meio de processo de 
revisão, integraram o citado princípio aos 
respectivos textos. 

No caso da Alemanha, vale notar que a 
introdução do princípio da subsidiariedade 
– que prioriza a tomada de decisões nos ní-
veis mais próximos da população – no texto 
da Lei Fundamental de Bonn teve como 
consequência o favorecimento da posição 
dos Estados-Membros, os Länders, “no âm-
bito das relações supraestatais, reduzindo 
o monopólio dos poderes da União Federal 
neste domínio” (HORTA, 2002, p. 464).

A doutrina portuguesa, por sua vez, 
identificou, apesar das reservas formuladas 
por Jorge Miranda, que a absorção do prin-
cípio da subsidiariedade em sua revisão 
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constitucional de 1992 marcava o controle 
de uma possível tendência de interpretação 
expansiva das competências da Comunida-
de, em detrimento das competências dos 
países-membros.

O princípio da subsidiariedade pode 
ser identificado, então, pelos seguintes 
elementos: origem no Direito Comunitário; 
ausência de prévia designação de sua ma-
téria; concretização dependente de critérios 
flexíveis e circunstanciais; e inexistência 
de repartição de competências oriunda da 
existência do princípio.

Não obstante toda essa fundamentação, 
que revela as visíveis vantagens de aplica-
ção do princípio da subsidiariedade – pois 
é notório que, na ponta da linha, ao pé da 
obra, o trabalho recebe maior dedicação e 
é mais facilmente passível de controle, ou 
seja, cabendo a responsabilidade de uma 
matéria ao ente de menor envergadura 
capaz de realizá-la, a competência tem sua 
execução e resultados mais passíveis de 
controles efetivos –, ele tem sofrido, nos 
últimos anos, uma aproximação negativa 
pelos governos centrais dos países inte-
grantes da União Europeia. 

Na União Europeia, dos 25 países-mem-
bros, apenas 3 são regidos pelo sistema 
federalista: Alemanha, Áustria e Bélgica. 
Tal fato tem-se mostrado enfraquecedor 
para estes países nos processos de tomada 
de decisão, em razão do peso concedido, 
pelo princípio da subsidiariedade, aos seus 
Estados-Membros.

Em 2006, a Alemanha passou por 
uma reforma de seu Federalismo, na qual 
suprimiu da Lei Fundamental a clássica 
categoria das competências chamadas “de 
quadro”, as quais, originárias do art. 10 da 
Carta de Weimar, de 1919, e inspiradoras de 
vários dispositivos constitucionais mundo 
afora, tratam de legislação concorrente, 
como os parágrafos do art. 24 da Constitui-
ção brasileira. As competências de quadro 
atribuíam à União a emissão de diretrizes 
e normas gerais e, aos Estados-Membros, a 
sua suplementação. Essa obrigação de con-

feccionar, para um mesmo tema, uma legis-
lação dupla e sequencial (federal e estadual) 
estava retardando a efetiva transformação 
do número crescente de atos jurídicos da 
União Europeia, sobretudo das diretivas, 
que deixam aos Estados nacionais alguns 
espaços para a realização das suas metas.

O Brasil, pela vasta extensão territo-
rial que possui e pela diversidade social 
e econômica de sua sociedade, não po-
deria prescindir, como não prescindiu, 
do princípio da subsidiariedade em sua 
legislação. A subsidiariedade, que tem no 
seu âmago a ideia de auxílio, de subsídio, 
de complementação e supletividade, vem 
para “contrabalançar a tendência natural 
de acúmulo de poder no centro”, tendo 
como consequência a descentralização, 
vista como “modo de potencializar a efici-
ência e a eficácia das medidas realizadas, 
pela maior proximidade daqueles a quem 
são efetivamente dirigidas” (TORRES, S., 
2001, p. 214). A subsidiariedade, que se 
choca com a ideia de hierarquia de níveis 
de poder, segue a mesma direção do Fede-
ralismo Cooperativo, com características e 
consequências semelhantes.

Em tese, “é na repartição de competên-
cias da Constituição Federal de 1988 que se 
localiza a forma mais avançada da inclusão 
da subsidiariedade em texto constitucional 
brasileiro” (HORTA, 2002, p. 470), prin-
cipalmente no plano das competências 
concorrentes, nas quais a União somente 
pode baixar diretrizes e normas gerais. 
A legislação concorrente traria a ideia do 
desenvolvimento e da ampliação da possi-
bilidade de legislar dos Estados-Membros 
e dos Municípios, “desfazendo a tendência 
centralizadora do federalismo centrípeto, 
para explorar, em profundidade, as pers-
pectivas do federalismo cooperativo e de 
equilíbrio” (HORTA, 2002, p. 471).

A prática, porém, tem mostrado um 
enfraquecimento das autonomias estaduais 
e municipais, por conta, principalmente, 
da indispensável política nacional de de-
senvolvimento econômico, que leva a um 
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excessivo elenco de competências exclusi-
vas da União, bem como da indefinição do 
significado da expressão “normas gerais” 
nas competências concorrentes, permitindo 
que o Poder central, no mais das vezes, 
assuma atribuições próprias dos Estados-
-Membros. 

Dessas considerações sobre o princípio 
da subsidiariedade no Federalismo, fica 
uma questão para o prosseguimento da 
análise: será que o caminho adotado pela 
Alemanha, em sua revisão constitucional 
de 2006, é o ideal para o Brasil, ou deve o 
país, cada vez mais, fazer valer as normas 
emanadas do art. 24 da Constituição da 
República e aprofundar sua política de 
cooperação entre os entes federados, in-
clusive ampliando o número e a qualidade 
dos convênios públicos e dos contratos 
administrativos entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios?

2.5. Autonomia municipal
Seguindo, por coerência, a doutrina que 

dá corpo à forma federativa de Estado, as 
constituições brasileiras até a de 1988 não 
consideraram o Município como ente com-
ponente da Federação. As Constituições 
Federais de 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 (e 
sua Emenda de 1969) apresentaram como 
tendência o “contraste entre a ausência do 
Município no grupo dos entes públicos 
constitutivos da Federação e a progressiva 
dilatação das normas constitucionais fe-
derais relativas aos entes locais” (HORTA, 
2010, p. 582). No período que se seguiu à 
proclamação da República, o que se tinha 
era apenas a reedição do tratamento dado 
pelo Império às Câmaras Municipais, que 
eram tratadas como corporações meramen-
te administrativas, sem qualquer função 
legislativa própria.

Com a Reforma Constitucional de 1926, 
a autonomia municipal foi alçada a princí-
pio constitucional, assegurado, inclusive, 
pelo remédio da intervenção federal no 
Estado-Membro. Essa novidade – a possi-
bilidade concreta de intervenção federal no 

Estado para proteger a autonomia munici-
pal – deslocou para o âmbito da Federação 
a atribuição de interpretar as questões 
ligadas à autonomia constitucional do 
Município. Tal fato representou “uma 
limitação à plenitude da autonomia do 
Estado-Membro” e traduziu um definitivo 
“rompimento com a concepção ortodoxa do 
federalismo republicano de 1891” (HORTA, 
2010, p. 584).

A Constituição de 1934 trouxe para o 
Município duas inovações, uma de cunho 
material e outra de cunho formal. A ino-
vação formal consistiu na introdução dos 
conteúdos inerentes ao Município no título 
da Constituição que tratava da organização 
federal, o que, em certa medida, esvaziava o 
princípio da concepção ortodoxa de Estado 
Federal – segundo o qual o Município não é 
um ente constitutivo da Federação –, dando 
a este uma nova configuração (HORTA, 
2010, p. 586). 

No campo material, a Constituição de 
1934 explicitou a autonomia municipal no 
seu tríplice aspecto: administrativo, político 
e financeiro-tributário. Além de adminis-
trar o que lhe era de peculiar interesse, o 
poder municipal passou a fazer a escolha 
eletiva dos representantes locais e, como 
diferencial de larga repercussão, passou a 
ter receitas próprias, mesmo que de forma 
indireta, pois o art. 8o, que elencava com-
petências privativas dos Estados-Membros, 
em seu § 2o, determinou que “o imposto de 
indústrias e profissões será lançado pelo 
Estado e arrecadado por este e pelo Muni-
cípio em partes iguais”. Ademais, dentro 
da competência concorrente da União e dos 
Estados para criar novos impostos (art. 10, 
inciso VII), a Constituição de 1934 determi-
nou que 20% do que fosse arrecadado com 
esses impostos deveriam ser entregues aos 
Municípios de onde tinham provindo.

Na vigência do regime autoritário im-
plantado pelo golpe de Estado que instituiu 
o Estado Novo, a Carta de 1937, Federal no 
nome, mas Unitária na realidade, “descons-
titucionalizou a Federação e implantou a 
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estrutura de Estado Unitário com órgãos 
descentralizados nos Estados” (HORTA, 
2010, p. 586), o que reduziu sobremaneira, 
praticamente aniquilou, o poder político de 
Estados e Municípios. 

A Constituição de 1946 resgatou a cida-
dania político-administrativa municipal, 
bem como reforçou a competência tributá-
ria dos municípios. Da renda resultante do 
imposto arrecadado pela União sobre pro-
dução, comércio, distribuição e consumo, 
importação e exportação de lubrificantes e 
combustíveis líquidos ou gasosos, 60%, no 
mínimo, deveriam ser entregues aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
proporcionalmente à sua superfície, popu-
lação, consumo e produção, nos termos de 
lei federal (art. 15, § 2o); e, da arrecadação 
do imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza, a União estava obrigada 
a entregar aos Municípios, excluídos os 
das capitais, 10% do total arrecadado, para 
serem aplicados, pelo menos a metade, em 
benefícios de ordem rural (art. 15, § 4o).

Além disso, a Constituição de 1946 fixou 
a competência tributária exclusiva dos Mu-
nicípios para a arrecadação dos impostos 
predial e territorial urbano; de licença; de 
indústrias e profissões; sobre diversões 
públicas; e sobre atos de sua economia ou 
assuntos de sua competência (art. 29). 

Sob a vigência da Constituição de 1946, 
foram criados, já no regime ditatorial-
-militar implantado pelo golpe de Estado 
de 1964, os Fundos de Participação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, por meio da Emenda Constitucional 
no 18, de dezembro de 1965. O processo de 
participação constituía-se num mecanismo 
de entrega obrigatória de parte do produto 
da receita federal – 20% do Imposto de 
Renda (IR) e 20% do Imposto de Produtos 
Industrializados (IPI), em partes iguais, 
para o Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal e para o Fundo de 
Participação dos Municípios –, sob pena 
de demissão das autoridades federais ar-
recadadoras. 

A Constituição de 1967 e sua Emenda 
Constitucional no 1, de 1969, promulgadas 
sob a vigência do período de exceção, ins-
talado pelo regime de força que assumiu 
o governo por meio do golpe de 1964, 
propiciaram, por um lado, o “alargamento 
da matéria municipal no texto federal, com 
sacrifício da autonomia do Estado-Mem-
bro” e, por outro, “impuseram restrições 
mais numerosas ao princípio da autono-
mia municipal” (HORTA, 2010, p. 591), o 
que consolidou o vício de uniformidade, 
desaguando na chamada organização si-
métrica dos Municípios, que não respeita 
as condições diversificadas e peculiares de 
cada localidade.

A Constituição de 1988 retomou a gêne-
se das aspirações municipais reconhecidas 
pelo constituinte de 1946, inovando quando 
elevou o Município à categoria de ente fede-
rado (arts. 1o e 18) e implantou a autonomia 
como sua prerrogativa indelével, capaz de 
autorizar até mesmo a intervenção fede-
ral, para mantê-la ou restaurá-la, quando 
desrespeitada pelo Estado-Membro (art. 
34, VII, “c”). Essa autonomia, para estudo, 
pode ser desmembrada, como já expla-
nado, em três: política, administrativa e 
financeiro-tributária. 

À autonomia política corresponde o 
poder de auto-organização, constante do 
caput do art. 29 da Constituição Federal, 
por meio do qual o Município tem com-
petência para elaborar sua própria Lei Or-
gânica, ou seja, a Constituição Municipal; 
corresponde a eletividade do prefeito, do 
vice-prefeito e dos vereadores, o próprio 
governo local, pelos eleitores locais, sem 
qualquer interferência ou nomeação ex-
terna; e corresponde, também, o poder de 
legislar sobre assuntos de interesse local 
(art. 30, I), além de suplementar a legislação 
federal e estadual no que couber (art. 30, 
II), não se esquecendo que o que define e 
caracteriza o postulado interesse local é “a 
predominância do interesse do Município 
sobre o do Estado ou da União” (MEIREL-
LES, 2008, p. 111).
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A autonomia administrativa municipal 
caracteriza-se pela administração própria, 
no que concerne ao interesse local, pela 
organização e execução dos serviços públi-
cos de sua competência e pela ordenação 
territorial e urbanística em seus limites 
territoriais (art. 30, incisos de IV a IX). Como 
“tudo quanto repercutir direta e imedia-
tamente na vida municipal é de interesse 
peculiar do Município, embora possa inte-
ressar também indireta e mediatamente ao 
Estado-Membro e à União” (MEIRELLES, 
2008, p. 112), a gestão e a execução de todos 
os assuntos e negócios locais pelos repre-
sentantes do povo do Munícipio, sem inter-
ferência dos órgãos da União e do Estado 
Federado, são função precípua e corolário 
da autonomia administrativa municipal.

Por último, mas longe de ter menor 
importância, vem a autonomia financeiro-
-tributária, que consiste na capacidade de o 
Município instituir e arrecadar os tributos 
de sua competência e aplicar suas rendas 
sem tutela ou dependência de qualquer 
poder, devendo obedecer apenas à obriga-
toriedade de prestar contas e publicar seus 
balancetes (art. 30, III). A participação do 
Município na receita tributária tem evolu-
ído de forma substancial ao longo dessas 
últimas décadas. Em 1964, era de 3,8%; em 
1986, já estava na casa dos 18,1%; em 1989, 
atingiu 22%; e, em 2007, com a promulgação 
da Emenda Constitucional no 55, alcançou 
o patamar de 23,5% da receita tributária 
nacional (HORTA, 2010, p. 114). 

A repartição de competências na Cons-
tituição Federal segue o sistema de compe-
tências reservadas (ou enumeradas) para 
a União e para os Municípios, ficando os 
Estados-Membros com as competências 
(ou poderes) remanescentes, chamadas de 
residuais, de acordo com o § 1o do art. 25. As 
competências reservadas podem ser quali-
ficadas como explícitas ou implícitas. São 
explícitas quando listadas no texto consti-
tucional como pertencentes à União e aos 
Municípios, como as dos arts. 21 e 22 para 
a União e as do art. 30 para os Municípios. 

São, por outro lado, implícitas quando re-
sultam de consequência necessária e lógica 
de uma competência explícita ou da análise 
dos princípios normativos retirados da 
Constituição. Conforme explica Hely Lopes 
Meirelles (2008, p. 134), “a teoria dos po-
deres implícitos está constitucionalmente 
consagrada no nosso regime, como norma 
interpretativa de observância obrigatória 
na partilha da competência entre a União, 
os Estados-Membros e os Municípios”.

Como esquema de análise do âmbito de 
ação das competências municipais, Hely 
Lopes Meirelles (2008) adota quatro regras. 
A primeira assevera que as competências 
municipais expressas e exclusivas afas-
tam tanto a competência federal, quanto 
a competência estadual; a segunda diz 
que as competências federais expressas 
ou implícitas e as competências estaduais 
expressas afastam as competências munici-
pais implícitas; na terceira regra, essas com-
petências municipais implícitas afastam as 
competências estaduais residuais; e, por 
fim, a quarta regra, tratando da competên-
cia concorrente, afirma que as competências 
federais concorrentes prevalecem sobre 
as competências estaduais concorrentes, 
que, por sua vez, prevalecem sobre as 
competências municipais concorrentes, 
“em decorrência lógica de que os interesses 
nacionais devem prevalecer sobre os locais” 
(MEIRELLES, 2008, p. 135-136).

No tocante à quarta regra, que trata 
da competência concorrente, cabe ponde-
rar – apresentando-se uma visão distinta 
– que, da norma retirada da leitura dos 
dispositivos constitucionais constantes dos 
parágrafos do art. 24 em conjugação com 
o inciso I do art. 30, a legislação brasileira 
para a temática estabelece que a União 
regula apenas as normas gerais, ficando 
os Estados-Membros e os Municípios com 
a competência para particularizar a legis-
lação, mediante a apresentação de normas 
específicas para cada caso, dentro de suas 
esferas constitucionais de atribuições. Sob 
esse enfoque, não vejo a possibilidade 
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do estabelecimento de hierarquia entre 
as legislações produzidas no âmbito das 
competências concorrentes, uma vez que 
cada ente somente pode legislar dentro 
da repartição de competências prevista na 
Constituição da República. 

2.6. Conflitos federativos e 
autonomia municipal

Sobre o tema dos conflitos federativos, 
este tópico procura enfocar aqueles confli-
tos que estão relacionados com a autonomia 
municipal, verificando se sua composição 
constitui função judicial ou política, bem 
como, dentro dessas vertentes, analisando 
alguns passos que podem ser tomados para 
suas resoluções. 

Num rápido apanhado doutrinário, 
desponta a função judicial como a mais 
adequada para a solução dos conflitos fe-
derativos e, no caso daqueles conflitos que 
se relacionam com a autonomia do Muni-
cípio, aparece como remédio apropriado o 
Recurso Extraordinário (RE), previsto no 
inciso III do art. 102 da Constituição Federal 
e destinado “à sustentação da supremacia 
da Constituição, e da autoridade, da va-
lidade e da inteireza do direito federal” 
(SILVA, 1963, p. 4). Isso leva à necessidade 
de existência de um caso concreto ajuizado 
na primeira instância cabível que, desde a 
redação da petição inicial, carregue e ques-
tione a matéria constitucional de fundo. 

O conceito embutido na concepção do 
RE é originário do Judiciary Act, de 1789, do 
Direito norte-americano, criado com o fito 
de permitir a revisão das decisões dos tri-
bunais superiores dos Estados Federados. 
No Brasil, foi estabelecido pelo Decreto no 
848, de 1890, confirmado pela Constituição 
de 1891 e consagrado com o nome atual 
pela Constituição de 1934, com a função de 
“assegurar, de modo uniforme, a aplicação 
da Constituição Federal em todo o território 
nacional” (FERRARI, 2003, p. 67).

No desempenho da missão de tutelar a 
autoridade da Constituição da República 
e a uniformidade de sua aplicação, o Su-

premo Tribunal Federal (STF) tem no RE o 
seu principal instrumento, que lhe permite, 
também, cunhar o traço político contido 
em suas decisões colegiadas.  Nessa linha 
de raciocínio, merece análise a defesa que 
o ex-ministro do STF Cezar Peluso faz da 
proposta de emenda à Constituição5 que 
estabelece como marco do trânsito em jul-
gado de ação judicial a decisão proferida 
em segunda instância (Tribunais de Justiça 
ou Tribunais Regionais Federais), visto que, 
se aprovada a mudança constitucional, o 
Supremo, a título de desafogar sua pauta de 
votação, restringirá muito sua capacidade 
de uniformizar a aplicação da Constituição 
da República. 

O RE só é admitido quando não há outro 
recurso oponível à decisão. Além disso, 
somente tem guarida quando a norma 
controversa tenha sido prequestionada, ou 
seja, tenha sido discutida e julgada nas ins-
tâncias ordinárias, vale dizer, pelos juízes 
de primeiro e segundo graus. Dentro das 
quatro hipóteses de cabimento do RE, três 
são valiosas para a discussão de questões 
municipais, ocorrendo quando a decisão 
recorrida: contrariar dispositivo da Cons-
tituição Federal; julgar válida lei ou ato de 
governo local contestado em face do texto 
constitucional federal; e julgar válida lei 
local contestada em face de lei federal. 

Como a expressão “ato de governo lo-
cal” abrange os atos dos poderes instituídos 
nos Estados Federados e nos Municípios, 
ou seja, “os atos dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário ou de alguns órgãos 
de cooperação governamental” (FERRARI, 
2003, p. 81), destaca-se o recurso extraordi-
nário como a principal ferramenta judicial 
a ser utilizada no controle de constitucio-
nalidade das leis municipais. 

Ainda no campo da função judicial, 
descartada a apresentação de ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI) como so-

5  Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 15, 
de 2011, que altera os arts. 102 e 105 da Constituição, 
para transformar os recursos extraordinário e especial 
em ações rescisórias.
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lução de conflitos federativos envolvendo 
os municípios, por força da letra “a” do 
inciso I do art. 102 da Constituição Federal, 
que prevê o mecanismo apenas para lei ou 
ato normativo federal ou estadual, é de se 
levantar como instrumento possível para 
resolução desse tipo de conflito, como dito 
anteriormente, a ação de descumprimento 
de preceito fundamental (ADPF). 

Conforme prescrições contidas na Lei 
no 9.882, de 1999, a ADPF, proposta direta-
mente perante o STF, tem por objetivo evi-
tar ou reparar lesão a preceito fundamental, 
resultante de ato do Poder Público, quando 
for relevante o fundamento da controvérsia 
constitucional sobre lei ou ato normativo 
federal, estadual ou municipal, incluídos os 
anteriores à Constituição e excluídas, por 
força de decisão emanada na ADI 2.231-8, 
de 2000, as controvérsias constitucionais já 
postas em juízo. 

O termo “preceito fundamental”, 
valorado como um conceito jurídico in-
determinado, pode, numa visão ampla, 
englobar todo o conteúdo principiológico 
da Constituição Federal, abrangendo “to-
das as prescrições que dão o sentido básico 
do regime constitucional” (SILVA, 2010, p. 
562), principalmente aquelas que caracte-
rizam a autonomia dos Estados e dos Mu-
nicípios; numa visão restrita, os preceitos 
fundamentais seriam as normas retiradas 
dos caputs, incisos e parágrafos dos arts. 1o 
e 5o do texto constitucional da República. 
Em qualquer análise, todavia, considero 
como pacífico que o princípio federativo é 
um preceito fundamental da Constituição 
e, portanto, qualquer ameaça de lesão ao 
citado princípio, proveniente de lei ou ato 
normativo federal, estadual ou municipal, 
faz jus ao ajuizamento de uma arguição de 
descumprimento de preceito fundamental.

É certo, porém, que os Poderes Munici-
pais, seja o Executivo, seja o Legislativo, não 
são competentes para ajuizar uma ADPF, 
visto que não constam do rol exaustivo de 
legitimados do art. 103 da Constituição 
Federal. Nessa situação, quando ferida 

em abstrato uma competência municipal 
estabelecida pela Constituição Federal, 
avalio que o Poder Municipal pode, se 
julgar conveniente, sensibilizar um dos 
integrantes do rol de legitimados, como o 
Procurador-Geral da República, o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
ou um partido político com representação 
no Congresso Nacional, conforme o caso, 
para que seja apresentada a ação judicial. 

Na vertente judicial, a análise da ques-
tão, no plano abstrato, revela cinco hipó-
teses distintas: (1) lei ou ato de governo 
municipal viola competência federal explí-
cita ou implícita; (2a) lei ou ato de governo 
municipal viola competência estadual 
oriunda de norma estadual de reprodução; 
(2b) lei ou ato de governo municipal viola 
competência estadual oriunda de norma 
autônoma, ou seja, de norma original de 
auto-organização ou norma de imitação; (3) 
lei ou ato do governo federal viola compe-
tência municipal expressa e exclusiva; (4) 
lei ou ato de governo estadual viola com-
petência municipal explícita ou implícita.

Para cada hipótese formulada na qual 
ainda não se tenha caracterizado um caso 
concreto e, portanto, não se possa ventilar 
a aplicação do controle difuso de cons-
titucionalidade, há um desdobramento 
diverso. Na hipótese (1), a lei ou o ato de 
governo municipal controverso podem ser 
atacados por meio do ajuizamento, pelo 
Poder Público Federal, de uma ADPF; na 
hipótese (2a), a validade da lei ou do ato 
de governo municipal poderá ser questio-
nada no nível federal ou no nível estadual, 
respectivamente, por intermédio de uma 
ADPF ajuizada pelo Poder Público Estadual 
ou por meio das regras estabelecidas pela 
Constituição Estadual; na hipótese (2b), a 
validade da lei ou do ato de governo local 
será questionada segundo as regras da 
Constituição Estadual, pois o texto a im-
pugnar diz respeito apenas a ela, ficando 
sua análise restrita ao Tribunal de Justiça; 
na hipótese (3), a lei ou o ato do governo 
federal podem ser atacados por meio de 
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ADI, ajuizada por um dos legitimados; e, 
por fim, na hipótese (4), a lei ou ato de go-
verno estadual podem ser também atacados 
por meio de ADI, ajuizada, no STF, por um 
dos legitimados. 

Alargando-se um pouco o escopo da 
análise sobre os conflitos federativos, iden-
tifico a vertente política como importante 
área de resolução de tais desacordos. Ali-
ás, ao campo político parece que deve ser 
creditada a primeira tentativa de solução 
dessas questões, uma vez que reside no 
povo e, portanto, nos seus representantes 
eleitos o poder de escolher o seu próprio 
destino. A existência de diálogos constru-
tivos na sociedade, que repercutam nas 
casas legislativas, é o caminho mais seguro 
para a solução de conflitos federativos. Isso 
passa pelo ato de informar a população, 
importante trabalho da imprensa falada 
e escrita, e pelo crescente investimento na 
educação política e social do cidadão, de 
modo que este, cada vez mais, valorize a 
existência de comunidades igualitárias e 
bem representadas nos parlamentos mu-
nicipais, estaduais e federais.

Com isso, fica caracterizado que, no 
campo judicial, são instrumentos de 
composição dos conflitos federativos que 
tenham como fulcro legislação municipal 
a interposição de RE, pela via difusa, ou 
o ajuizamento de ADPF, pela via concen-
trada; no campo político, primeiro degrau 
a ser enfrentado, o instrumento básico é o 
diálogo entre os representantes dos entes 
federativos, que deve desaguar em enten-
dimentos e acordos parlamentares, visando 
à mudança da legislação, com o fito de pôr 
fim à pendenga federativa. O diálogo entre 
os representantes do povo no parlamento, 
respondendo a anseios da maioria da po-
pulação envolvida, e a busca de acordos 
que preservem os direitos das minorias 
são os pontos-chave para a obtenção do 
desenvolvimento econômico e cultural 
com a necessária paz social, que é a base 
para a evolução de qualquer comunidade 
no mundo. 

Por fim, levando em conta o teor dos 
arts. 1o e 18 da Constituição Federal, que 
definem o Município como um ente fede-
rativo, que possui competências explícitas 
e implícitas oriundas do texto constitucio-
nal federal, considero como uma lacuna 
legislativa, a ser preenchida no art. 103 da 
Constituição, a ausência deste membro 
da Federação no rol dos legitimados a 
questionar, pelo controle concentrado, a 
constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual perante o STF.

2.7. Desigualdades regionais

Quando o tema é a igualdade e a sime-
tria entre as unidades federadas e entre 
regiões, são levantadas algumas questões, 
tais como: se os Estados, pelo texto constitu-
cional, têm direito a tratamento igualitário 
ou se o princípio constitucional6 que visa 
à redução das desigualdades regionais 
autoriza a União a dispensar tratamento 
diferenciado entre os entes da federação.

O desenvolvimento econômico e social 
do Brasil tem ocorrido, ao longo de sua 
história, de forma desigual, com polos 
de alta produção industrial, apoiada por 
avançada tecnologia – principalmente em 
torno dos principais municípios da Região 
Sudeste –, e, por outro lado, com grandes 
áreas deixadas em estagnação econômica, 
no interior das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.  

No campo do desenvolvimento eco-
nômico, as disparidades encontradas são 
fruto, primeiramente, da grande extensão 
territorial do país, aliada às suas caracterís-
ticas distintas de solo e de cobertura vege-
tal, que, por aspectos distintos, dificultam 
ou desaconselham a execução de grandes 
projetos industriais ou agrícolas. Esse moti-
vo natural poderia ter sido suplantado com 
o que se chama hoje de desenvolvimento 
sustentado, um desenvolvimento industrial 
realizado com respeito ao meio ambiente, 

6 Princípio que se pode retirar do texto do inciso 
III do art. 3o da Constituição da República. 
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não fosse o raciocínio político, que até pou-
co tempo imperava, de que era “necessário 
concentrar os recursos escassos nas Regiões 
de maiores potencialidades, a fim de criar 
um núcleo suficientemente poderoso que 
sirva de base do desenvolvimento de outras 
Regiões” (BERCOVICI, 2001, p. 75). Celso 
Furtado (1958, p. 53) via nessa assertiva 
alguma verdade, mas ponderava que a 
formulação da hipótese estava incorreta, 
pois “em um plano de desenvolvimento 
é necessário considerar em conjunto toda 
a economia nacional”. Essa hipótese de 
abandonar certas Regiões, cujos recursos 
à época eram considerados escassos, mas 
que tinham um crescimento considerável 
da população, poderia criar, como de fato 
criou, “graves problemas para o futuro do 
país” (BERCOVICI, 2001, p. 75).

A tentativa de superar o desenvolvi-
mento desigual do Brasil teve início com a 
sensibilidade do paraibano Epitácio Pessoa, 
cujo governo destinou 2% da receita federal 
para obras de combate às secas no Nordes-
te, por meio do Decreto Legislativo no 3.965, 
de 1919. A Constituição de 1934 reservou, 
em seu art. 177, 4% da receita federal para 
obras contra as secas, sendo 3% emprega-
dos em gastos planejados e 1% reservado 
para obras de contingência. 

Por influência da Comissão Econômica 
para a América Latina (CEPAL), o planeja-
mento e a atuação estatal ganharam lume 
como elementos essenciais do desenvolvi-
mento econômico e social dos países latino-
-americanos. No Brasil, a Constituinte de 
1946 já adotara uma série de medidas para 
a promoção do desenvolvimento regional 
em áreas consideradas problemáticas, como 
o Nordeste (art. 198), a Amazônia (art. 199) 
e o Vale do São Francisco (art. 29 das Dis-
posições Transitórias).

A Constituição de 1988 reforça e amplia 
o Federalismo Cooperativo, instituído pelo 
texto de 1934, na busca do desenvolvimento 
nacional equilibrado, abolindo a rígida par-
tilha de competências, seja pela atribuição 
de competências materiais concorrentes 

(art. 23), seja pela instituição de competên-
cias legislativas concorrentes (art. 24 e art. 
30, II), seja, ainda, pela gestão associada de 
serviços públicos, por meio de consórcios 
públicos e convênios de cooperação firma-
dos entre os entes federados (art. 241). 

O Federalismo Cooperativo encontra-
-se em estreita relação com o Estado Social 
(Intervencionista), que tem por objetivo 
a simetria “das condições sociais de vida 
e a redução das desigualdades socioeco-
nômicas em todo o território nacional” 
(BERCOVICI, 2001, p. 78). Nessa argumen-
tação em defesa da forma cooperativa de 
Federalismo, que propiciaria certa paridade 
na capacidade de os Estados-Membros 
moverem suas economias, cresce em im-
portância “a distribuição da receita pelo 
produto arrecadado, ou seja, a participação 
de entes federativos na receita dos outros 
entes” (BERCOVICI, 2011, p. 79).

Em face da fragilidade econômica de al-
guns Estados em relação a outros e do gran-
de volume de recursos arrecadados pela 
União, a técnica utilizada pelo Constituinte 
de 1988 para minimizar as disparidades 
foi a participação por expectativa, tam-
bém chamada de participação em fundos. 
Assim, como mecanismo para amenizar as 
desigualdades regionais, foram estabeleci-
das transferências constitucionais da União 
para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, entre as quais são destacadas: 
o Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal (FPE); o Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM); o Fundo de 
Compensação pela Exportação de Produtos 
Industrializados – FPEX;  o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – Fundeb; e o Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural – ITR. 

Como forma de combater os desequi-
líbrios regionais, a Constituição Federal, 
além de adotar o Federalismo Cooperativo 
e de criar fundos públicos para a transfe-
rência de rendas, prevê, como importante 
instrumento, o planejamento do desen-



Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012 193

volvimento regional, compatibilizando-o 
com o plano nacional de desenvolvimento 
equilibrado (arts. 48, IV, e 174, § 1o).  

Para fazer face à Questão Regional, ou 
seja, à problemática dos desequilíbrios 
regionais no Brasil, cujos planos de enfren-
tamento são confeccionados somente no 
âmbito federal, Gilberto Bercovici (2001, 
p. 86-87) reforça tese de Paulo Bonavides 
ao propor “a elevação da Região à catego-
ria de ente federado”, pois considera que 
“as políticas públicas nacionais devem 
ser regionalizadas, adequando melhor os 
investimentos públicos e fazendo com que 
o planejamento regional adquira um papel 
essencial no planejamento nacional”.

O suporte para a criação do novo ente 
federado, a Região, vista como um avanço 
na estrutura federativa do país, estaria 
contido no inciso III do art. 3o e no caput 
do art. 43 da Constituição da República. 
A justificativa teórica para o feito é que os 
problemas, na maioria dos casos, não são 
apenas de um Estado, mas de toda uma 
Região geoeconômica, visto que os limites 
políticos de um Estado não coincidem, nor-
malmente, com suas fronteiras econômicas 
e que as características regionais têm sido 
“relegadas a segundo plano pela União 
exatamente por serem questões regionais, 
não propriamente federais” (BERCOVICI, 
2011, p. 90).

A autonomia política da Região, para os 
defensores do Federalismo Regional, pro-
piciaria a união de interesses em torno de 
uma política econômica e social planejada 
por órgãos regionais. Com isso, “os dese-
quilíbrios regionais poderiam ser melhor 
combatidos e se evitaria a manutenção ou 
agravamento de distorções em um Estado 
em benefício do outro” (BERCOVICI, 2011, 
p. 90). 

Cabe frisar, por oportuno, que o que se 
entende por Região na Europa é distinto da 
concepção dada ao termo na América Lati-
na. Lá, a questão regional é “um problema 
de identidade étnica ou cultural”, enquanto 
aqui é “um problema preponderantemente 

econômico e social” (BERCOVICI, 2011, p. 
91). No Brasil, essa proposta de implantação 
do Federalismo Regional encontra apoio no 
argumento de se evitar a concentração de 
poderes nas competências exclusivas da 
União. No entanto, vale lembrar que a 
autonomia regional implicaria, com boa 
margem de certeza, a disponibilização para 
o novo ente federado de parte das receitas 
dos entes já existentes.

As políticas públicas, ou seja, os progra-
mas de ação do governo para a realização 
de objetivos definidos num tempo certo, 
têm como característica comum serem um 
processo político de escolha de prioridades 
para o governo, em termos de procedi-
mentos e de finalidades. Da leitura do § 
4o do art. 165 da Constituição Federal, é 
depreendido – compreensão que pode ser 
questionada – que cabe ao Poder Executivo, 
privativamente, elaborar planos e progra-
mas nacionais, feitos em consonância com 
o plano plurianual e, uma vez prontos, 
enviados ao Congresso Nacional para 
apreciação. Assim, nesse processo político 
de escolha de prioridades, encarrega-se o 
Poder Executivo de formular e executar as 
políticas públicas. Com isso, escapa aos ór-
gãos de fiscalização o controle de mérito da 
escolha, limitando-se esses órgãos apenas 
ao controle da legalidade formal.

Fábio Konder Comparato (1998, p. 46-
48) propõe a criação de mecanismos para 
o controle judicial de políticas públicas, no 
tocante às suas finalidades expressas ou 
tácitas, bem como em relação aos meios 
empregados para atingir os fins propostos. 
José Joaquim Gomes Canotilho (2010, p. 
832-833) julga ser extremamente complexo 
esse controle, pelas dificuldades de definir 
padrões de conduta constitucional para o 
planejamento e a execução de políticas pú-
blicas, bem como pela obrigação de os juí-
zes se transformarem em agentes políticos e 
de os agentes políticos, democraticamente, 
cumprirem planos e programas de ação. A 
essa proposta de controle judicial do mérito 
de políticas públicas falta, principalmente, 
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a necessária legitimidade inerente aos 
representantes políticos eleitos pelo povo, 
legitimidade essa que os membros do Poder 
Judiciário não possuem, não obstante a teo-
ria estruturante de Friedrich Müller (1996, 
p. 48-49), que considera que a atividade 
jurídica é uma atividade política guiada 
pelas normas jurídicas.

Resta, então, o controle político do 
mérito de políticas públicas realizado 
democraticamente pelo povo, em eleições 
diretas, secretas, universais e periódicas, 
o que impõe uma politização crescente da 
população, realizada, principalmente, por 
meio da educação das pessoas e da geração 
de informações provenientes da imprensa. 
Além da realização de eleições diretas e 
periódicas, fundamentais para a aprovação 
ou reprovação dos planos de um governo, 
vêm em socorro do controle de políticas 
públicas a participação dos partidos polí-
ticos de oposição no parlamento, ao discu-
tirem e votarem os planos e programas do 
Executivo, as ponderações mobilizadoras 
efetuadas pelas minorias políticas organi-
zadas e a democracia participativa, que tem 
lugar por meio de plebiscitos, de referendos 
e da iniciativa popular na apresentação 
de proposições legislativas. É de se notar 
que o parlamento federal é tolhido na sua 
atribuição de propor planos e programas 
que efetivem políticas públicas porque a 
quase totalidade dessas propostas esbarra 
nas imposições de iniciativa privativa do 
Presidente da República, previstas no § 1o 
do art. 61 da Constituição Federal.

Hoje se vê que o desenvolvimento 
desequilibrado, que tem lugar tanto entre 
Regiões quanto dentro mesmo de áreas me-
tropolitanas de todo o país, gera complexos 
problemas econômico-sociais, que necessi-
tam de anos de luta e de vontade política 
para sua redução a patamares aceitáveis 
socialmente. Soluções simples – do tipo, 
de uma penada legislativa, elevar a Região 
à categoria de ente federado – podem não 
atingir suas finalidades pensadas e, por 
outro lado, podem apresentar efeitos co-

laterais que caminhem em oposição à uni-
dade nacional. De tudo, avalio que as de-
sigualdades regionais existentes autorizam 
a União a dispensar tratamento distinto 
entre os entes federados, seguindo, porém, 
as condições impostas pelo 2o princípio de 
justiça de John Rawls (2000, p. 47), ou seja, 
somente pode haver tratamento desigual 
quando ele representa o maior benefício 
possível aos membros menos privilegiados 
da sociedade.

2.8. Blocos supranacionais
Para estudar a formação e o funciona-

mento de blocos supranacionais, o exemplo 
mais palpável, pelo adiantado da evolução, 
é o da União Europeia. Palco de guerras 
ao longo de sua história, a Europa, após a 
Segunda Grande Guerra, vem procurando 
mecanismos garantidores de paz para a 
pletora de distintos povos que vivem no 
velho continente. Com base neste mote – 
paz para o desenvolvimento –, os países 
continentais, capitaneados pela Alemanha e 
pela França, têm investido em movimentos 
políticos e sociais na direção de uma união 
que inviabilize qualquer tentativa de solu-
ção de conflitos por meio de armas.

Por trás, como sói acontecer nas rela-
ções entre países, há um motivo de capital 
importância para a unificação: a vertente 
econômica. Facilitar a livre circulação de 
produtos e de capital entre os membros, 
fortalecendo a economia de todos os inte-
grantes do bloco e, por consequência, pro-
tegendo o mercado formado pela sinergia 
econômica resultante da união dos Esta-
dos, em face de outros países e de outros 
blocos de países, é o objetivo primeiro que 
impulsiona as nações a abrir mão de parte 
de suas soberanias na formação de blocos 
estruturados de nações.

Na análise da evolução desses blocos de 
países, o que se pergunta é se eles marcham 
na direção da formação de um Estado Fe-
deral, na forma clássica como se concebe o 
federalismo, ou se, pelo peso específico do 
instituto da soberania, eles se constituem 
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em blocos supranacionais de uma forma 
nova e distinta. 

O federalismo pressupõe a existência 
de um Estado, ou seja, a existência de um 
povo, distribuído num território definido, 
dotado de soberania para fazer valer suas 
decisões. Pressupõe, ainda, a existência de 
uma Constituição que organiza os órgãos 
do Estado, reparte as competências em, no 
mínimo, dois níveis de governo e garante 
os direitos fundamentais dos indivíduos 
residentes no território. 

A previsão constitucional da repartição 
de competências em dois níveis – Federação 
e Estado-Membro – é a característica essen-
cial do Estado Federal. Observando o bloco 
de países com estrutura mais avançada, a 
União Europeia, verifico que não há, até o 
momento, uma Constituição que firme as 
competências da necessária dualidade de 
níveis que caracteriza uma federação. 

O Legislativo da União Europeia (UE) 
é composto pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho da UE. Os deputados do 
Parlamento Europeu, que representam os 
cidadãos da UE, são eleitos diretamente 
por sufrágio universal, para um período de 
cinco anos. O Parlamento tem por funções 
debater e aprovar, juntamente com o Con-
selho da UE, a legislação e o orçamento da 
UE e fiscalizar outras instituições da UE, 
principalmente o Executivo – a Comissão 
Europeia –, a fim de assegurar que funcio-
nem de forma democrática. O Conselho da 
UE, segundo braço do Poder Legislativo, 
é composto por ministros de cada Estado-
-Membro, que se reúnem para aprovar a 
legislação e o orçamento da UE, coordenar 
as políticas econômicas gerais dos países da 
EU, assinar acordos entre a UE e terceiros 
países, definir as políticas externa e de defe-
sa da UE e coordenar a cooperação entre os 
tribunais e as forças policiais dos países da 
UE. Não existem propriamente membros 
permanentes do Conselho da UE. Toda vez 
que o Conselho se reúne, cada país envia o 
ministro que tenha o domínio técnico e/ou 
político do tema em discussão. 

O Poder Executivo da União Europeia, a 
Comissão Europeia, que assegura a execução 
das políticas e dos fundos da UE, é composto 
por 27 Comissários, cada um indicado pelo 
respectivo país-membro. A nomeação de to-
dos os Comissários, inclusive a do Presiden-
te, está sujeita à aprovação do Parlamento 
Europeu, único órgão com poder de demitir 
a Comissão. A Comissão Europeia, como 
Poder Executivo, propõe nova legislação ao 
Parlamento e ao Conselho; gere o orçamento 
e os fundos da UE; garante o cumprimento 
da legislação da UE, em conjunto com o Tri-
bunal de Justiça; e representa a UE no nível 
internacional, incumbindo-se de negociar 
acordo entre ela e terceiros.

O Poder Judiciário da UE, o seu Tribunal 
de Justiça, composto por um juiz de cada 
país-membro, tem por missão interpretar 
o direito da UE, a fim de garantir sua 
aplicação uniforme em todos os Estados-
-Membros. Além disso, resolve os litígios 
entre os governos nacionais e as instituições 
europeias. Pessoas físicas, pessoas jurídicas 
e organizações podem recorrer ao Tribu-
nal, caso avaliem que seus direitos foram 
infringidos por uma instituição europeia.

Outra instituição da União Europeia de 
grande importância no concerto da tomada 
de decisão é o Conselho Europeu, no qual 
os chefes de Estado e de Governo dos países 
da UE se reúnem, quatro vezes por ano, 
para debater e traçar as políticas da UE. 
Na prática, é este o órgão que define quais 
são os planejamentos que devem ser imple-
mentados no âmbito da União Europeia.

Com esse relato, avalio que não fica de-
finida, na organização da UE, a existência 
de, no mínimo, dois níveis de governo, o 
que a caracterizaria como uma Federação. 
As decisões adotadas pelo órgão Central da 
União Europeia são tomadas pelos Estados-
-Membros, seja no âmbito do Conselho 
Europeu, seja em função de os membros do 
Conselho da UE serem ministros de pastas 
dos gabinetes dos Estados-Membros. 

Essa constatação, aliada ao fato de a 
União não possuir uma Constituição que 
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reparta as competências entre os níveis de 
governo, mostra que não estamos diante 
de uma Federação. Como a Federação está 
fundada numa Constituição e uma Confe-
deração tem suporte na assinatura de um 
tratado internacional, a conformação adota-
da pela UE, sob esse aspecto, aproximar-se-
-ia mais da moldura que se tem para a Con-
federação. Por outro lado, a organização da 
UE afasta-se do modelo de Confederação na 
medida em que os Estados, ao aderirem à 
União, abrem mão de parte de suas sobera-
nias porque passam a aceitar interferências 
de órgãos superiores que influenciam sua 
capacidade de autodeterminação e limitam 
os seus campos de atuação. Diante dessa 
nova tentativa de evolução do paradigma 
do Estado Federal, que tem ocorrido nos 
países europeus, Thierry S. Renoux (1999, 
p. 263) definiu a UE como um “ser híbrido 
e juridicamente monstruoso, esse tipo de 
OJNI – Objeto Jurídico Não Identificado”. 

Projetando esses dados para o teatro 
sul-americano, avalio que, para os mem-
bros da união aduaneira que compõem o 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 
– Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai –, 
é de capital importância acompanhar as 
marchas e contramarchas que têm lugar 
nos processos de formação e consolidação 
da União Europeia. Por estar num estágio 
mais avançado de funcionamento, a UE é 
um campo vasto de pesquisa que, se bem 
estudado, pode orientar os passos a serem 
dados pelo MERCOSUL numa direção 
segura para a estruturação de um bloco 
que acrescente benefícios às populações de 
todos os países integrantes. 

3. Discussão do novo Código 
Florestal no Senado Federal

3.1. Relatório

O Projeto de Lei (PL) no 1.876/1999, de-
nominado informalmente de novo Código 
Florestal, foi apresentado pelo Deputado 
Federal Sérgio Carvalho, de Rondônia, em 

19 de outubro de 1999. A proposição dispôs, 
inicialmente, sobre área de proteção per-
manente (APP), reserva legal e exploração 
florestal; alterava a Lei no 9.605/1998 e revo-
gava a Lei no 4.771/1965 (Código Florestal). 

Já no início de seu mandato parlamen-
tar, o Deputado Sérgio Carvalho, que fale-
ceu em maio de 2003, havia apresentado um 
requerimento de instituição de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), o Reque-
rimento (RCP) no 2/1999, com o objetivo 
de investigar a ocupação de terras públicas 
na Amazônia. Criada a CPI em 14 de março 
de 1999, foi o Deputado Sérgio Carvalho 
nomeado seu relator. O relatório final, 
rico em propostas e sugestões de medidas 
ao poder público, foi aprovado em 29 de 
agosto de 2001.

O PL no 1.876/1999 tramitou na Câmara 
dos Deputados durante mais de onze anos, 
período em que precisou ser desarquivado 
duas vezes, tendo sido remetido ao Sena-
do Federal para revisão somente em 1o 
de junho de 2011. Essa longa tramitação 
é creditada ao jogo de interesses políticos 
que dominavam representantes posicio-
nados em lados opostos: os ambientalistas 
e os ruralistas. Ao iniciar a tramitação no 
Senado, a matéria, que recebeu o nome de 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) no 30, de 
2011, possuía uma feição bem diferente da-
quela originalmente apresentada nos idos 
de 1999, o que foi fruto, principalmente, do 
trabalho de seu último relator, o Deputado 
Aldo Rebelo, de São Paulo, que conseguiu 
construir um texto de consenso, reduzindo 
boa parte das arestas que dificultavam sua 
aprovação.

O texto do PLC no 30/2011 a que se deu 
entrada no Senado, envolvendo aspectos 
sócio-ambientais e econômicos de alta 
complexidade, além de ter estabelecido as 
normas gerais sobre a proteção ambien-
tal, entre outras medidas, dispôs sobre 
as áreas de proteção permanente (APPs) 
para definir suas medidas de delimitação 
e estabelecer critérios para sua utilização; 
sobre as áreas de reserva legal e áreas de 
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uso restrito, para defini-las e estabelecer 
critérios para sua utilização; estabeleceu 
regras específicas para a regularização 
ambiental em APP, para a regularização 
ambiental em área de reserva legal, bem 
como para o controle da origem dos produ-
tos florestais; determinou que as florestas 
existentes no território nacional e as demais 
formas de vegetação, reconhecidas de uti-
lidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do 
país, exercendo-se os direitos de proprie-
dade com as limitações que a legislação em 
geral e especialmente a lei a ser aprovada 
estabelecerem; preconizou regras para a su-
pressão de vegetação para uso alternativo 
do solo e para a regularização ambiental; 
impôs critérios para a exploração florestal e 
para o controle do desmatamento; elencou 
medidas que poderão ser tomadas pelo 
poder público federal, estadual e municipal 
para a proteção das florestas e de outras for-
mas de vegetação; definiu Amazônia Legal, 
APP, área rural consolidada, leito regular, 
manejo sustentável, nascente, pousio, pe-
quena propriedade ou posse rural familiar, 
reserva legal, restinga, uso alternativo do 
solo, vereda, apicum e salgado; e revogou 
a Lei no 4.771/1965, que instituíra o Código 
Florestal, e a Lei no 7.754/1989.

Apesar de o PLC no 30/2011 prever a 
revogação do Código Florestal vigente e 
instituir uma nova e completa legislação 
para o tema, ele não foi tratado em ambas 
as Casas do Legislativo como um projeto 
de código, pois, conforme o parágrafo 
único do art. 374 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), somente tramitaria 
como código se tivesse sido elaborado por 
comissão de juristas ou comissão especial-
mente criada para essa finalidade e que 
tivesse sido antes amplamente divulgada. 
Como disse, a matéria é da lavra de um par-
lamentar de Rondônia, o falecido deputado 
federal Sérgio Carvalho.

O fato de a matéria ter sido tratada como 
um projeto de lei ordinária tornou a dis-
cussão mais rica, com participação de um 

número maior de parlamentares na sua fase 
de instrução. No Senado Federal, antes de 
votado em Plenário, o projeto foi distribuí-
do, inicialmente, para três comissões temá-
ticas – Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA) e Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (CMA) – e, por força 
de requerimento aprovado, foi também 
discutido pelo colegiado da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática (CCT).

Para se ter uma ideia da amplitude 
da discussão no Senado, basta ver que, 
durante a fase de instrução nas comissões 
permanentes, à matéria foram apresentadas 
463 emendas, sendo 96 de senadores mem-
bros da CCJ, 126 de senadores da  CCT, 29 
de membros da CRA e 212 de integrantes 
da CMA. Em Plenário, foram apresentadas 
35 emendas para a discussão e votação do 
Substitutivo da CMA, em primeiro turno, 
e 82 emendas para a discussão em segundo 
turno, das quais 30 foram destacadas para 
votação em separado.

O PLC no 30/2011 teve como relatores 
o Senador Luiz Henrique da Silveira, de 
Santa Catarina, designado pelos presiden-
tes da CCJ, CRA e CCT, e o Senador Jorge 
Viana, do Acre, designado pelo presidente 
da CMA. Ambos governaram seus Estados 
por dois mandatos consecutivos. Durante 
toda a tramitação, atuaram em conjunto, 
de forma sintonizada. O trabalho culminou 
com a apresentação de Emenda Substituti-
va global da CMA, base para a discussão e 
a votação em Plenário. 

3.2. Análise 
Para estudar a argumentação que envol-

veu a tramitação do novo Código Florestal, 
à luz da dinâmica do Estado Federal, esta 
abordagem toma por base o parecer da CCJ 
sobre o PLC no 30/2011, oriundo do relató-
rio do Senador Luiz Henrique da Silveira e 
aprovado em 21 de setembro de 2011, uma 
vez que cabe a essa comissão “analisar a 
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constitucionalidade, juridicidade e regi-
mentalidade da proposição, e as questões 
de mérito envolvendo, especialmente, as 
relações interfederativas presentes na ma-
téria” (SILVEIRA, 2011, p. 3). 

O parecer da CCJ apresenta voto favo-
rável à aprovação da matéria, na forma 
de uma emenda substitutiva que procura 
sanar, basicamente, dois vícios de constitu-
cionalidade identificados e caracterizados 
pelo relator. O primeiro deles trata da 
incompatibilidade entre alguns dispositi-
vos do projeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados e as normas retiradas do art. 24 
da Constituição da República, que discipli-
na a competência legislativa concorrente 
não cumulativa; o segundo diz respeito a 
alguns aperfeiçoamentos necessários para 
uma melhor aplicação, de forma distinta, 
do princípio da legalidade e do princípio 
da reserva legal. 

3.2.1. Princípio da reserva legal

No que concerne ao segundo tópico, 
o parecer identifica vários dispositivos, 
constantes do projeto aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, que remetem temas 
abarcados pela proteção do princípio da 
reserva legal à regulamentação do Poder 
Executivo. O princípio da reserva legal 
toma corpo quando o texto constitucional, 
de forma explícita, “atribui determinada 
matéria exclusivamente à lei formal (ou a 
atos equiparados, na interpretação firmada 
na praxe), subtraindo-a, com isso, à discipli-
na de outras fontes, àquela subordinadas” 
(SILVA, 2010, p. 422). Segundo o parecer 
da CCJ do Senado, se a Constituição da 
República diz que será ordenado “na forma 
da lei”, “por meio de lei” ou qualquer outra 
expressão similar, o objeto somente pode 
ser regulado por lei em sentido estrito, ou 
seja, lei discutida e votada pelas duas Casas 
do Congresso Nacional.

Essa interpretação constitucional, que 
foi aplicada pelo colegiado da CCJ para 
alterar diversos dispositivos do texto do 
PLC no 30/2011, aprovado pela Câmara 

dos Deputados, obstruindo a posterior 
regulamentação de diversos temas pelo 
Poder Executivo, também limita o poder 
de legislar de Estados e Municípios, não 
obstante os primeiros estarem representa-
dos no Senado Federal. 

Outra linha de análise, que considere 
com prevalência, para o estudo, o art. 24 da 
Constituição Federal (o qual, discorrendo 
sobre a competência legislativa concorren-
te, atribui aos Estados e ao Distrito Federal 
a responsabilidade por baixar normas 
específicas sobre florestas, conservação da 
natureza e proteção do meio ambiente), 
bem como o art. 30, inciso I, (o qual, fi-
xando a autonomia legislativa municipal, 
concede ao Município a competência para 
legislar sobre assuntos de interesse local), 
pode responder, em melhores condições, 
às condicionantes encontradas nesse nosso 
país-continente. 

Não é por outra razão que o substitutivo 
aprovado pela CCJ, no seu art. 6o, considera, 
ainda, como áreas de preservação perma-
nentes as declaradas por ato do Poder Exe-
cutivo que, por interesse social, cumpram 
determinadas finalidades estabelecidas 
na lei. Sabedor da dificuldade de regular, 
num projeto de lei que tinha por fito baixar 
normas gerais, a pletora e a diversidade de 
situações que deverão ocorrer ao longo da 
aplicação da lei, o senador Luiz Henrique, 
relator da matéria na CCJ, para submeter 
determinadas decisões a atos do Poder 
Executivo, limita tais decisões a casos, por 
ele definidos previamente, de utilidade 
pública, interesse social e baixo impacto 
ambiental. Com isso, o parecer flexibilizou 
a aplicação do princípio da reserva legal, 
aumentando muito o ciclo de vida do novo 
código, sem delegar, contudo, competên-
cias que estariam acima das responsabili-
dades do Poder Executivo. 

3.2.2. Competência legislativa 
concorrente

Inicialmente, é preciso reforçar a di-
ferença semântica (do sentido dos enun-
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ciados) entre competências concorrentes 
e competências legislativas concorrentes. 
Como dito no capítulo 2.1, que tratou da 
repartição de competências, por competên-
cias concorrentes o que se tem são compe-
tências materiais comuns – as competências 
para executar –, que, no caso brasileiro, 
estão arroladas no art. 23 da Constituição 
Federal. 

As competências concorrentes, também 
chamadas de competências comuns, têm 
por objetivo fazer frente ao Federalismo 
Dual estabelecido originalmente pelos 
pais do Federalismo Norte-Americano. São 
competências que procuram firmar o Esta-
do Federal como um Estado cooperativo, 
uma vez que buscam estabelecer, entre os 
diversos níveis de governo, uma união de 
esforços na execução dos grandes projetos 
de relevância para a população. 

Essas competências concorrentes, que, 
por imposição do parágrafo único do art. 
23 do texto constitucional, deverão ter 
os modos de cooperação regulados por 
intermédio de leis complementares, estão 
passando por uma evolução muito salutar, 
com a promulgação da Emenda Constitu-
cional no 19, que alterou o art. 241 da Lei 
Maior para permitir que a execução dessas 
competências, disciplinada por lei federal, 
seja também efetivada por consórcios pú-
blicos e convênios de cooperação entre os 
entes públicos.

As competências legislativas concorren-
tes, por seu turno, são importantes instru-
mentos utilizados pelo constituinte origi-
nário para materializar, de forma efetiva, a 
divisão vertical de poderes, consolidando a 
pluralidade de ordenamentos que caracte-
riza o Estado Federal. Seguindo a linha dos 
aspectos psicossociais e políticos que deram 
origem à formação do Federalismo no Bra-
sil, a competência legislativa concorrente 
aparece, inicialmente, no parágrafo único 
do art. 22 da Constituição Federal, na sua 
forma cumulativa, quando se delega aos 
Estados Federados competência para legis-
lar sobre as atribuições privativas da União 

elencadas nas alíneas do citado artigo; na 
sequência, são também relacionadas, já na 
forma não cumulativa, nas alíneas do art. 24 
e explicitadas nos parágrafos deste artigo, 
bem como – e não se deve esquecer – no 
inciso I do art. 30, que firma a competência 
de o Município legislar sobre assuntos de 
interesse local.

Essa segunda forma – a competência 
legislativa concorrente não cumulativa 
–, que diz respeito mais diretamente à 
presente análise, trazendo o princípio da 
subsidiariedade incrustado no seu bojo, dá 
consistência, em larga medida, ao Estado 
Federal contemporâneo. Pelo princípio 
da subsidiariedade, a tomada de decisão 
deve ocorrer no nível mais próximo da 
população, o que é facilitado pela legislação 
concorrente, que amplia a possibilidade de 
legislar dos Estados-Membros e dos Muni-
cípios, na medida em que a União, quando 
no desempenho de sua faceta de poder 
central, somente tem competência para es-
tabelecer normas gerais. Essa possibilidade, 
imposta pela Constituição Federal, de os 
Estados e os Municípios estabelecerem as 
normas específicas, traço característico da 
legislação concorrente, favorece a consecu-
ção de um federalismo mais equilibrado e 
cooperativo.

Nesses termos, o parecer da CCJ inicia 
sua análise pela discussão da repartição 
vertical de competência, identificando o 
art. 24 da Constituição da República como 
o ponto de apoio para o estudo do PLC no 
30/2011 e caracterizando-o com a função 
de “garantir a descentralização político-
-administrativa, para o bom funcionamento 
da Federação, contemplando e respeitando 
as profundas diferenças regionais de nosso 
território continental” (SILVEIRA, 2011, 
p. 4). 

Cabe ressaltar, por oportuno, que as 
distinções regionais identificadas no Brasil, 
conforme anteriormente elaborado, dife-
rem, por exemplo, daquelas encontradas 
nas Comunidades Autônomas da Espanha, 
que convivem com regionalismos exacer-
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bados.  No caso brasileiro, o que há são 
desigualdades regionais, principalmente 
econômicas e sociais, originárias de um 
crescimento histórico desequilibrado, com 
polos de alta produção industrial e áreas 
deixadas em larga estagnação econômica. 

No afã de enfrentar os desequilíbrios 
regionais, a Constituição Federal lança mão 
dos instrumentos do Federalismo Coope-
rativo – consubstanciados, principalmente, 
nos arts. 22 (parágrafo único), 23, 24, 30 
(inciso I) e 241 – e dos fundos públicos 
para a transferência de rendas, consoante 
prescrições contidas nos arts. 48, IV, e 174, 
§ 1o. Por certo, as desigualdades regionais 
conduzem o Poder Central a dispensar 
tratamento diferenciado entre os entes da 
Federação.

Para fundamentar as modificações 
que implementaria no texto da emenda 
(global) substitutiva, como conclusão do 
seu parecer, que estava prestes a limitar os 
poderes da União à expedição de normas 
gerais sobre a proteção da vegetação, a 
CCJ lançou a questão: “até onde é cons-
titucional à União tratar de assuntos em 
que as peculiaridades locais e regionais 
necessariamente alterarão o resultado da 
aplicação de uma lei?” (SILVEIRA, 2011, 
p. 7). Para responder, concluindo pela 
reafirmação da norma retirada do art. 24 
da Constituição Federal, o parecer buscou 
apoio nas discussões sobre o conteúdo dos 
parágrafos do citado artigo que ocorreram 
no âmago da Assembleia Nacional Cons-
tituinte, principalmente na argumentação 
de Nelson Jobim, que objetivava resgatar 
os dispositivos que hoje temos em vigor, 
bem como se amparou nos escritos de Célio 
Borja, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
Geraldo Ataliba e José Afonso da Silva, 
entre outros, e na jurisprudência do STF. 

Assim, com base na premissa de que, 
no contexto de uma lei florestal, “não se 
pode afastar a capacidade normativa das 
Unidades da Federação” (SILVEIRA, 2011, 
p. 10), reconhecidas que foram as diferenças 
existentes até no âmbito interno de cada Es-

tado, o parecer da CCJ promove alterações 
no teor, basicamente, de quatro artigos – 1o, 
3o, 8o e 33 – do PLC no 30/2011, de modo a 
permitir o cumprimento da norma emana-
da do art. 24 da Constituição da República, 
propiciando que os Estados assumam sua 
competência de expedir normas específicas 
sobre o tema. Essas mudanças propiciarão 
a publicação de normas particulares não só 
da lavra dos Estados-Membros, mas, pela 
dicção do art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal, também dos Municípios, dando 
espaço para que esses entes possam, res-
peitando suas especificidades, ampliar os 
níveis de proteção ecológica nos espaços 
urbanos sob sua responsabilidade.

Mesmo desenvolvendo e aplicando, 
na feitura da lei nacional, essa ideação de 
respeito às competências constitucionais 
dos entes federados, o substitutivo apro-
vado na CCJ não descurou das responsa-
bilidades assumidas pelo Brasil no plano 
internacional, materializadas nos acordos 
e tratados sobre proteção ambiental e de-
senvolvimento sustentável. Seja pela pres-
são exercida pelos grupos organizados de 
ruralistas e de ambientalistas, entre outros, 
que naturalmente possuem representantes 
no seio do Congresso Nacional, seja pelas 
responsabilidades assumidas pelo país no 
estrangeiro, diversas normas que deveriam 
ser caracterizadas como específicas foram 
guindadas à categoria de normas gerais, 
constando assim do texto aprovado na CCJ. 
O substitutivo, por exemplo, define o que 
vem a ser pequena propriedade ou posse 
familiar para todo o país e delimita as áreas 
de reserva legal, as de uso restrito e as de 
preservação permanente com validade para 
todo o território nacional.

Além disso, o tema discutido no PLC no 
30/2011 é um bom exemplo de assunto que 
necessitaria ser discutido num fórum que 
englobasse outros países da América do 
Sul. Tem sobeja importância para o Brasil 
a forma como são protegidas as áreas em 
torno das nascentes do Rio Solimões e de 
seus afluentes, no Peru e na Colômbia, 
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bem como tem influência para o Paraguai 
e a Argentina o regime de conservação das 
áreas de proteção permanentes, em territó-
rio brasileiro, que comportam as vegetações 
ciliares do Rio Paraná, de seus formadores 
e de seus afluentes.

Nesse mister, o MERCOSUL, ainda 
como união aduaneira, precisa ser am-
pliado e ter alargadas suas atribuições – 
assimilando os acertos e evitando os erros 
colhidos do processo de formação da União 
Europeia –, mesmo que em detrimento de 
parte da soberania dos Estados Nacionais, 
de modo que assuntos de interesse supra-
nacional tenham um palco competente para 
serem discutidos e decididos.

Apesar dos avanços obtidos durante a 
discussão da matéria na CCJ, sob o enfoque 
da dinâmica do Estado Federal, a postura 
assumida pelo Senado – acompanhando, 
em parte, o que fora aprovado pela Câmara 
dos Deputados, que, em alguns pontos, 
tangencia o princípio da subsidiariedade – é 
compreensível. Ela conduz ao pensamento 
de que um caminho razoável para fazer 
valer a necessidade contemporânea de 
carrear a tomada de decisões de determi-
nados temas para o nível mais elevado, o 
plano da Federação, é qualificar e fortalecer 
a representação do Estado-Membro, bem 
como estabelecer uma forma de represen-
tação do Município, como ente federado, 
no Congresso Nacional. 

Sobre essa questão, avalio que um bom 
caminho é reduzir o mandato dos senado-
res, de 8 para 6 anos, com renovação de 
um membro por Estado a cada 2 anos. Os 
senadores eleitos na eleição geral, na qual 
são eleitos o Presidente da República e os 
Governadores de Estado, representariam, 
no Senado, os Estados Federados; os se-
nadores eleitos na eleição seguinte, a de 
prefeito e vereadores, representariam, na 
Casa da Federação, os municípios de seus 
Estados. Com isso, o fiel da balança na 
representação do Senado penderia a cada 
dois anos, proporcionalmente, ora para os 
Estados, ora para os Municípios, passando 

estes a ter uma representação constitucio-
nalizada nas tomadas de decisão de âmbito 
federal, em consonância com os arts. 1o e 18 
da Constituição da República. Além disso, 
tal solução aproximaria mais o senador de 
seu eleitor, visto que o mandato de 8 anos 
facilita, na maior parte das vezes, o distan-
ciamento entre ambos.

Considerações finais
Como fecho deste breve estudo, que 

teve por escopo analisar a tramitação do 
PLC no 30/2011 – projeto de novo Código 
Florestal – em face da dinâmica do Estado 
Federal, é conveniente fazer um retros-
pecto dos pontos doutrinários de maior 
relevância. 

Destaco, primeiramente, a importância 
da autonomia dos municípios, existen-
te desde os tempos do Império, para a 
formação do Federalismo no Brasil. Essa 
autonomia municipal, constitucionalizada 
a partir de 1926 e firmada completamente 
pelo texto de 1988, encontra, como explana-
do, óbices para ser aplicada com toda a sua 
plenitude no plano federal. Mesmo sendo 
um ente federado, o Município não possui 
legitimidade para acionar o Supremo Tri-
bunal Federal, pelo controle concentrado de 
constitucionalidade, e, principalmente, não 
possui representantes para confeccionar as 
leis nacionais que deverá cumprir.

Outro aspecto que merece relevo diz 
respeito ao papel das competências con-
correntes dentro do processo de repartição 
de competências previsto pela Constituição 
Federal. Elas, que foram criadas para quali-
ficar melhor a divisão vertical de poderes, 
enfatizando a aplicação do princípio da 
subsidiariedade, vivem um momento de 
turbulência e indefinição, dadas as ne-
cessidades emergentes de intervenção do 
Poder Central nas atribuições específicas 
de Estados e Municípios. 

Conforme disse, isso tem ocorrido em 
função da falta de recursos financeiros, 
na maioria dos Estados, para enfrentar 
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as reivindicações sociais, bem como pela 
exigência de homogeneidade e proporcio-
nalidade nas relações entre as comunidades 
intestinas do país, o que tem aprofundado 
o deslocamento progressivo do eixo das 
decisões da base (Municípios e Estados-
-Membros) para o topo (União). Em conse-
quência, é lícito pensar sobre a necessidade 
de fortalecer a representatividade de Esta-
dos e Municípios no âmbito da Federação.

A análise do projeto de novo Código 
Florestal em face da dinâmica do Estado 
Federal tomou por base, por razões técni-
cas, o parecer emanado pela CCJ sobre o 
PLC no 30/2011. Nesse parecer, o relator, 
senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, 
entre outros pontos de menor importância, 
procurou corrigir dois vícios de constitu-
cionalidade. O primeiro vício estava con-
substanciado no desrespeito ao princípio 
da reserva legal, visto que diversos dispo-
sitivos do texto original remetiam à regu-
lamentação do Poder Executivo temas que, 
por imposição constitucional, deveriam ser 
regulados por lei no sentido estrito.

O segundo apontava para a necessidade 
de fazer valer as determinações constantes 
dos parágrafos do art. 24 da Constituição 
da República, que explicitam as normas 
de aplicação das competências legislativas 
concorrentes não cumulativas. Essas com-
petências carregam a marca do princípio 
da subsidiariedade, por meio do qual a 
tomada de decisão deve estar o mais pró-
xima possível dos entes que executarão, 
pois o trabalho é realizado, por óbvio, 
com mais afinco e o seu controle é mais 
efetivo. No caso do Brasil, que enfrenta 
marcantes desequilíbrios regionais, avulta 
em importância ouvir a voz dos Estados e 
Municípios. Assim, houve por bem o rela-
tor transformar e alterar quatro artigos, de 
modo que os Estados pudessem assumir 
sua competência de expedir normas espe-
cíficas sobre as matérias.

Apesar dessa postura em defesa das 
prerrogativas dos Estados-Membros, o 
parecer da CCJ manteve sob o controle do 

órgão Central – a União – a responsabilida-
de de discutir e aprovar dispositivos legais 
que poderiam muito bem ser repassados à 
análise e à decisão dos Estados e Municí-
pios. O parecer não pôde avançar mais na 
aplicação do princípio da subsidiariedade 
em função de não estar o país isolado das 
outras nações do mundo, num tema que diz 
respeito não só aos países vizinhos, mas a 
todo o planeta. 

Hodiernamente, assuntos como esse, 
que remetem a responsabilidades ineren-
tes a acordos e tratados assumidos pela 
República Federativa do Brasil na esfera 
internacional, conduzem a uma centraliza-
ção da legislação no âmbito mais elevado, 
o plano da Federação. 

Sendo essa uma constatação que se 
tem efetivado com frequência – o fato de 
as decisões prioritárias serem tomadas 
no ponto mais elevado do Estado Federal 
–, é coerente, para manter o equilíbrio do 
Estado Federal, a proposta de fortalecer 
e melhor caracterizar a representação de 
Estados, bem como a de criar a represen-
tação de Municípios no órgão encarregado 
de confeccionar a legislação para toda a 
Federação: o Congresso Nacional. 
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Considerações introdutórias
Ao longo da história do Estado, as lutas 

sociais levaram ao surgimento e ao refor-
ço da noção de responsabilidade pública 
quanto às questões sociais. Consoante asse-
vera Gheventer (2005, p. 134), a intervenção 
do Estado nas relações de mercado remonta 
à época colonial, mas é apenas a partir da 
década de 1930 que a liberdade econômica 
é colocada no centro das atenções, desde 
já associada à preocupação com o desen-
volvimento.

É interessante asseverar que na realida-
de, consoante observa Seelaender (2006, p. 
13-14), o pensamento intervencionista do 
Estado no Brasil começa a ganhar corpo 
bem antes de 1930. Desde os fins do Império 
e após 1889, o Estado brasileiro já subsidia-
va uma política pesada de imigração. Na 
Primeira República, a intervenção ainda 
era mais precisa nos setores sociais e eco-
nômicos. Podem-se mencionar as políticas 
de combate a epidemias para a proteção da 
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saúde pública, de molde a proteger a saúde 
das elites e a produção de café. 

Além do que foi mencionado, a atuação 
do Estado era necessária tendo em conta 
o estabelecimento das populações mais 
pobres nos centros urbanos que se forma-
vam, o que dificultava a obtenção direta 
daquilo de que se necessitava. Nesse breve 
apanhado, vê-se como foram essenciais no 
processo histórico brasileiro as intervenções 
estatais para a tentativa de proteção socio-
econômica, embora se visualize que ela era 
feita de modo desigual, privilegiando as 
elites, o que justifica, em parte, o grande 
abismo social que persiste até esta data.

A liberdade, conformada com os postu-
lados da igualdade, pressupõe os inúmeros 
sujeitos sociais em condições idênticas 
(igualdade de oportunidades) e, caso se 
paute por essa identidade, conduz inevita-
velmente a transgressões à justiça, embora 
se possa mencionar que tradicionalmente, 
na doutrina liberal, liberdade econômica 
signifique unicamente a ideia de que, 
em sociedades economicamente livres, a 
principal função do Estado seja proteger 
os direitos de propriedade e permitir a 
livre confluência das forças de mercado 
(GHENVENTER, 2005, p. 123). Entretanto, 
tal concepção encontra-se destoante da 
atual realidade social.

Muitos dos problemas do desenvolvi-
mento devem-se a esse tipo de postura do 
Estado, que permite, negligentemente, que 
pessoas morram de fome, crianças perma-
neçam fora da escola, seja negado acesso 
à saúde de qualidade e que os mercados 
possam manejar a seu bel-prazer a vida 
das populações.

Em virtude disso, o Estado (por meio do 
ordenamento jurídico) corrige as desigual-
dades de direito na tentativa de atenuar 
as desigualdades de fato (o que justifica a 
adequação da atuação do Estado no caso 
concreto, para promover ações afirmativas 
– implementação de políticas públicas), 
com o intuito de alcançar a justiça social 
(MORAND-DEVILLER, 2010, p. 66).

1. A implementação das liberdades 
como promoção dos direitos humanos
É importante estabelecer que os direitos 

humanos, para serem reconhecidos como 
elementos fundamentais à emancipação 
da pessoa humana, devem ser exercitados 
e defendidos, o que demanda informação, 
conhecimento, ética, atitudes, legislação, 
práticas, lutas sociais e, em especial, liber-
dade, em todas as suas acepções e sentidos, 
de modo a possibilitar o exercício pleno da 
cidadania social.

A nova compreensão da cidadania deve 
levar em conta a assimetria existente entre 
os “(sobre)cidadãos” e os “(sub)cidadãos”, 
bem como o fato de que os desnivelamentos 
não figuram apenas no plano das relações 
sociais, mas são, muitas vezes, consignados e 
aceitos pelo próprio Estado, inclusive no âm-
bito da legislação vigente (RABENHORST, 
2001, p. 39). Em vista disso, deve-se exigir 
que o direito, que se pretende democrático, 
elimine tais desigualdades, seja no plano 
social, seja no econômico, seja no jurídico.

A forma como os sujeitos mais vulnerá-
veis economicamente são vistos no meio so-
cial reverte-se em práticas que corroboram 
a imagem do “pobre coitado”, “malandro” 
e objeto descartável, a qual impregna o 
modo de ser e agir das pessoas, grupos, ins-
tituições e organizações em relação a eles, 
fazendo com que se perpetuem as diferen-
ciações negativas (ZENAIDE, 2001, p. 41). 

Exige-se o reconhecimento da liberdade 
como direito universal efetivamente posto 
ao alcance de todos para que se possa fi-
nalmente falar em efetivação da cidadania 
plena, inclusive sendo tomada sob o viés 
democrático, desde que se promovam os 
direitos sociais em favor de todos os mar-
ginalizados, mortificados e anulados na so-
ciedade brasileira (PINHEIRO, 1993, p. 27).

O fato de se compreenderem, muitas 
vezes, os direitos econômicos, sociais e 
culturais de um lado e os direitos civis e 
políticos de outro, restando forçosamente 
albergados em perspectivas de direitos di-
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ferentes, forja a justificativa para o abando-
no frequente do direitos econômicos pelos 
governantes. Porém, não se deve esquecer 
que “[...] sem direitos econômicos não há 
direitos humanos” (ZENAIDE, 2001, p. 46).

Apenas seria compreensível e aceitável 
a hierarquização dos direitos, colocando-se 
os civis e políticos acima dos econômicos 
e sociais, se a sociedade tivesse atingido 
determinado nível de desenvolvimento 
econômico que possibilitasse satisfazer as 
necessidades materiais básicas sem detri-
mento de qualquer outro direito civil e po-
lítico ou socioeconômico; caso contrário, a 
noção discriminatória entraria em voga, em 
especial em desfavor daqueles que não têm 
condições de, por seus próprios recursos, 
ter acesso aos bens sociais (BIELEFELDT, 
2000, p. 123).

Para muitos Estados, a diferença entre 
os direitos civis garantidos constitucio-
nalmente (primeira geração) e os direitos 
sociais e econômicos (da segunda geração) 
consiste em dois níveis hierárquicos de 
justiça: o primeiro nível postula um sistema 
de máxima liberdade (igual para todos); 
o segundo regulamenta questões básicas 
da justiça social, limitando desigualdades 
sociais e econômicas (só se justificam se não 
impedirem a igualdade de chances na dis-
puta por cargos e posições e se oferecerem, 
relativamente, ótimas vantagens aos menos 
favorecidos dentro da sociedade).

Diante dessa evidência, como observa 
Seelaender (2006, p. 25), não se pode per-
mitir que se evidenciem conflitos entre os 
próprios pobres, figurando, de um lado, 
os “segmentos das classes mais baixas” 
e, de outro lado, “parte da população” 
(lembre-se de que esta parte é cerca de 2/3 
da população brasileira), de modo que se 
vislumbrem políticas públicas que ponham 
em xeque a igualdade com grau maior de 
complexidade.

Assim, observa Arendt (2007, p. 330), é 
compreensível que, por razões históricas, se 
permita refletir a respeito da ordem filosó-
fica dos direitos humanos, que não pode, 

evidentemente, ser dissociada do estudo 
dos problemas históricos, sociais, econô-
micos e jurídicos inerentes a sua realização.

Tendo tal pensamento em conta, pode-
-se aduzir que: “[...] a filosofia, ao longo 
da história, tem elaborado princípios des-
tinados a garantir que tais direitos sejam 
erigidos, proclamados e utilizados como 
idéias regulativas da vida em sociedade 
[...]” (PEQUENO, 2001, p. 52).

Por outro lado, o grande problema da 
atualidade no que diz respeito aos direitos 
humanos não é mais o de fundamentá-los, 
mas sim o de protegê-los. E protegê-los 
significa aceitar a opção de que já se con-
quistou a sua implantação e que esses direi-
tos humanos devem ser vistos de maneira 
indissociada em relação aos direitos sociais 
e econômicos (também reconhecidos como 
direitos humanos). 

A questão então, na forma problemati-
zada por Pequeno (2001, p. 52), é: em que 
sentido se pode afirmar que os direitos 
humanos já adquiriram, sob o prisma da 
cidadania, seu valor e sua eficácia? 

A própria história da filosofia apresenta 
inúmeras tentativas de fundamentar os 
direitos humanos, o que é apresentado da 
seguinte maneira:

“[...] nitidamente a partir do século 
XVII com o jusnaturalismo de Locke, 
para quem o homem naturalmente 
tem direito à vida e à igualdade 
de oportunidades. Este preceito é 
seguido por Rousseau ao anunciar 
que todos os homens nascem livres 
e iguais por natureza. Nessa mesma 
perspectiva, podemos citar Kant, 
para quem os homens têm direito à 
liberdade, a qual deveria ser exercida 
de forma autônoma e racional. Os 
teóricos do direito natural recorriam 
freqüentemente à idéia de evidência 
para afirmar que tais direitos eram 
inelutáveis e, portanto, inquestioná-
veis (PEQUENO, 2001, p. 52).”

Sob esse ponto de vista, os direitos 
humanos se alicerçam, na atualidade, no 
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valor intrínseco do princípio da dignidade 
da pessoa humana. Isso é vislumbrado 
de maneira muito precisa por Kant (1980, 
420-421) quando, ao fazer reflexões sobre a 
segunda fórmula do imperativo categórico, 
anuncia “[...] agir de tal maneira que trates a 
humanidade, seja em sua própria pessoa ou 
na pessoa do outro, sempre como um fim, 
nunca como mero meio para um fim”. Eis 
por que a pessoa humana é tomada como 
fim em si mesmo. A ideia de dignidade 
deve, pois, instaurar uma nova forma de 
vida, capaz de garantir a liberdade e a 
autonomia do sujeito.

Dessa forma, observa Bobbio (1984, p. 
117-118) que a justiça é liberdade e, com 
base nessa concepção, o fim último do di-
reito é a liberdade (e entenda-se a liberdade 
externa). O direito é concebido, portanto, 
como conjunto de limites às liberdades 
individuais, de maneira que cada um tenha 
a segurança de não ser lesado na própria 
esfera de liceidade desde que também não 
lese a esfera de liceidade dos outros. Logo, 
não é suficiente, segundo o ideal da justiça 
como liberdade, que o ordenamento jurídi-
co estabeleça a ordem, nem que essa ordem 
seja fundada na igualdade. É necessário, 
para que a justiça permaneça no centro 
das decisões, que os membros da socieda-
de, bem como os seus representantes na 
direção do Estado, usufruam da liberdade.

Entretanto, para que essa liberdade 
tenha valor, muitos aspectos têm de ser to-
mados em consideração, motivo pelo qual 
seria “justo” somente aquele ordenamento 
em que fosse estabelecida uma “ordem” 
na liberdade, em que prevalecessem não 
apenas as liberdades civis e políticas, mas 
também as liberdades sociais e econômicas, 
que fundamentam e possibilitam a atuação 
do cidadão na vida política da sociedade na 
qual está inserido (BOBBIO, 1984, p. 119).

A liberdade, como fundamento da dig-
nidade da pessoa humana, impõe-se como 
o valor incomensurável e insubstituível, 
que não admite equivalente. A dignidade, 
por sua vez, tem acepção qualitativa, a qual 

impossibilita a desigualdade no usufruto 
das liberdades. Por essa razão, a pessoa não 
pode gozar de mais dignidade do que outra, 
tampouco pode ser mais ou menos livre.

É necessário fundamentar essa perspec-
tiva a respeito da liberdade considerando 
os percalços da vida cotidiana, os quais 
impõem situações em que a dignidade é 
vulnerada e consequentemente, as liber-
dades. Em face dessa mesma inquietação, 
Pequeno (2001, p. 53) questiona: “[...] O 
que fazer diante da cena dantesca de um 
corredor de hospital público repleto de pa-
cientes (e como são pacientes!) que almejam 
atendimento e salvação?”.

Nesse mesmo sentido, pontua Silveira 
(2001, p. 117): “Temos enormes massas de 
analfabetos, ainda. Pessoas morrem, coti-
dianamente, nos hospitais. Milhões passam 
fome e milhares morrem de epidemias 
tecnicamente resolvidas há décadas e, em 
certos casos, séculos”. Entretanto, na De-
claração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948, o reconhecimento dos direitos 
humanos é positivado e universalizado, 
o que confere a todos os seres humanos a 
prerrogativa de exercício daqueles direitos. 

A liberdade econômica que se quer as-
segurar não é aquela posta pelo marketing 
oficial, que propõe uma “liberdade consu-
mista”, até porque esta é ainda mais utópica 
do que a liberdade conferida nas declara-
ções de direito. Diferentemente, a liberdade 
econômica que se pretende construir com a 
atuação estatal é aquela que garante a todos 
os bens mínimos, na mesma medida e com 
a mesma abertura de possibilidades para a 
fuga do estado de penúria. 

O Brasil é marcado por desigualdades e 
o Estado tem sido conivente com a manu-
tenção dessa situação. Tendo em conta tal 
situação, Figueiredo (2006, p. 25) pondera 
que é necessário criar programas sociais 
que possam suprir as carências das pesso-
as no “vértice mais pobre da população”, 
assim como, discutir e ampliar os projetos 
que pretendem diminuir as desigualdades 
e a pobreza. 
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Em face dessa evidência, não se pode 
deixar de mencionar que a Constituição 
Federal brasileira de 1988 garante que todos 
são iguais perante a lei, sem distinções de 
qualquer natureza; porém a própria estru-
tura da sociedade brasileira, por séculos, 
tem-se empenhado em instituir mulheres, 
negros, pobres e crianças como desiguais 
perante os homens ricos e brancos. Aos 
primeiros, que são mais de 80% da po-
pulação nacional, as condições oferecidas 
asseguram-lhes mais obrigações do que 
direitos; aos últimos, além de toda sorte de 
privilégios, garantem-se-lhes mais direitos 
do que deveres (SILVA J., 2001, p. 131).

Com base nas afirmações de Piovesan 
(2001, p. 2), tendo em vista a integralidade 
dos direitos humanos, pode-se concluir que 
“[...] não há verdadeira liberdade, sem que 
a igualdade seja assegurada e nem tam-
pouco há verdadeira igualdade sem que a 
liberdade seja respeitada”.

Os direitos econômicos, sociais e cul-
turais são verdadeiros direitos fundamen-
tais, sindicáveis e exigíveis e demandam, 
por parte do Estado, séria e responsável 
observância. Os direitos socioeconômicos, 
portanto, incluem, como vislumbrado, a 
preocupação central da proteção aos gru-
pos vulneráveis, devendo ser reivindicados 
como direitos e não como assistencialismo 
ou generosidade do Poder Público (PIOVE-
SAN, 2001, p. 3).

Os mencionados direitos socioeconômi-
cos não são uma generosidade do Estado; 
são, antes, uma obrigação jurídica, funda-
mentada nos tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos, em especial 
no Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, ratificado por 142 
Estados-partes (em 2001), entre eles o Brasil.

É, pois, fundamental reafirmar que os 
direitos econômicos, sociais e culturais têm 
plena exigibilidade, não sendo possível 
tratar com firmeza de direitos humanos 
sem que eles sejam plenamente respeitados.

Em razão disso, Trindade (2001, p. 
12) enumera as distintas obrigações dos 

Estados quanto ao tratamento dos direitos 
socioeconômicos e culturais: “[...] respeitar, 
proteger, assegurar e promover – atinentes 
aos direitos econômicos, sociais e culturais, 
e das obrigações mínimas relativas aos 
mesmos”.

Assim, é importante que se inicie a con-
sideração do que constitui o núcleo duro de 
direitos econômicos, sociais e culturais, a 
ser constituído, por exemplo, pelos direitos 
ao trabalho, à saúde e à educação (mais 
além dos chamados “direitos de subsis-
tência”, tais como o direito à alimentação, 
o direito à moradia e o direito a cuidados 
médicos) (TRINDADE, 2001, p. 14).

É, desse modo, de extrema importân-
cia mencionar que tais direitos devem ser 
acompanhados de instrumentos capazes 
de tornar efetiva a sua realização ou a sua 
exigibilidade, para que mereçam a deno-
minação de direitos humanos. “Esse é um 
imperativo do qual não se pode fugir, sob 
pena de se ver os direitos reduzidos a meras 
normas programáticas ou a valores jusna-
turalistas” (LIMA JUNIOR, 2001, p. 95).

Tais instrumentos, destaca Suplicy 
(2006, p. 15), têm de coadunar-se com as 
bases políticas que desejam atingir, quais 
sejam os objetivos de erradicação da po-
breza, crescimento econômico com maior 
equidade, dignidade e liberdade real para 
toda pessoa humana inserida na sociedade.

É crucial que se mencione estar prova-
do pela experiência que a determinação 
do grau de liberdade ou de limitação 
subsiste, mesmo porque a aproximação 
entre liberdade e limitação se condiciona 
sempre às concepções políticas ou ideoló-
gicas vigentes (ANDRADE D., 1987, p. 2). 
Desse modo, a liberdade que se pretende 
construir quando se fala de um Estado de 
Bem-Estar Social é aquela que garanta, na 
maior medida, esse bem-estar ao maior 
número de cidadãos.

E esse Estado de Bem-Estar Social não 
deve ser visto pela ótica simplesmente 
solidarista, mas pela ótica da equidade 
(FIGUEIREDO, 2006, p. 48), porque não se 
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pode admitir que, em pleno século XXI, ao 
se tratar da liberdade, seja ela vislumbrada 
sob uma perspectiva puramente liberal, na 
qual a liberdade econômica seria apenas 
véu para a ditadura do consumo e dos 
mercados. Em outras palavras, ter-se-ia 
como “liberdade” a dominação de uma con-
dição de mercado, colocando-se o Estado, 
em nome de princípios liberais, a serviço 
da opressão socioeconômica, situação em 
que grande parcela da população não teria 
liberdade, nem econômica, nem civil, muito 
menos política.

2. Liberdade econômica e cidadania: 
a (des)igualdade como elemento 

definidor das liberdades
É improvável o exercício pleno da cida-

dania (cidadania política e social) quando 
se depreende de uma realidade que as pes-
soas, dada a sua posição na estrutura eco-
nômica da sociedade, são muito desiguais.

A igualdade jurídica esposada na lei não 
corresponde aos fatos reais – a liberdade de 
cada um varia em função da desigualdade 
real existente à margem da esfera jurídica. 
Logo, essa igualdade posta abstratamente 
entre as pessoas, quando contraposta às 
atuações concretas, deixa de ter sentido 
(ANDRADE D., 1987, p. 4-5).

Assim, a liberdade, calcada na igual-
dade concreta entre os sujeitos, é um 
pressuposto falso, donde se pode afirmar 
que, sem que haja uma atuação que corrija 
as distorções da realidade, a igualdade é 
meramente teórica, puro princípio sem 
aplicação prática, e a liberdade que a ela se 
liga será, do mesmo modo, utópica e sem 
correspondência com a realidade (ANDRA-
DE D., 1987, p. 5).

Pode-se afirmar que é a própria estrutu-
ra da economia que suscita as limitações e 
coações aos vulneráveis economicamente, 
em benefício das elites econômicas. Certos 
homens (pertencentes às classes abastadas) 
dispõem de larga margem de liberdade, 
enquanto outros (a grande maioria), na 

mesma sociedade, sofrem com o inverso, 
a limitação ou coação que se impõe.

Por omissão ou pela “liberdade de 
indiferença” – expressão de Darcy An-
drade (1987, p. 7) que significa, no seu 
entendimento, a indiferença pela verdade, 
moralidade, justiça e bem-estar social das 
pessoas na sua totalidade, o que impede o 
desenvolvimento dos sujeitos sociais e limi-
ta, de forma real, a vivência da cidadania e 
da dignidade da pessoa humana –, o Estado 
permite que sejam intentadas violações às 
pessoas que não dispõem de recursos (aos 
seus direitos humanos econômicos, sociais 
e culturais) e que a pessoa humana se sujei-
te à privação de direitos sociais essenciais 
à construção da cidadania e da dignidade.

Economicamente, a desigualdade de 
oportunidades é visualizada sem maiores 
preocupações pelo Poder Público. O poder 
e a riqueza ficam concentrados nas mãos 
de poucos, enquanto a grande maioria dos 
cidadãos fica reduzida ao status de priva-
ção em que nem direitos mínimos como 
alimentação, saúde, educação, habitação, 
vestuário são assegurados.

A liberdade apenas significaria: “[...] 
o direito de os ricos se tornarem mais ri-
cos e de os pobres ficarem mais pobres” 
(ANDRADE D., 1987, p. 7). O afortunado 
(ANDRADE D., 1987, p. 20) não enfrenta di-
ficuldades financeiras, pode alimentar-se e 
vestir-se bem, recebe educação e instrução, 
tem assistência médica, diverte-se, partici-
pa da política e faz negócios (a liberdade, 
para ele, tem um aspecto refinado e de 
constatação, simplesmente). 

Para a pessoa pobre, entretanto, os 
obstáculos à realização da liberdade 
acumulam-se e, muitas vezes, tornam-se 
intransponíveis: alimenta-se e veste-se de 
maneira insuficiente; permanece analfabeto 
ou tem instrução mínima; não tem assistên-
cia à saúde; é, no máximo, eleitor.

Como se pode notar do que foi exposto, 
o pobre vê-se obrigado a vencer etapas do 
desenvolvimento pessoal que os afortuna-
dos já encontraram superadas. E, quanto 
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àqueles que não têm condições mínimas 
de, por seu esforço pessoal, vencê-las, as 
liberdades econômicas, que devem ser 
facultadas a todos pelo Estado, têm por 
objetivo a criação das condições para que 
se possam superar as dificuldades. Dessa 
maneira, apenas a atuação positiva do 
Estado é que pode permitir a realização de 
um mínimo de liberdade.

Nessa medida, pode-se definir, como 
conclui Darcy Andrade (1987, p. 25), que 
a liberdade é “[...] o conjunto de condições 
ou circunstâncias em que a pessoa, com 
conveniente segurança e sem temor de mal 
maior, pode agir, mediante sua escolha, 
como lhe aprouver”. E essa condição de 
escolha apenas é possível com a garantia 
mínima de subsistência.

Berlin (2009, p. 249) acrescenta que a 
liberdade pode ser vista como a liberdade 
de escolher entre, pelo menos, duas alter-
nativas; mas, se a própria noção de alterna-
tiva é uma ilusão, então a liberdade nesse 
sentido é uma ilusão. Ou tratando melhor 
o argumento: se a possibilidade de acesso 
aos bens para o suprimento de necessida-
des é uma ilusão (não há alternativa para 
os pobres), então a liberdade econômica é 
uma ilusão.

“[...] o homem [...] procura ser consi-
derado, a seus próprios olhos e aos dos 
outros, como igual aos outros em valor, 
dignidade e oportunidade. Igualdade [...] 
é não apenas um valor moral, mas uma 
necessidade inerente ao homem. [...] o 
homem necessita de auto-realização, 
isto é, procurar felicidade através de 
atividade inerentemente satisfató-
ria. Portanto, procurando ordenar 
sua sociedade e sua vida de modo 
a atender a essas necessidades, os 
homens criam e adotam ideologias 
para ajudá-los a atingir tal fim” 
(CHRISTENSON et al., 1974, p. 42-43, 
grifo nosso).

A liberdade política seria apenas o passo 
inicial para a efetivação das outras liberda-
des e, sem a implementação de todas elas, 

não teria qualquer valor. Isso se deve ao 
fato de que, se é o Estado o responsável por 
uma sociedade em que se institucionalizou 
uma ordem econômica iníqua, apenas ao 
Estado cabe modificar as bases dessa or-
dem econômica, de modo a criar condições 
de segurança, em proveito do exercício 
da liberdade eficaz e condizente com os 
anseios de justiça social (ANDRADE D., 
1987, p. 27).

A democracia, proposta na ordem eco-
nômica que garante, protege e promove 
a justiça social, não deve ser concebida 
apenas como um governo do povo e para 
o povo. A democracia, nessa perspectiva, 
deve ser fixada na igualdade de opor-
tunidades, que nada significará se essas 
oportunidades forem ofertadas da mesma 
maneira ao mais forte e ao mais fraco, ao 
mais rico e ao mais pobre, dispensando-se 
tratamento igual aos desiguais. Propõe-se, 
pois, a substituição dessa concepção (clássi-
ca) pela compreensão de democracia social 
(ANDRADE D., 1987, p. 48-50).

Chega-se, em consequência, à conclusão 
seguinte: o bem-estar social e a elevação do 
padrão de vida têm como pressuposto o 
desenvolvimento econômico (ANDRADE 
D., 1987, p. 290). O esforço da ordem eco-
nômica não é apenas o controle de um setor 
da vida humana que possa ser separado dos 
inúmeros aspectos indispensáveis à realiza-
ção da dignidade da pessoa humana; deve 
haver o controle e a promoção de todos os 
fins, objetivos e anseios indispensáveis à 
plena realização da pessoa humana.

Em suma, é necessário nível mínimo de 
consenso ideológico para a estabilidade e 
a sobrevivência da sociedade e de sua or-
dem política, visto que aqueles objetivos 
do Estado devem ser efetivados, sob pena 
de serem considerados ilegítimos e serem 
causa até mesmo de uma revolução que 
ponha abaixo o sistema vigente.

Na ausência desse consenso ou mesmo 
da congruência entre os objetivos firmados 
pelo Estado e a realidade social, o apoio 
ao sistema exige métodos mais onerosos 
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de recompensas materiais ou força; e, 
em longo prazo, essas são bases fracas e 
talvez impossíveis para a manutenção da 
sociedade. Então cabe ao Estado buscar os 
objetivos sociais propostos e zelar por tais 
objetivos, que se traduzem na implementa-
ção de maior liberdade para a participação 
da comunidade.

Portanto, na exposição de Christenson et 
al (1974, p. 45), quando a sociedade percebe 
que a ideologia tem pouca ou nenhuma 
relação com condições reais, há ameaça de 
desordem social. Isso se dá porque, se a 
estabilidade depende da congruência en-
tre ideologia e condições socioeconômicas 
e políticas, a chave da análise da Ciência 
Social está no estudo da substância da 
ideologia e de sua relação com a realidade.

Sob esse ponto de vista, pode-se con-
cluir que a democracia social mencionada 
anteriormente é firmada no 

“[...] valor da auto-realização de cada 
indivíduo como o propósito último 
a ser servido pelo Estado. [...] O de-
senvolvimento das capacidades da 
personalidade, em seus membros, é o 
propósito último servido pelo Estado 
e o valor político final. Portanto, a 
sociedade democrática é organiza-
da de modo a excluir barreiras ao 
autodesevolvimento individual” 
(CHRISTENSON et al., 1974, p. 223).

A este respeito, Christenson et al (1974, 
p. 219) afirmam que as nações menos desen-
volvidas, em razão da situação em que se 
mantêm os seus cidadãos, se caracterizam 
por não ter as mínimas condições políticas, 
econômicas e sociais, que são pré-requisitos 
da democracia. Falta-lhes alfabetização 
para tornar possível a discussão política e 
significativa a escolha dos representantes, 
bem como lhes falta bem-estar econômico 
suficiente para atenuar os conflitos e as ne-
cessidades sociais capazes de, se satisfeitas, 
criar uma organização estabilizada e pronta 
para o desenvolvimento.

Refletem, ainda, Christenson et al (1974, 
p. 317) que o espírito de liberdade econômi-

ca que se apregoa é aquele voltado para a 
efetivação da justiça social, que favorece a 
distribuição de riqueza que permita apenas 
modestas diferenças de renda entre os mais 
prósperos e os menos prósperos, desejando 
extinguir privilégios especiais e criando 
mais oportunidades iguais para todos.

Note-se que o problema da ausência 
de liberdade em sua plenitude tende a ser 
encarado como se fosse um vício daqueles 
a que se atribui a árdua tarefa da liberação 
da sociedade, porque, como pondera Chaui 
(2007, p. 56-59), não há sujeitos sociais e 
políticos, mas objetos sociopolíticos, tudo 
em virtude da ausência da liberdade.

Tradicionalmente, democracia significa 
igualdade, soberania, preenchimento das 
exigências constitucionais, reconhecimen-
to da maioria e dos direitos da minoria e 
liberdade, donde se pode depreender que 
o fim da exploração e da exclusão sociais 
se reflete na igualdade socioeconômica 
(CHAUI, 2007, p. 148-149).

Chaui (2007, p. 223) alega que as políti-
cas de intervenção do Estado são bem-su-
cedidas sob o ponto de vista administrativo 
ou de atuação da máquina governamental, 
servindo como elemento de combate aos 
custos sociais que se impõem (acentuação 
das desigualdades na distribuição de renda, 
supressão de liberdades sociais que acabam 
por influenciar na supressão de liberdades 
políticas).

Chaui (2007, p. 303) destaca que a liber-
dade, ora vista como perturbação à ordem 
histórica, naturalmente imposta, não passa, 
na realidade, de uma compreensão humana 
das necessidades, ou, mais especificamente, 
a liberdade é visualizada como a conjugação 
dos esforços da pessoa humana na busca da 
realização de suas necessidades (obtenção 
de prazer e bem-estar, mas não apenas isso, 
obtenção da própria subsistência).

Se a liberdade é a consciência da neces-
sidade, isso implica dizer que liberdade 
e necessidade não são opostas, porque a 
liberdade é a simples (ou complexa) ex-
teriorização da necessidade (que é, pois, 
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compreendida como algo interior), o que 
rechaça qualquer tipo de argumento no 
que se refere à oposição entre necessidade 
e liberdade (CHAUI, 2007, p. 304-305).

A pessoa humana deve ser colocada 
no centro do processo de desenvolvimen-
to, sendo imprescindível que se apodere 
do entendimento de que os direitos de 
solidariedade são indispensáveis para a 
compreensão do que se propõe quando se 
fala de uma sociedade justa e solidária. O 
desenvolvimento de cada um (em especial 
daqueles mais vulneráveis social e econo-
micamente) está inexoravelmente ligado 
ao desenvolvimento de todos os demais. É 
essa a compreensão de igualdade consen-
tânea à liberdade plena.

3. A liberdade econômica e o 
desenvolvimento das perspectivas 
de participação da pessoa humana 

na sociedade
O desenvolvimento das forças de 

produção que possibilitam o crescimento 
econômico e social apenas se manifesta 
concretamente por meio de novas relações 
sociais quando, a partir de um novo modo 
de organizar a vida coletiva, se faculta à 
humanidade (à sociedade como um todo, 
inclusive aos mais pobres, sem dotação de 
recursos) a possibilidade de sair do reino da 
simples satisfação das necessidades para o 
reino da liberdade (NUNES, 2003, p. 122).

Nesse mesmo sentido, observa-se que a 
cultura democrática e igualitária da época 
contemporânea é caracterizada não só pela 
afirmação da igualdade civil e política para 
todos, mas também pela consciência de que 
a igualdade civil e política está em consonân-
cia com a redução das desigualdades entre 
as pessoas nos planos social e econômico, 
entendida como meio essencial para pos-
sibilitar a libertação da sociedade das ne-
cessidades e do risco (NUNES, 2003, p. 42).

Isso é facultado, evidentemente, não 
pelos poderes constituídos, na sua acepção 
clássica, como desenhado na Constituição 

Federal (Poder Legislativo, Poder Execu-
tivo e Poder Judiciário), mas por políticas 
públicas – mecanismos construídos em 
especial pelo Poder Legislativo e colocados 
em prática pelo Poder Executivo – que se 
voltam exclusivamente para esse objetivo.

É evidente que, ao se tratar de políticas 
públicas, o elemento “público” aí referido 
não tem a intenção de estabelecer uma dis-
tinção absoluta em relação ao “privado”. O 
sentido de “público”, nos nossos dias, está 
relacionado a uma compreensão de vida 
em sociedade, ao bem comum, indepen-
dentemente de serem o Estado ou outros 
organismos sociais os agentes envolvidos 
na consecução do bem social. O desenvolvi-
mento de políticas sociais não está restrito, 
portanto, ao Estado – embora seja este (e 
assim deve continuar sendo) seu principal 
executor. Também as organizações não 
governamentais e as empresas são capazes 
de desenvolvê-las, em muitos casos com 
resultados até mais satisfatórios.

É interessante a metáfora trazida por 
Nunes (2003, p. 58), ao criticar a equivalên-
cia que pretendem fazer entre a liberdade 
civil e a liberdade econômica nos termos 
apresentados anteriormente. É estabelecido 
o comparativo entre a capacidade de votar 
e a capacidade de comprar, no qual alguns 
eleitores podem votar mais de uma vez 
porque, no mercado livre, aquele que pos-
sui mais bens e riquezas pode influenciar 
mais a economia e usufruir mais e melhor 
da liberdade econômica da sociedade.

Aqueles que não possuem capacidade 
econômica não vivenciam a liberdade. São 
dependentes e têm o seu desenvolvimento 
civil, político, social e econômico impedido 
permanecendo incapazes de atuar nas deci-
sões sociais, impossibilitados de desfrutar 
dos bens e serviços desenvolvidos pela 
tecnologia e vulneráveis às violações dos 
seus direitos mínimos. Seria o que Nunes 
(2003, p. 69) proclama como a “civilização 
das desigualdades”.  

A liberdade é, portanto, regra máxima 
da concepção de desenvolvimento da so-
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ciedade e base fundante da democracia, da 
cidadania e da plena realização dos direitos 
humanos (SILVA R., 1998, p. 230), o que, 
por óbvio, se exterioriza como mais liber-
dades (civis, políticas, sociais, econômicas 
e culturais).

Com essa compreensão de proteção esta-
tal dos direitos de cidadania, cabe também a 
institucionalização dos mecanismos de pro-
teção contra os riscos sociais, por meio de 
uma cultura política que consagre os valores 
e fundamentos básicos da solidariedade e 
da justiça social (CARVALHO, 2005, p. 97).

Salama e Destremau (1999, p. 108-129) re-
velam que, para o Banco Mundial, a pobreza 
traz problemas sociopolíticos que refreiam 
a eficácia econômica. Lembram ainda que o 
relatório 2000 do PNUD trata das relações 
entre pobreza e direitos humanos socioe-
conômicos, asseverando que se exige uma 
maior integração entre os direitos civis e 
políticos e os direitos socioeconômicos, com 
menos discriminação, mediante o fomento 
de uma democracia inclusiva, baseada, es-
pecialmente, nos conceitos de governança e 
atuação estatal. Para Sen (2002, p. 71), na sua 
crítica ao utilitarismo, o desenvolvimento 
como corolário da liberdade indica que a 
liberdade constitui tanto o fim como o prin-
cipal meio para atingir o desenvolvimento.

O Estado assume então responsabilida-
de importante quando da transição do Esta-
do Liberal para o Estado Social, passando a 
definir as políticas públicas, seu direciona-
mento e sua implementação; assim, há, sem 
dúvidas, uma transformação profunda na 
compreensão de liberdade, que passa a ter 
uma conotação mais construtiva (RISTER, 
2007, p. 307).

Segundo reforça Grau (1977, apud 
RISTER, 2007), não há qualquer incompa-
tibilidade entre o planejamento do desen-
volvimento e a liberdade porque o que se 
pretende com a liberdade econômica não é 
suprimi-la, mas sim supri-la.

É compreensível, conforme assevera 
Carlyle (1982, p. 255), que o possuir direitos 
não esteja ligado efetivamente à concreti-

zação desses direitos de cidadania, porque 
a pessoa humana é titular de direitos em 
virtude de sua personalidade, como ser de 
razão. Este é o fundamento da igualdade 
que deve ser promovida, e a efetivação des-
ses direitos depende de que haja a interven-
ção, o amparo e a proteção do sistema legal 
e coativo da sociedade política (Estado).

Para que o poder estatal se mantenha 
legitimado pela igualdade entre os cida-
dãos e pela liberdade que se propõe, é im-
perioso que se facilite o acesso de todos às 
virtudes públicas, ou seja, é imprescindível 
universalizar a liberdade econômica. E essa 
liberdade econômica não pode ser conse-
guida por meio da anarquia das multidões 
e do mercado (CARLYLE, 1982, p. 261). O 
Estado é instrumento imprescindível para a 
condução do processo de desenvolvimento 
socioeconômico, devendo manter tal con-
trole com razoabilidade.

É contraditório, entretanto, do ponto de 
vista socioeconômico, afirmar que apenas 
com a ação estatal, limitando em determi-
nadas situações a liberdade individual, se 
pode atingir a verdadeira concepção de 
cidadania. 

Nessa medida, pode-se ponderar que 
a eliminação das restrições (liberdade for-
mal) não é suficiente para que se alcance 
a liberdade material que proporcione a 
todos iguais condições de acesso ao de-
senvolvimento (CARLYLE, 1982, p. 261). 
Se o cidadão se encontra desamparado 
pelo Estado, não é cidadão (é indivíduo 
que está excluído dos processos e ações da 
sociedade).

A liberdade econômica é concebida, 
portanto, conforme defende Amaral (2005, 
p. 141), como instrumento para a obtenção 
da liberdade política e da cidadania e a 
elas deve estar atrelada, sob pena de se 
tornarem inócuos esses anseios. Como 
ponderou Stuart Mill (1991, p. 158), nunca 
é demasiada a atuação governamental 
que não impeça, mas na realidade auxilie 
e estimule, o esforço e o desenvolvimento 
da pessoa humana.
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Embora defensor do neoliberalismo, 
Hayek (2006, p. 68) afirma que uma das 
formas pelas quais se pode diminuir o agra-
vamento do nível das desigualdades e pro-
mover a liberdade, não em termos liberais, 
mas um mínimo de liberdade, é mediante 
a redistribuição, o que, deliberadamente, 
propicia a redução das desigualdades e a 
eliminação da pobreza. Pondera ainda que, 
havendo crescimento, há a melhoria da si-
tuação das classes mais baixas e a satisfação 
de algumas de suas necessidades básicas.

A liberdade econômica que se prescreve 
é aquela determinada pela ação coletiva dos 
grupos organizados ou pela ação política 
do Estado, pois “o indivíduo isolado está 
economicamente desamparado e quase 
impotente” (CARLYLE, 1982, p. 262). 

É interessante ponderar que de nada 
adianta a proteção da liberdade na órbita 
estatal se não houver profundas modifica-
ções no seio da própria sociedade, ditadas 
pelos imperativos da justiça social, para 
que todos possam se beneficiar do desen-
volvimento social.

Portanto, os meios para que se possa al-
cançar a liberdade econômica são: o esforço 
conjunto para o fortalecimento da posição 
dos membros sociais mais débeis economi-
camente e o controle legal da comunidade 
política sobre as condições econômicas. Em 
outras palavras, uma democracia social que 
se volte para a efetivação dos direitos da 
pessoa humana como sujeito econômico.

Considerações finais
Dizer que o pobre é livre – porque tem 

liberdade para prestar seus serviços a quem 
desejar ou ainda conseguir outras formas 
de sustento – é mera ilusão. A liberdade 
econômica apenas pode ser facultada à 
parcela carente da população quando for-
ças externas de controle moral e racional 
intervêm e fazem com que haja efetiva 
transformação social, propiciando acesso 
àquilo de que mais se precisa (renda, ali-
mentação, vestuário, habitação). 

Nessa senda, impõe-se como baluarte 
a apreensão de que o desenvolvimento 
não se dá naturalmente pelo livre jogo 
do mercado, segundo a compreensão de 
liberdade econômica nos moldes liberais. 
O desenvolvimento deve ser alcançado 
mediante diretrizes propostas e planejadas 
pelo Poder Público, obviamente com a par-
ticipação da sociedade.

A liberdade política apenas pode ser vi-
vida em sua plenitude quando da constru-
ção de direitos sociais firmes e efetivos na 
sociedade. Não pode votar certo, não pode 
desejar cidadania aquele que passa fome. 
Este apenas se resigna ao desejo pelo pão.

É absurdo, pois, imaginar que a liber-
dade econômica é comparável à liberdade 
moral, intelectual ou artística. Qualquer 
destas pode desenvolver-se sem a par-
ticipação da comunidade ou do Estado; 
entretanto, a liberdade econômica apenas 
se desenvolve quando há uma atuação 
positiva. E é o desenvolvimento desta liber-
dade que fomentará todas as outras formas 
de liberdade. A liberdade econômica não 
pode, portanto, funcionar sem que haja 
a intervenção, o amparo e a proteção do 
sistema legal e coativo do Estado.

Para que tais direitos sejam consagrados 
não apenas no texto da lei, muito deve ser 
feito pelo Poder Público a fim de garantir 
ao cidadão a verdadeira liberdade (não 
a ausente de limitações, mas a dotada de 
possibilidades para todos). 

O acesso à liberdade é a tônica das rei-
vindicações democráticas que ampliam a 
cidadania – no plano político, facultando 
o direito de se organizar politicamente, em 
especial mediante o direito de participar 
das decisões; e no plano social, mais am-
plo, por meio da defesa de certos direitos 
ou de sua conservação, possibilitando a 
conquista do próprio direito à cidadania, 
pelo reconhecimento de novos direitos e, 
portanto, de novos sujeitos sociais. É im-
perioso reconhecer que as liberdades civil 
e política são necessariamente ligadas à 
liberdade econômica.
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1. A impugnação constitucional 
de leis e atos normativos

A democracia brasileira sustenta-se 
bem em diversos pilares, e um deles é a 
possibilidade, significativamente amplia-
da pela Carta de 1988, de entes estatais e 
organizações corporativas impugnarem a 
existência e a vigência de normas conside-
radas contrárias à Constituição.

O atual leque de legitimados para pro-
por ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI) – Presidente da República, Mesas do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputa-
dos, Mesa de Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, Go-
vernador de Estado ou do Distrito Federal, 
Procurador-Geral da República, Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, partido político com representação 
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no Congresso Nacional e confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito 
nacional – aproxima o sistema de controle 
constitucional brasileiro, ainda que de 
modo tímido, como já demonstramos (OLI-
VEIRA, 2007), do ideal preconizado por 
Peter Häberle (1997) em sua teoria da socie-
dade aberta de intérpretes da Constituição.

No regime constitucional anterior, a 
impugnação de normas consideradas in-
constitucionais era atribuição exclusiva do 
Procurador-Geral da República. Este, por 
sua vez, e contraditoriamente, era também 
o responsável legal pela defesa da União 
em processos judiciais – o que trazia certo 
desconforto no tocante à necessária inde-
pendência para a investida contra leis e 
atos normativos viciados, como afirmou em 
entrevista o Ministro Sepúlveda Pertence 
(CHAER, 2006).

O modelo atual de impugnação de 
normas traz diversas possibilidades de 
resultado, especialmente após a edição da 
Lei no 9.868/1999. Têm-se a interpretação 
conforme a Constituição, a declaração de 
inconstitucionalidade com ou sem redu-
ção do texto, a técnica da norma “ainda 
inconstitucional” etc. – todas permitindo 
maior precisão e eficácia no trabalho do 
Supremo Tribunal Federal (STF) de guardar 
e proteger a Constituição Federal.

2. A peculiar decisão de John Marshall
É, contudo, interessante perceber que a 

decisão judicial considerada inaugurante 
da moderna compreensão ocidental do 
controle jurisdicional da constitucionali-
dade – a proferida por John Marshall, Chief 
Justice da Suprema Corte norte-americana 
no caso Marbury x Madison, em 1803 – não 
resultou na extirpação de uma norma do 
mundo jurídico, nem em redução de seu 
texto ou conteúdo, mas sim na manutenção, 
na prática, da lei então impugnada.

Com efeito, a técnica do controle ju-
risdicional da constitucionalidade foi ali 
utilizada para que a Suprema Corte norte-

-americana pudesse validamente evitar 
o envolvimento em assunto de delicada 
complexidade política, e para tanto foram 
primordiais as qualidades de Marshall 
como notável jurista e habilidoso político.

No caso (MARSHAL, 1997), o Presi-
dente John Adams indicou ao Senado, 
submetendo à sua aprovação, o nome de 
William Marbury para exercer, com man-
dato de cinco anos, o cargo de Juiz de Paz 
do Condado de Washington, Distrito de 
Columbia. Aprovado o nome, a nomeação 
foi perfectibilizada mediante a lavratura do 
respectivo ato, a assinatura do Presidente 
e a colocação do selo dos Estados Unidos.

Entretanto, antes da entrega do ato de 
nomeação ao nomeado – o que o habilita-
ria a entrar em exercício –, encerrou-se o 
mandato do Presidente Adams, tomando 
posse o Presidente Thomas Jefferson, de 
orientação política adversária. James Ma-
dison foi escolhido Secretário de Estado e, 
ao tomar conhecimento do ato de nomeação 
pendente, decidiu consultar o Presidente 
Jefferson. Este afirmou que a nomeação do 
Juiz de Paz estaria incompleta e assim seria 
passível de revogação, orientação que foi 
seguida por Madison, que recusou o pedido 
de entrega do documento, formulado por 
William Marbury.

Marbury, então, apresentou, em feverei-
ro de 1803, um mandamus contra Madison, 
pedindo à Suprema Corte que notificasse o 
Secretário de Estado para o fim de proceder à 
entrega ao impetrante do documento de no-
meação, habilitando-o ao exercício do cargo.

O Presidente Thomas Jefferson, po-
rém, já havia anunciado que seu governo 
ignoraria qualquer ordem judicial que de-
terminasse a entrega do ato de nomeação 
a William Marbury. A disposição nesse 
sentido era concreta, tanto que Madison, 
recebendo a solicitação de informações da 
Corte, desprezou-a e não se manifestou 
nos autos.

John Marshall (1997), presidente da Cor-
te (Chief-Justice) e também relator do caso, 
estava diante de um impasse. Se indeferisse 
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o mandamus, correria o risco de fortalecer 
Jefferson, de cujas ideias políticas não par-
tilhava, e pareceria ter aceitado a submissão 
do Poder Judiciário à rebeldia institucional 
do Presidente da República. Se deferisse o 
mandamus, correria o risco de ver a Suprema 
Corte – cuja existência era recentíssima e 
cujo espaço institucional ainda precisava ser 
obtido perante a sociedade norte-americana 
– desmoralizada ante o pré-anunciado des-
cumprimento de sua decisão.

O caminho seguido por Marshall 
(1997) foi negar parcialmente aplicação, 
por inconstitucionalidade, ao artigo da lei 
orgânica dos tribunais judiciários dos Es-
tados Unidos que tratava da competência 
da Suprema Corte.

Para tanto, considerou:
a) o que dizia a Constituição norte-

-americana sobre a competência da Supre-
ma Corte:

“Art. III. [...] Seção II:
Em todas as questões relativas a 
embaixadores, outros ministros e 
cônsules, e naquelas em que se achar 
envolvido um Estado, a Suprema 
Corte exercerá jurisdição originária. 
Nos demais casos supracitados, a Su-
prema Corte terá jurisdição em grau 
de recurso, pronunciando-se tanto 
sobre os fatos como sobre o direito, 
observando as exceções e normas que 
o Congresso estabelecer.”;

b) e o que dizia a lei orgânica dos 
tribunais judiciários dos Estados Unidos 
(judiciary act), aprovada pelo Congresso 
em momento posterior à Constituição, am-
pliando a competência da Suprema Corte 
para também:

“[...] expedir alvarás de mandamus nos 
casos justificados pelos princípios e 
estilos legais, a quaisquer tribunais 
instituídos, ou pessoas que exerçam 
funções, sob a autoridade dos Estados 
Unidos da América.”

Marshall (1997) vislumbrou, portanto, 
que a Suprema Corte só poderia ser acio-
nada originariamente, segundo a Consti-

tuição, nas “questões relativas a embaixadores, 
outros ministros e cônsules, e naquelas em que 
se achar envolvido um Estado”, atuando nos 
demais casos apenas em grau de recurso; 
e que a lei ordinária não poderia modificar 
essa competência, alargando-a para inserir 
no conhecimento originário questões rela-
tivas a qualquer agente público, ainda que 
de elevada autoridade.

Em seu voto, Marshall (1997) teceu lon-
go comentário, demonstrando, detalhada e 
fundamentadamente, que a nomeação de 
Marbury estava perfeita e acabada e que 
era ilegal a recusa do Secretário de Estado 
em entregar o respectivo ato ao impetrante. 
Ao final, porém, negou conhecimento ao 
mandamus, uma vez que fora apresentado 
originariamente à Suprema Corte, segun-
do o que dizia a lei orgânica dos tribunais 
judiciários, mas deveria ter sido apresen-
tado às instâncias ordinárias, com base no 
regramento da Constituição.

Em sua decisão, advertiu John Marshall:
“Ou havemos de admitir que a 
Constituição anula qualquer medida 
legislativa, que a contrarie, ou anuir 
em que a legislatura possa alterar por 
medidas ordinárias a Constituição. 
Não há contestar o dilema. Entre as 
duas alternativas não se descobre 
meio termo. Ou a Constituição é uma 
lei superior, soberana, irreformável 
por meios comuns; ou se nivela com 
os atos de legislação usual, e, como 
estes, é reformável ao sabor da le-
gislatura. Se a primeira proposição 
é verdadeira, então o ato legislativo, 
contrário à Constituição, não será lei; 
se é verdadeira a segunda, então as 
Constituições escritas são absurdos 
esforços do povo, por limitar um 
poder de sua natureza ilimitável” 
(BARBOSA, 2004, p. 41).

Na prática, portanto, no caso conside-
rado o mais relevante da história jurídica 
ocidental de moderno controle jurisdicional 
da constitucionalidade, a norma impug-
nada restou mantida, e não expurgada. A 
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Suprema Corte, sob argumento da questão 
constitucional, decidiu por não decidir.

3. A defesa das normas impugnadas
Nesse diapasão, procurar-se-á demons-

trar neste artigo, com base em estudo da ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal, 
os meios de atingir o “outro lado da moeda”, 
ou seja, sugerir quais são os caminhos possí-
veis e razoavelmente promissores para que 
se consiga manter no ordenamento jurídico 
brasileiro uma norma impugnada em ação 
direta de inconstitucionalidade, evitando-se 
a sua retirada do mundo jurídico.

O tema, que aparentemente nunca mere-
ceu análise específica em artigos doutrinários, 
pode despertar interesse não só dos entes 
estatais responsáveis pela edição das leis e 
atos normativos impugnados, mas também 
das organizações corporativas legitimadas e 
de outras entidades que, pretendendo a pre-
servação da norma, atuem no processo na 
qualidade de amici curiae, sob a autorização 
do art. 7o, §2o da Lei no 9.868/1999 – situação 
cada vez mais corriqueira nas ações diretas 
de inconstitucionalidade1.

Os amici curiae desempenham relevan-
tíssimo papel na ação direta. Funcionam, 
na maior parte das vezes, como defensores 
da manutenção da norma impugnada e dão 
certa operacionalidade ao postulado de 
Peter Häberle (1997, p. 40), segundo o qual 
“A sociedade é livre e aberta na medida em 
que se amplia o círculo dos intérpretes da 
Constituição em sentido lato”.

4. Mérito da impugnação 
constitucional: um campo inseguro
É fato que os Ministros do STF, assim 

como os Juízes em geral, buscam se pautar 
1 “Art. 7o

 Não se admitirá intervenção de terceiros 
no processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
[...] § 2o

 O relator, considerando a relevância da matéria 
e a representatividade dos postulantes, poderá, por 
despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo 
fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros 
órgãos ou entidades” (BRASIL, 1999c).

por critérios de neutralidade e imparcia-
lidade na análise dos casos que lhes são 
submetidos, aqui incluído o cotejo entre 
o conteúdo de normas impugnadas e a 
Constituição, no âmbito das ações diretas 
de inconstitucionalidade.

Entretanto, a experiência de vida do 
julgador exerce previsível influência nessa 
análise. A interpretação constitucional de 
um mesmo texto autoriza frequentemente 
diferentes e variados resultados.

Todos os fatores se mostram relevantes 
e consideráveis: a origem profissional e 
social do julgador, os problemas que en-
frentou, sua vivência familiar e pessoal e as 
visões de mundo que construiu ou adotou.

Assevera Carlos Maximiliano (1999, p. 
10-11), que foi Ministro do STF entre 1936 
e 1941, acerca do complexo conteúdo da 
interpretação jurídica:

“A atividade do exegeta é uma só, 
na essência, embora desdobrada em 
uma infinidade de formas diferentes. 
Entretanto, não prevalece quanto a 
ela nenhum preceito absoluto: pratica 
o hermeneuta uma verdadeira arte, 
guiada cientificamente, porém jamais 
substituída pela própria ciência. Esta 
elabora as regras, traça as diretrizes, 
condiciona o esforço, metodiza as 
lucubrações; porém, não dispensa o 
coeficiente pessoal, o valor subjetivo; 
não reduz a um autômato o investi-
gador esclarecido.”

Por isso, a defesa do mérito das normas 
impugnadas, apesar de obrigatória e abso-
lutamente recomendável, apresenta-se como 
um campo inseguro, em que a relatoria no 
Tribunal, o quorum do dia da sessão de jul-
gamento e até, em parte, o momento político 
reinante podem exercer influência no resul-
tado da ação direta de inconstitucionalidade.

5. As chances 
objetivas de defesa

Em razão da relativa imprevisibilidade 
da análise meritória em um processo de 
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índole constitucional é que a utilização 
de óbices formais, apostos como prelimi-
nares na resistência à extirpação, implica 
objetividade e significativa probabilidade 
de êxito quanto à manutenção da norma 
impugnada no ordenamento jurídico.

A defesa contra a declaração de incons-
titucionalidade das normas tem, portanto, 
maior chance de sucesso nos aspectos ob-
jetivos do processo judicial de ação direta, 
especialmente no tocante aos requisitos de 
admissibilidade da ação.

Elencam-se a seguir alguns dos meios 
eficazes de defesa, já respaldados pela ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal.

5.1. A ilegitimidade ativa
O art. 103, inc. IX, da Constituição confe-

re às confederações sindicais ou entidades 
de classe de âmbito nacional o poder de 
impugnação de normas por inconstitucio-
nalidade.

Na defesa da norma impugnada, a preli-
minar de ilegitimidade ativa da confedera-
ção ou entidade impugnante é seguramente 
a mais utilizada pelos interessados que 
pretendem a preservação do texto legal.

Tal preliminar desdobra-se em três pro-
jeções, segundo a jurisprudência do STF.

A primeira delas é que a pessoa jurídica 
impugnante precisa congregar a inteireza 
de uma classe profissional. Não basta a 
uma confederação sindical ou entidade 
classista a representação de apenas parte 
de uma classe. O STF assentou esse tópico 
no julgamento das ações diretas de incons-
titucionalidade (ADI) nos 1.431, 1.297 e 832 
(BRASIL, 1998, 1995b, 1993a). Em todas, a 
impugnante abarcava apenas parte de uma 
classe – parte dos servidores da Polícia Fe-
deral, do Fisco ou do Ministério Público –, 
e, portanto, a ação direta não foi conhecida, 
ainda que as normas impugnadas pareces-
sem, prima facie, inconstitucionais.

A segunda projeção de abrangência é 
que a pessoa jurídica impugnante precisa 
ter representação em pelo menos nove 
unidades federativas, ou seja, um terço do 

total de Estados do país. O STF usou esse 
parâmetro na ADI 386 (BRASIL, 1991), 
para aferir o indispensável “caráter na-
cional” da entidade impugnante. E o fez 
mediante aplicação analógica de regras da 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei no 
9.096/1995), a qual, mediante seus arts. 
7o, 8o e 13, apõe tal critério para registro e 
atuação formal de uma agremiação.

Disse a Corte na ADI 3617, em prece-
dente que atesta conjuntamente as duas 
projeções acima mencionadas:

“LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. 
Ativa. Ação direta de inconstitucio-
nalidade – ADI. [...] Legitimação não 
caracterizada. Entidade classista de 
âmbito nacional, mas de representa-
ção parcial da categoria profissional. 
Não representatividade em, pelo 
menos, 9 (nove) estados da federação, 
nem de todos os membros do Poder 
Judiciário nacional. Inteligência 
do art. 103, IX, c.c. art. 102, § 2o, da 
CF. [...] Carece de legitimação para 
propor ação direta de inconstitucio-
nalidade, a entidade de classe que, 
embora de âmbito estatutário nacio-
nal, não tenha representação em, pelo 
menos, nove estados da federação, 
nem represente toda a categorial pro-
fissional, cujos interesses pretenda 
tutela” (BRASIL, 2011).

Tem-se ainda, como terceiro enfoque da 
ilegitimidade para instauração do processo 
objetivo de controle de constitucionalidade, 
a questão da “pertinência temática”. Esse 
requisito – que, como os demais, também 
não existe no texto da Constituição e recebe 
crítica da doutrina (MENDES; MARTINS, 
2005, p. 170-171) – consiste na necessidade 
de o tema tratado na ação de impugnação 
constitucional dizer respeito, diretamente, 
aos interesses ou à peculiar visão de mundo 
do autor da ação.

Se não houver essa relação de pertinên-
cia, a ser aferida caso a caso pelo STF, a ação 
não será conhecida, como consta expressa-
mente da ADI 893-MC: “o STF assentou o 
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entendimento de que a ação direta há de 
ter pertinência com os interesses do seu 
autor, tratando-se de entidade de classe” 
(BRASIL, 1993b).

Tal requisito da “pertinência temática” 
vem sendo imposto não só às confederações 
e entidades de classe de âmbito nacional, 
mas também a Governador de Estado 
(ADI 902) (BRASIL, 1994) e até mesmo a 
Mesa de Poder Legislativo Estadual (ADI 
2242) (BRASIL, 2001a) – apesar, data venia, 
de ser o Poder Legislativo em geral, numa 
democracia consolidada, o representante 
mais legitimado da vontade popular, figu-
rando como livre e amplo receptáculo de 
questionamentos e impugnações a atos do 
Poder Público (SARNEY, 1999, p. 244-245).

5.2. A inviabilidade de ADI contra 
normas anteriores à Constituição

Outro obstáculo objetivo a ser aprovei-
tado no interesse da manutenção de normas 
no mundo jurídico é o fato de que o STF 
não admite controlar a constitucionalida-
de, na via abstrata, de normas anteriores à 
Constituição.

O raciocínio é sutil: para a Corte, em tais 
circunstâncias, o próprio advento da Carta 
teria implicado a não recepção da norma 
inquinada – caso ela destoe mesmo da 
Constituição. Assim, o resultado da decisão 
judicial pleiteada pelo impugnante seria, na 
prática, uma “declaração de não recepção”, 
ao passo que o resultado esperado de uma 
ação direta de inconstitucionalidade é a 
declaração de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade por cotejo frontal.

Decidiu o STF sobre isso, na ADI 007:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO 
DE ATO ESTATAL EDITADO AN-
TERIORMENTE À VIGÊNCIA DA 
CF/88 – INCONSTITUCIONALIDA-
DE SUPERVENIENTE – INOCOR-
RÊNCIA – HIPóTESE DE REVOGA-
ÇÃO DO ATO HIERARQUICAMEN-
TE INFERIOR POR AUSÊNCIA DE 
RECEPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE 

DE INSTAURAÇÃO DO CON-
TROLE NORMATIVO ABSTRATO 
– AÇÃO DIRETA NÃO CONHECI-
DA. – A ação direta de inconstitucio-
nalidade não se revela instrumento 
juridicamente idôneo ao exame da le-
gitimidade constitucional de atos nor-
mativos do Poder Público que tenham 
sido editados em momento anterior 
ao da vigência da Constituição sob 
cuja égide foi instaurado o controle 
normativo abstrato. A fiscalização 
concentrada de constitucionalidade 
supõe a necessária existência de uma 
relação de contemporaneidade entre 
o ato estatal impugnado e a Carta 
Política sob cujo domínio normativo 
veio ele a ser editado. O entendimento 
de que leis pré-constitucionais não 
se predispõem, vigente uma nova 
Constituição, a tutela jurisdicional 
de constitucionalidade in abstrac-
to – orientação jurisprudencial já 
consagrada no regime anterior (RTJ 
95/980 – 95/993 – 99/544) – foi rea-
firmado por esta Corte, em recentes 
pronunciamentos, na perspectiva da 
Carta Federal de 1988. – A incompa-
tibilidade vertical superveniente de 
atos do Poder Público, em face de um 
novo ordenamento constitucional, 
traduz hipótese de pura e simples 
revogação dessas espécies jurídicas, 
posto que lhe são hierarquicamente 
inferiores. O exame da revogação de 
leis ou atos normativos do Poder Pú-
blico constitui matéria absolutamente 
estranha à função jurídico-processual 
da ação direta de inconstitucionalida-
de” (BRASIL, 1992).

5.3. A inviabilidade de ADI 
contra lei de efeitos concretos

É também cabível defender a lei con-
tra a declaração de inconstitucionalidade 
alegando sua condição de produtora de 
efeitos concretos, o que inviabilizaria o 
conhecimento da ação direta.
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Leis de efeitos concretos, segundo o STF, 
são aquelas que, apesar da roupagem de 
norma abstrata, têm por conteúdo a regu-
lação de situações específicas e determina-
das. São, na prática, atos administrativos 
revestidos com manto de lei, como alguns 
aspectos de leis orçamentárias e as normas 
que estipulam pensão vitalícia para certas 
pessoas ou seus familiares.

O questionamento direto desse tipo de 
lei não é admitido pelo STF, como se vê do 
julgado na ADI 2484:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRE-
TA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. LEI COM EFEITO CONCRETO. 
[...] I. – Leis com efeitos concretos, 
assim atos administrativos em sen-
tido material: não se admite o seu 
controle em abstrato, ou no controle 
concentrado de constitucionalidade. 
[...] III. – Precedentes do Supremo 
Tribunal Federal. IV. – Ação direta 
de inconstitucionalidade não conhe-
cida” (BRASIL, 2003a).

5.4. A ausência de ofensa 
direta à Constituição

Alexandre de Moraes (2004, p. 600) 
ressalta que:

“Controlar a constitucionalidade 
significa verificar a adequação (com-
patibilidade) de uma lei ou de um 
ato normativo com a Constituição, 
verificando seus requisitos formais 
e materiais.”

A contrariedade entre a norma impug-
nada e a Constituição, portanto, precisa ser 
direta e prontamente aferível, sem necessi-
dade de socorro a elucubrações cerebrinas 
ou consulta a outras normas infraconstitu-
cionais. O STF já chamou essa condição de 
“inconstitucionalidade chapada”.

Se a descoberta do vício de constitucio-
nalidade depender de fatores que ultrapas-
sem o cotejo direto, então a ação não será 
admitida. Confira-se o decidido na ADI 613:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE [...] HIPóTESE DE 

INCOGNOSCIBILIDADE, NESSE 
PONTO, DA AÇÃO DIRETA [...] 
CONTROLE NORMATIVO ABS-
TRATO [...] JUÍZO DE CONSTITU-
CIONALIDADE QUE DEPENDE DE 
CONFRONTO ENTRE DIPLOMAS 
LEGISLATIVOS – INVIABILIDA-
DE DA AÇÃO DIRETA. – Não se 
legitima a instauração do controle 
normativo abstrato, quando o juízo 
de constitucionalidade depende, 
para efeito de sua prolação, do prévio 
cotejo entre o ato estatal impugnado 
e o conteúdo de outras normas jurí-
dicas infraconstitucionais editadas 
pelo Poder Público. A ação direta 
não pode ser degradada em sua 
condição jurídica de instrumento 
básico de defesa objetiva da ordem 
normativa inscrita na Constituição. 
A válida e adequada utilização desse 
meio processual exige que o exame 
in abstracto do ato estatal impugnado 
seja realizado, exclusivamente, à luz 
do texto constitucional. A incons-
titucionalidade deve transparecer, 
diretamente, do próprio texto do ato 
estatal impugnado. A prolação desse 
juízo de desvalor não pode e nem 
deve depender, para efeito de con-
trole normativo abstrato, da prévia 
análise de outras espécies jurídicas 
infraconstitucionais, para, somente a 
partir desse exame e num desdobra-
mento exegético ulterior, efetivar-se 
o reconhecimento da ilegitimidade 
constitucional do ato questionado” 
(BRASIL, 2001b).

5.5. A ausência de impugnação a 
todo o conteúdo normativo

Finalmente, entre as preliminares mais 
relevantes que sustentam a defesa da nor-
ma contra uma declaração de inconstitu-
cionalidade, tem-se que o autor da impug-
nação precisa submeter ao conhecimento 
do STF todo o conteúdo normativo que 
esteja correlacionado à norma impugna-
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da. Isso decorre da compreensão do STF 
de que não se poderia extirpar certas e 
determinadas normas do mundo jurídico 
e deixar vigentes, em outras leis, disposi-
ções semelhantes não impugnadas ou que, 
com a procedência da ADI, passassem a ter 
conteúdo insensato.

Tal óbice desdobra-se em dois aspectos: 
a) necessidade de expressa menção e im-
pugnação a todas as normas atuais ligadas à 
norma principal impugnada; e b) necessida-
de de expressa menção e impugnação a to-
das as normas anteriores à impugnada que 
contenham o mesmo tipo de vício e seriam 
automaticamente repristinadas no mundo 
jurídico com a derrubada da norma atual.

Esse último caso é bem comum quando 
se trata de leis com vício de iniciativa – 
por exemplo, quando um deputado inicia 
projeto de incremento de gratificação de 
servidor público estadual, em revogação 
a lei anterior que, também iniciada por 
deputado, criara a referida gratificação. 
Como nas duas circunstâncias a iniciativa 
constitucional cabia ao Governador do Es-
tado, o autor da ação direta que impugne 
a segunda lei deverá incluir também, no 
pedido, a intenção de impugnação da lei 
anterior revogada, que viria a ser reavivada 
com a extinção da lei revogadora.

Aparentemente haveria contradição 
entre o óbice da necessidade de impugna-
ção completa do sistema normativo cor-
relacionado – que parece se justificar com 
base no princípio da inércia, pelo qual o 
Judiciário seria dependente da provocação 
do interessado – e a chamada “técnica de 
inconstitucionalidade por arrastamento”, 
que o STF já aplicou em alguns casos, como 
na ADI 173.

Entretanto, é possível uma conciliação 
entre as situações, pois o “arrastamento” 
seria aplicável dentro de um mesmo di-
ploma (lei ou ato normativo) e baseado 
num critério objetivo-lógico-finalístico, 
como ocorre quando a Corte extirpa do 
mundo jurídico um parágrafo de um artigo 
cujo caput foi declarado inconstitucional – 

mesmo que esse parágrafo não tenha sido 
expressamente impugnado pelo autor da 
ação, bastando que esteja umbilicalmente 
atrelado ao que constava do caput do mes-
mo artigo. A Corte tem também aplicado 
a técnica do arrastamento para declarar a 
inconstitucionalidade de decreto regula-
mentar de uma lei tida por inconstitucional 
(BRASIL, 2010).

Seguem abaixo os precedentes para-
digmáticos da Corte sobre o tema deste 
tópico, tomados no julgamento das ADIs 
1187 e 2574:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE. (...) AÇÃO 
DIRETA NÃO CONHECIDA. [...] 
2. O acolhimento da impugnação 
de algumas normas de um sistema, 
via ação direta, indissoluvelmente 
ligadas a outras do mesmo sistema, 
não impugnadas na mesma ação, 
implica em remanescer no texto le-
gal dicção indefinida, assistemática, 
imponderável e inconsequente. 3. 
Impossibilidade do exercício ex-officio 
da jurisdição para incluir no objeto da 
ação outras normas indissoluvelmen-
te ligadas às impugnadas, mas não 
suscitadas pelo requerente. 4. Ação 
direta não conhecida, ressalvando-
-se a possibilidade da propositura 
de nova ação que impugne todo o 
sistema” (BRASIL, 1997).
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DI-
RETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE: EFEITO REPRISTINATó-
RIO: NORMA ANTERIOR COM O 
MESMO VÍCIO DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. I. – No caso de ser 
declarada a inconstitucionalidade da 
norma objeto da causa, ter-se-ia a re-
pristinação de preceito anterior com 
o mesmo vício de inconstitucionali-
dade. Neste caso, e não impugnada a 
norma anterior, não é de se conhecer 
da ação direta de inconstitucionali-
dade. Precedentes do STF. II. – ADIn 
não conhecida” (BRASIL, 2003b).
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6. A questão da eficácia temporal 
da defesa das normas

Colocadas as principais preliminares 
genéricas arguíveis numa ADI, poder-se-ia 
objetar que a manutenção de uma norma 
supostamente inconstitucional no mundo 
jurídico, pela derrubada prematura da 
ação direta que a impugnava, seria algo 
efêmero e transitório, pois a ação poderia 
ser renovada, mesmo que por iniciativa de 
outros legitimados.

É verdade que os óbices relacionados à 
ilegitimidade ativa (item 5, subitem 5.1) e à 
ausência de impugnação a todo o conteúdo 
normativo (item 5, subitem 5.5) são afastá-
veis pela atuação de um novo legitimado 
ou pela maior atenção na redação da futura 
petição inicial. Também se poderia dizer 
que as preliminares de inviabilidade de 
ADI contra normas anteriores à Consti-
tuição (item 5, subitem 5.2), inviabilidade 
de ADI contra leis de efeitos concretos 
(item 5, subitem 5.3) e ausência de ofensa 
direta à Constituição (item 5, subitem 5.4) 
seriam supríveis com o manejo de uma 
arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF), cujo objeto, como 
sabido, é amplo.

Ocorre que geralmente a impugnação 
constitucional tem um caráter não apenas 
jurídico, mas igualmente político. E, nes-
se diapasão, muitas das ações diretas de 
inconstitucionalidade são iniciadas por 
objetivos específicos, às vezes no calor de 
debates sociais ou de disputas ideológicas 
do momento, em situações cujo interesse 
na impugnação nem sempre persiste. 
Nesses casos, a ação direta apenas perdura 
na primeira propositura porque, uma vez 
iniciada, é vedado ao autor dela desistir, em 
face de sua natureza de processo objetivo 
(BRASIL, 1999c). Mas, caso não conhecida 
graças a uma defesa preliminar consistente, 
há boa probabilidade empírica de não ser 
reapresentada.

Desse modo, a criação de obstáculo à 
análise da inconstitucionalidade, como re-
sultado da defesa das normas impugnadas, 

tende realmente a encerrar ou, ao menos, 
a postergar consideravelmente o risco de 
extirpação da norma do mundo jurídico, 
concedendo ao interessado a extensão da 
vigência normativa ou mesmo a chance 
de corrigir ou pleitear a correção, sem in-
terrupção temporal, dos vícios apontados 
na legislação.

7. Conclusão
Não se pretende com este trabalho 

desestimular o sentimento de estima cons-
titucional, mencionado por Raul Machado 
Horta (1995, p. 108-109) como importante 
sustentáculo da higidez da Constituição.

Ocorre que, sendo o Direito Constitu-
cional uma ciência eminentemente dialé-
tica e que resulta, em boa parte, da luta 
pela prevalência de interesses – Estado e 
indivíduo, governo e oposição, capital e tra-
balho, maioria e minoria –, percebe-se que 
a impugnação constitucional de normas 
compõe, naturalmente, esse interessante 
e plural espectro, surgindo, muitas vezes, 
como elemento de atuação estratégica.

Portanto, fomentar as perspectivas de 
defesa de normas inquinadas em ação di-
reta de inconstitucionalidade – em vez de 
apenas apontar modos de sua extirpação 
do mundo jurídico – é também uma ma-
neira de incentivar e incrementar o debate 
democrático. Esse debate, propiciando aos 
defensores da norma impugnada os meios 
para assegurar seus interesses, prestigia, 
por salutar racionalidade, a ideia do plu-
ralismo, que é costumeira marca de forta-
lecimento da Democracia.
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Introdução
Há no Direito um antigo brocardo1 

que diz, em latim: da mihi factum, dabo tibi 
jus. Em tradução livre para o português, a 
expressão significa: dê-me o fato e dar-te-
-ei o direito. A expressão é de uso livre e 
constante, seja em manuais jurídicos, em 
livros monográficos de direito, ou mesmo 
em decisões judiciais das mais variadas, 
querendo significar que ao juiz não é ne-
cessário indicar quais normas devem ser 
aplicadas, pois conhece o direito; para 
aplicá-las, precisa apenas que lhe sejam 
apresentados os fatos.

Não se menciona a origem da expressão, 
e provavelmente isso não seja importante 
para a finalidade em que é usada, mas sua 
reiterada referência, como a um preceito 
supralegal, um dogma, ao mesmo tempo 
esconde as enormes dificuldades da apli-
cação da norma jurídica e mistifica o papel 

1 O Dicionário Michaelis da Língua Portu-
guesa (2009) define o verbete “brocardo” como: 
sm (baixo-lat brocardu) 1 Axioma jurídico. 2 Aforismo. 
3 Anexim, provérbio. 
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O Direito entre fatos e normas
O distanciamento entre a verdade dos fatos e a verdade 
construída no processo judicial brasileiro
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do magistrado no direito, ocultando pro-
blemáticas da hermenêutica jurídica (como 
interpretação e compreensão da norma) e 
da transformação de fatos em fatos jurídi-
cos por meio da classificação sistemática 
dos acontecimentos. 

Neste momento, deixando de lado a 
crítica à larga utilização da expressão e a 
tudo o que ela esconde, o que nos interes-
sa aqui é o que ela representa na prática 
jurídica: a concepção do Direito enquanto 
instrumento de ligação entre fatos e normas. 
É nesse intervalo entre um acontecimento 
qualquer e a aplicação de uma sanção dele 
decorrente, em virtude de uma norma, que 
se localiza o fenômeno jurídico. 

Entretanto, embora seja claro que o Di-
reito busca os fatos para aplicar a norma, 
o discurso jurídico constrói uma ideia de 
verdade bastante particular em suas esferas 
normativa e prática. O objetivo deste artigo 
é investigar de que formas o Direito se apro-
xima dos fatos, sob dois pontos de vista: o 
da norma abstrata e o da prática jurídica.

O Direito entre fatos e normas
Discorrendo sobre o pensamento jurí-

dico, Engisch (2001) pondera que nossas 
condutas estão constantemente submetidas 
à égide do Direito, e o significado determi-
nante que ele recebe em nossa vida con-
siste na enunciação de regras concretas de 
dever-ser. Os atos praticados pelas pessoas 
sofrem influência permanente do Direito, 
especialmente em uma sociedade como a 
nossa, em que o princípio da legalidade2 é 
considerado preceito fundante do sistema 
normativo.

O pensamento jurídico, portanto, 
desenvolve-se por meio do estudo do fato 
e da norma, em uma relação intermediada 
pela aplicação do método jurídico. Não 
obstante a existência ainda de algum 

2 Segundo o princípio da legalidade, previsto no 
art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, “ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei”.

dissenso, mesmo que pequeno, há hoje in-
discutivelmente uma forte tendência de se 
considerar o Direito como uma ciência, com 
um método e um objeto de estudo próprios. 
Ferraz Junior (2006), ao discorrer sobre a 
Ciência do Direito, esclarece que ela vem 
sendo considerada sob três perspectivas 
diferentes: uma primeira, que considera 
a ciência jurídica como sistematização 
de regras, tratada como teoria da norma 
jurídica; uma segunda, que vê o direito 
como atividade interpretativa, chamada 
de teoria da interpretação; e uma terceira, 
que identifica o direito como um estudo 
acerca da decidibilidade, denominada teoria 
da decisão. 

Independentemente da concepção que 
se adote da ciência jurídica (se estudo da 
norma, da atividade interpretativa ou da 
decidibilidade), a aplicação prática do 
direito funciona sob uma lógica muito 
simples, que é a de aplicar normas jurídicas 
para regular ações humanas. Dessa opera-
ção, denominada comumente subsunção, 
emergem as maiores dificuldades para o 
aplicador e o estudioso do Direito. Como 
esclarece Engisch (2001), ninguém pode 
ser punido apenas por ser merecedor de 
uma pena, por um estado de espírito ou 
por uma condição pessoal; sua punição 
depende da configuração de um ato con-
siderado contrário a uma norma vigente. 
A tarefa da subsunção desenvolve-se sob 
a forma de um silogismo, no qual a norma 
é a premissa maior, o fato (ou conduta) é a 
premissa menor e o resultado é a sanção.

Nessa operação subsuntiva, que é inva-
riavelmente realizada por um indivíduo (ou 
vários indivíduos, no caso dos órgãos cole-
giados de decisão, como os Tribunais), sur-
gem dificuldades concretas especialmente 
de duas ordens: a interpretação da norma, 
em primeiro lugar, que consiste no estudo 
de seu alcance e abrangência abstrata, do 
sentido de seus termos e de sua integração 
com as demais normas, consideradas como 
elementos de um mesmo e único sistema; 
e em segundo lugar, o conhecimento e 
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compreensão dos fatos, que consistem em 
acontecimentos situados no passado e cuja 
reconstituição parece ser fundamental para 
a elaboração final do silogismo, de onde 
decorrerá ou não a aplicação da sanção3. 
Essa reconstrução fática tem por objetivo 
transformar um acontecimento passado 
em um enunciado, ou seja, fazer corres-
ponder um fato a uma inscrição que possa 
substituí-lo dentro do processo judicial, e 
que de alguma forma permita classificá-lo 
em uma categoria: fatos jurídicos ou fatos 
juridicamente irrelevantes.

Como afirma Wambier (1998),
“o que se pode dizer é que se, de um 
lado, o fenômeno jurídico envolve 
necessariamente fato/direito, a nosso 
ver, pode-se falar em questões que 
sejam predominantemente de fato 
e predominantemente de direito, ou 
seja, o fenômeno jurídico é de fato e 
é de direito, mas o aspecto proble-
mático deste fenômeno pode estar 
girando em torno dos fatos ou em 
torno do direito”.

Num primeiro momento4, o responsável 
pela aplicação do Direito deverá voltar-se 
à análise do texto da norma, buscando sua 
plena compreensão. Nesse ponto, a com-
preensão de um texto normativo, como 
ademais a de qualquer outro texto (aqui 
considerado como a inscrição de um dis-
curso), é em certa medida condicionada por 
circunstâncias pessoais do intérprete, não 
havendo um sentido único no texto, uma 
única possibilidade de interpretação, sendo 

3 Aqui o termo sanção vem sendo usado no sentido 
de qualquer consequência jurídica decorrente da apli-
cação de uma norma a um fato ocorrido, não possuin-
do o sentido voltado apenas para as normas punitivas, 
características principalmente do Direito Penal.

4 A sequência específica a ser adotada é objeto 
de forte dissenso entre os estudiosos, havendo quem 
defenda que se deve partir dos fatos (problema) para 
a norma (Viehweg (2008), criador do Método Tópico-
-problemático) e outros que afirmam o contrario, que 
se inicie pela norma, para depois conhecer os fatos e 
buscar a subsunção (Hesse (1998), criador do Método 
Hermenêutico-concretizador).

ele “um campo limitado de construções 
possíveis” (RICOEUR, 1991, p. 203).

“É sempre possível advogar por ou 
contra uma interpretação, confrontar 
interpretações, arbitrar nelas, visar 
um acordo, ainda que este acordo 
continue longe de ser atingido”.

No Direito atual, principalmente após a 
Constituição brasileira de 1988, tem surgido 
e se fortalecido uma estrutura normativa 
que utiliza com frequência expressões 
mais abstratas, vagas, que permitem uma 
maior margem de liberdade ao intérprete, 
ampliando as relações possíveis entre signi-
ficante e significado. Essas normas têm sido 
comumente chamadas de “conceitos legais 
indeterminados” e “cláusulas gerais”.

Analisando esse tema, Storer (2008) 
pondera que as cláusulas gerais, ao tempo 
em que conferem ao intérprete as diretrizes 
teóricas para sua aplicação, conservam um 
espaço conceitual que deverá ser posterior-
mente preenchido pelo intérprete de acordo 
com os valores componentes do sistema 
jurídico. Larenz (1997, p. 311) afirma que 
a boa-fé, a justa causa, uma relação adequada, 
um prazo razoável ou o prudente arbítrio

“alcançam o seu preenchimento de 
conteúdo mediante a consciência 
jurídica geral dos membros da comu-
nidade jurídica, que não só é cunhada 
pela tradição, mas que é compreen-
dida como estando em permanente 
reconstituição”.

Alguns exemplos podem ser citados 
para ilustrar o grau de abertura interpre-
tativa admitida pelo sistema normativo. 
A Constituição Federal, que ocupa o posto 
mais alto na hierarquia das normas, utiliza 
expressões como função social da proprie-
dade, direito à “plenitude de defesa” diante 
do Tribunal do Júri, “dignidade da pessoa 
humana”. O Código Civil, por sua vez, 
que tem por característica ter sido elabo-
rado com um caráter aberto, traz de forma 
inédita ao ordenamento jurídico conceitos 
centrais e fundantes na forma de cláusulas 
gerais, como a “função social do contrato” 
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e a “boa-fé objetiva”, para as quais não há 
nenhuma definição legislativa, ficando ao 
encargo do intérprete determinar sua exten-
são. As cláusulas gerais têm sido estudadas 
em diversos trabalhos recentes, no Brasil 
e no exterior, não sendo de interesse do 
presente artigo o seu aprofundamento, mas 
simplesmente sua referência para ilustrar 
as novas dificuldades que surgem na fase 
de compreensão da norma pelo aplicador 
do Direito.

Refletindo sobre a tarefa da interpreta-
ção de textos, Ricoeur (1991) afirma que a 
finalidade que se busca não é atingir o sen-
tido que o seu autor pretendeu conferir-lhe, 
identificando assim uma disjunção entre a 
significação e a intenção, gerada pelo fato 
de que, imediatamente após sua inscrição, 
o discurso já adquire autonomia em relação 
ao seu criador, e “um leitor desconhecido, 
invisível, tornou-se o destinatário não pri-
vilegiado do discurso” (RICOEUR, 1991, p. 
191). O ato interpretativo, segundo Ferraz 
Junior (2006), é problemático na medida em 
que existem múltiplas vias que podem ser 
escolhidas, havendo um campo de liberda-
de do intérprete que é um pressuposto da 
hermenêutica jurídica. 

O objetivo do intérprete jurídico não é 
apenas o de conhecer a norma, mas prin-
cipalmente o de fixar seu valor e alcance, 
visando à sua aplicabilidade prática, à 
resolução de conflitos concretos. Esse va-
lor e esse alcance, por sua vez, não serão 
encontrados na intenção do legislador. O 
referencial do texto não é a vontade do seu 
autor, mas, como diz Ricoeur (1991, p. 51), 
“interpretar é explicitar o tipo de ser-no-
-mundo manifestado diante do texto”, pre-
sente sempre o elemento da historicidade. 
Nesse sentido, o texto possui um mundo 
próprio, e sua compreensão perde o caráter 
de revelação de algo escondido para tornar-
-se a construção de uma realidade nova, 
pelo exercício da interpretação.

Gadamer (1997) afirma que na compre-
ensão ocorre algo como a aplicação do texto 
à situação atual do intérprete e acredita não 

ser possível a interpretação de um texto a 
não ser por meio das pré-compreensões do 
intérprete. Trabalha o autor, assim, com um 
conceito de preconceito legítimo, a partir de 
uma noção de que a compreensão se insere 
necessariamente dentro de uma tradição, 
que estabelecerá as premissas dessa mesma 
compreensão.

“Desse modo, o sentido da pertença, 
isto é, o momento da tradição no com-
portamento histórico-hermenêutico, 
realiza-se através da comunidade 
de preconceitos fundamentais e sus-
tentadores. A hermenêutica precisa 
partir do fato de que aquele que quer 
compreender deve estar vinculado 
com a coisa que se expressa na trans-
missão e ter ou alcançar uma determi-
nada conexão com a tradição a partir 
da qual a transmissão fala. Por outro 
lado, a consciência hermenêutica sabe 
que não pode estar vinculada à coisa 
em questão ao modo de uma unida-
de inquestionável e natural, como 
se dá na continuidade ininterrupta 
de uma tradição. Existe realmente 
uma polaridade entre familiaridade 
e estranheza, e nela se baseia a tarefa 
da hermenêutica” (GADAMER, 1997, 
p. 390-391).

Por outro lado, após a compreensão do 
texto da norma, estando fixado seu âmbito 
de aplicação e seu alcance prático, o apli-
cador do Direito necessita compreender 
também os fatos ocorridos, ou seja, conhecer 
a premissa menor, e nesse ponto se con-
centram talvez as maiores dificuldades da 
ciência jurídica.

De um ponto de vista puramente lógico, 
como afirma Engish (2001), a verificação 
dos fatos num processo judicial se asseme-
lha à verificação histórica dos fatos. Essa 
verificação histórica, que constitui objeto de 
estudo do historiador, encontra obstáculos 
em sua própria natureza, na medida em que 
descobrir um fato ocorrido implica a exis-
tência de provas, elementos materiais dos 
quais se possa concluir, após uma análise 
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conjuntural, a ocorrência desse fato. Mas 
“todo relato histórico é uma reconstrução 
seletiva do que aconteceu no passado”5 
(ARON, 2000), e assim a história contada 
não consegue ser mais que um recorte dos 
acontecimentos reais. 

Sobre esse aspecto da reconstrução de 
fatos e construção de relatos, situa-se a prin-
cipal preocupação do Direito, manifestada 
por meio de suas regras processuais, mais 
especificamente no regramento a respeito 
da prova. O processo judicial, em linhas 
gerais, é um instrumento de reconstrução 
dos fatos, da transformação de relatos orais 
em transcrições, de reunião de documentos 
e análises periciais, voltado à formação da 
convicção judicial a respeito de determi-
nados acontecimentos. Nesse panorama, 
o elemento prova constitui o núcleo funda-
mental do processo.

Voltando à ideia de que toda narrativa 
não é mais que um recorte dos aconteci-
mentos reais, podemos afirmar que o ob-
jetivo do processo judicial é construir uma 
narrativa o mais próxima possível dessa 
realidade e que a seleção e inscrição de 
fragmentos dos relatos desenvolvidos no 
processo, com o descarte dos demais, cons-
titui uma forte limitação nesse sentido. Na 
inquirição de uma testemunha, por exem-
plo, não apenas a escolha das perguntas que 
lhe são feitas já constituem uma limitação, 
como também a seleção do que será inscrito 
no processo6 representa uma escolha do 

5 A citação refere-se ao pensamento webberiano.
6 O processo judicial no Brasil, salvo ainda raras 

exceções, não utiliza sistema de gravação dos depoi-
mentos das testemunhas e das partes, seja no processo 
civil ou penal, o que implica a perda definitiva de tudo 
aquilo que não for transcrito para os autos. O que será 
ou não transcrito segue a lógica da avaliação e vontade 
do magistrado, que deve ditar o que deve ser escrito 
como pergunta e como resposta. A resposta de uma 
testemunha, portanto, passa por vários filtros antes 
de ingressar no processo: o primeiro é o da própria 
testemunha, que consciente ou inconscientemente 
seleciona o que acha pertinente ou não à causa; o 
segundo das perguntas realizadas, que se referem 
apenas ao que as partes consideram importante; e 
terceiro ao juiz, que, ao escutar as perguntas e as 

magistrado acerca do que é importante e 
que será levado em conta no momento do 
julgamento. Há uma perda de informações 
significativa, primeiro pela impossibilidade 
de se extrair de uma pessoa tudo o que ela 
sabe sobre algo – pois há relações possíveis 
entre fatos que nem ela própria será capaz 
de identificar – e segundo pelo descarte, 
definitivo, de tudo aquilo que se entender 
não ser pertinente ou importante para a 
solução do processo.

O mesmo raciocínio se aplica às provas 
documentais (sendo a documental e a tes-
temunhal as principais provas utilizadas 
nos processos judiciais, com indiscutível 
prevalência quantitativa sobre as demais), 
com a vantagem de que não há, nesse caso, 
o descarte das informações consideradas 
irrelevantes, que permanecerão nos autos 
mesmo que não levadas em conta no mo-
mento da decisão.

Geertz (2009, p. 258-259) apresenta bem 
a questão, esclarecendo que os fatos não 
nascem espontaneamente, mas são constru-
ídos socialmente “por todos os elementos 
jurídicos”, e que as configurações factuais 
utilizadas nos tribunais não são mais que 
“diagramas altamente editados da realida-
de”. Defende o autor que: 

“A descrição de um fato de tal for-
ma que possibilite aos advogados 
defendê-lo, aos juízes ouvi-lo, e aos 
jurados solucioná-lo, nada mais é 
que uma representação: como em 
qualquer comércio, ciência, culto ou 
arte, o direito, que tem um pouco de 
todos eles, apresenta um mundo no 
qual suas próprias descrições fazem 
sentido. (...) Trata-se, basicamente, 
não do que aconteceu, e sim do que 
acontece aos olhos do direito; e se o 
direito difere, de um lugar ao outro, 
de uma época a outra, então o que 
seus olhos veem também se modi-
fica”.

respostas, seleciona o que será inscrito e dita para o 
escrevente judicial.
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Ao lado da limitação imposta pela 
eleição do que será inscrito no processo 
(considerando a impossibilidade de se 
inscrever tudo e a tentativa de selecionar 
apenas o que possa, a priori, ser relevante 
para o deslinde da questão), decorrente da 
própria natureza da atividade reconstruti-
va da história, há uma segunda limitação, 
talvez ainda mais significativa. Essa é a 
limitação operada pelas próprias regras 
jurídicas, sobre o que pode ou não pode ser 
dito, sobre quem pode dizer o quê, sobre 
em que momento se pode dizer alguma 
coisa e sobre as formas (instrumentos e 
ritos) pelas quais se pode dizer algo.

Neste ponto, considerando o caráter de 
discurso do processo judicial e do sistema 
normativo, no sentido proposto por Ricoeur 
(1991)7, é relevante pontuar a suposição 
elaborada por Foucault (2006, p. 8-9) de que

“em toda sociedade a produção do 
discurso é ao mesmo tempo con-
trolada, selecionada, organizada e 
redistribuída por um certo número 
de procedimentos que tem por fun-
ção conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível mate-
rialidade”.

Ao fazer uma análise do discurso, Fou-
cault (2006) identifica diversos instrumen-
tos de controle e limitação desses discursos 
em uma sociedade, elegendo como princi-
pais: 1) os procedimentos de exclusão, pelos 
quais a sociedade restringe o que pode ou 
não ser dito, conferindo valor ao conteúdo 
do discurso, tratando de dominar os seus 
poderes; 2) os procedimentos de controle 
interno, por meio dos quais os discursos 
exercem seu próprio controle por meio de 
narrativas que se repetem, conforme cir-
cunstâncias bem determinadas8, tratando, 

7 Aqui notamos a presença de todas as caracterís-
ticas do discurso enquanto acontecimento da lingua-
gem: a temporalidade, a subjetividade (locutor e in-
terlocutor) e a referência ao mundo (RICOEUR, 1991). 

8 Sobre esse aspecto, Foucault (2006, p. 33) afirma 
que “uma proposição deve preencher certas exigências 

aqui, de controlar o acaso de sua aparição; e 
3) os procedimentos de controle do funcio-
namento do discurso, sendo esse de maior 
importância para o Direito na medida em 
que estabelece rituais, papéis, e não permite 
que todos tenham acesso a ele senão por 
meio da aceitação de suas regras.

As formas de controle do discurso 
jurídico, na prática do processo judicial, 
implicam, em grande medida, a também li-
mitação de suas condições de possibilidade 
enquanto instrumento de acesso aos fatos, 
como pressupostos de aplicação da norma. 
A busca da verdade dos fatos no processo 
judicial, na forma proposta pela legislação, 
em muito difere da verdade efetivamente 
atingida no processo, dadas as limitações 
subjetivas, objetivas e procedimentais 
impostas pelo próprio sistema normativo. 

A busca da verdade como finalidade 
do processo: ponto de vista normativo
Em uma análise superficial dos nossos 

principais diplomas legislativos9, é fácil 
identificar onde se coloca em destaque a 
questão da busca da verdade. A Constitui-
ção Federal (1988) não menciona nem uma 
vez sequer a palavra “verdade”, nem ne-
nhuma expressão derivada. O Código Civil 
(2002) a menciona 7 vezes, e o Código Penal 
(1940) 17 vezes10. O Código de Processo 
Penal (1941) a menciona 13 vezes (10 delas 

complexas e pesadas para poder pertencer ao conjunto 
de uma disciplina; antes de ser declarada verdadeira 
ou falsa, deve encontrar-se, como diria M. Cangui-
lhem, ‘no verdadeiro’”.

9 Para este trabalho, serão considerados como prin-
cipais a Constituição Federal (1988), o Código Civil 
(2002), o Código de Processo Civil (1973), o Código 
Penal (1940) e o Código de Processo Penal (1941), por 
conterem as normas principais utilizadas na ampla 
maioria dos processos judiciais em curso.

10 No Código Penal (1940), a quase totalidade 
delas sem referir-se à verdade no sentido de fatos 
verdadeiros, mas no sentido contraposto ao de coi-
sas falsificadas como: mercadoria (art. 175, inciso I), 
pedras (art. 175, §1o), moeda (art. 289, §2o), cédulas, 
notas ou bilhetes (art. 290), selo ou sinal (art. 296, §1o, 
inciso II), documento público (art. 297), documento 
particular (art. 298), firma ou letra (art. 300), certidão 
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no sentido de fatos verdadeiros), utilizando 
expressões como “apuração da verdade 
substancial” (art. 566), “esclarecimento da 
verdade” (art.497, XI), “diga a verdade” 
(art. 226, III), “a verdade do depoimento” 
(art. 217), “calou ou negou a verdade” (art. 
211), “promessa de dizer a verdade” (art. 
203), “ser verdadeira a acusação” (art. 187, 
§2o, I), “esclarecimento da verdade” (art. 
184). O Código de Processo Civil (1973) faz 
referência à verdade 22 vezes, praticamente 
todas elas referindo-se à verdade acerca de 
fatos ocorridos, como por exemplo: “expor 
os fatos em juízo conforme a verdade” (art. 
14, ao tratar dos deveres das partes no pro-
cesso), “alterar a verdade dos fatos” (art. 17, 
II, ao definir litigância de má-fé), “descobri-
mento da verdade” (art. 83, II), “reputar-
-se-ão verdadeiros os fatos alegados” (art. 
277, §2o), “a verdade dos fatos alegados” 
(art. 282, VI), “se presumirão aceitos pelo 
réu, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor” (art. 285), “presumem-se verda-
deiros os fatos não impugnados” (art. 302), 
entre outros.

Pode parecer uma conclusão óbvia, mas 
importante para a presente análise, a de que 
a preocupação com a verdade dos fatos é 
uma preocupação predominantemente 
processual. Pela análise dos dispositivos, 
poderíamos afirmar que essa é uma preocu-
pação quase que exclusivamente processu-
al. Enquanto o direito material se preocupa 
com a regulação de condutas humanas, 
o direito processual volta-se à formação 
de um instrumental técnico de resgate de 
acontecimentos passados, como premissa 
para a aplicação da norma adequada.

Interessante notar que o sentido no qual 
as leis processuais utilizam a expressão 
verdade é apenas um dos sentidos possí-
veis, pois

“é possível distinguir cinco concei-
tos fundamentais de verdade: 1o a 
verdade como correspondência; 2o a 

ou atestado (art. 301, §1o), documento público ou 
particular (art. 305).

verdade como revelação; 3o a verdade 
como conformidade a uma regra; 4o a 
verdade como coerência; 5o a verdade 
como utilidade” (ABBAGNANO, 
2003, p. 1182).

O primeiro sentido é o da verdade como 
correspondência à realidade, ou seja, ao que 
existe, de fato, no mundo. O segundo é o 
da verdade como revelação ou manifesta-
ção, é verdade o que se manifesta para o 
homem, seja por uma visão empirista ou 
uma visão metafísica. O terceiro usa a ver-
dade como correspondência a uma regra 
ou conceito, ou seja, é verdadeiro tudo que 
estiver em conformidade com um conceito 
estabelecido como parâmetro ou critério. 
O quarto sentido é o da verdade como 
coerência, não havendo verdade no que é 
contraditório. Por fim, o quinto sentido é 
o da verdade como utilidade, ou seja, uma 
proposição verdadeira é apenas aquela que 
possui alguma utilidade para a expansão 
do conhecimento de determinado campo 
do saber (ABBAGNANO, 2003).

Voltando às normas processuais, obser-
vamos que o sentido da expressão verdade 
adotado é o da primeira forma, ou seja, 
verdade enquanto correspondência com 
a realidade, com os fatos concretos e reais 
que efetivamente aconteceram. A finali-
dade do processo, portanto, é conhecer os 
fatos, sendo a verdade sempre referida sob 
esse prisma. 

Essa busca pela verdade, colocada pela 
norma processual como uma verdadeira 
reconstituição dos fatos, sofre, no entanto, 
limitações quanto ao que pode ser dito11, a 
quem pode dizer, a quando se pode dizer e 
aos ritos pelos quais se pode dizer. Esses 
limites estão explícitos ou implícitos na 
norma, sujeitos ainda às variações inter-

11 O “dito” aqui é utilizado não no sentido pura-
mente verbal ou escrito do dizer algo, mas no sentido 
amplo da prática de todo e qualquer ato, dentro do 
processo judicial, voltado à reconstrucão dos fatos 
para a resolução da causa, ou seja, do que pode ser 
levado em consideração no momento da decisão 
conforme as normas aplicáveis.
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pretativas ampliativas ou restritivas pelos 
responsáveis por sua aplicação, e podem 
chegar ao extremo de impedir completa-
mente o conhecimento dos fatos.

Sobre as limitações ao que pode ser 
dito, vemos que há no Código de Processo 
Civil (1973) uma aparente abertura, pois 
admite todos os meios legais e moralmente 
legítimos hábeis a provar a verdade dos 
fatos12. A aparente abertura, no entanto, 
muito mais restringe do que expande as 
possibilidades de esclarecimento dos acon-
tecimentos, pois ao tempo em que o termo 
“todos” causa a impressão de amplitude, 
a expressão “meios legais e moralmente 
legítimos” impede que a prova ultrapasse 
os rígidos limites da legalidade. Nesse sen-
tido, não serão consideradas no processo, 
por exemplo, as provas obtidas por meio de 
gravações telefônicas não autorizadas, do-
cumentos obtidos por meio de invasão de 
domicílio, elementos de prova adquiridos 
por meio de violação de correspondência 
ou de sigilo, entre diversas outras formas 
de provas ilícitas. Essas provas não serão 
aceitas mesmo que sejam as únicas aptas 
a conduzir ao esclarecimento dos fatos. 
Semelhantes limitações encontram-se no 
Código de Processo Penal (1941), sendo 
que neste há uma limitação não apenas 
às provas ilícitas, mas também às provas 
derivadas das ilícitas. 

A par das regras sobre o que se pode 
dizer no processo, há as que admitem a 
omissão sobre fatos, mesmo que relevantes, 
como por exemplo o art. 347 do CPC, que 
dispensa a parte de depor sobre fatos crimi-
nosos ou torpes, que lhe forem imputados, 
e sobre aqueles a cujo respeito, por estado 
ou profissão, deva guardar sigilo. No pro-
cedimento de exibição de documento ou 
coisa, da mesma forma, a parte ou terceiro 
pode se negar alegando algum dos motivos 
listados no art. 363, incisos I a V, do CPC.

Importante esclarecer que este trabalho 
não se propõe a fazer um juízo valorativo 

12 Art. 332 do Código de Processo Civil (1973).

sobre as restrições impostas pela norma à 
investigação e esclarecimento dos fatos, 
mas pretende simplesmente expor diver-
sos mecanismos que limitam esse acesso. 
O debate acerca da justiça, adequação ou 
utilidade de tais restrições constitui objeto 
de estudo diferente do aqui proposto.

Há ainda as regras sobre quem pode 
dizer o que no processo, limitando o con-
junto de elementos que será considerado 
para a reconstrução da verdade dos fatos no 
momento de ser proferida a decisão final do 
processo, que constituirá a premissa menor 
do raciocínio jurídico. Entre essas regras, 
destacam-se as que tratam da admissão de 
testemunhas, que vedam expressamente 
as incapazes, as impedidas e as suspeitas. 
Assim, mesmo que determinado fato seja 
presenciado somente por um indivíduo 
com idade de 15 anos, ou vários abaixo 
de 16 anos, não serão admitidos seus tes-
temunhos em juízo, dada a sua condição 
de incapaz. 

Como já dito, existem também limites 
claros quanto aos momentos nos quais se 
pode dizer algo no processo, o que re-
presenta mais uma forma de dificultar o 
conhecimento da verdade. Sob esse aspecto, 
o Código de Processo Civil (1973) deter-
mina que os fatos devem ser afirmados 
no momento da petição inicial13, não se 
admitindo a alegação posterior, salvo em 
condições excepcionais. Da mesma forma, 
a contestação do réu constitui o momento 
único no qual pode ele apresentar suas 
alegações, salvo as restritas possibilidades 
do art. 303. Caso o réu não conteste a ação 
no prazo previsto, ou não apresente im-
pugnação a todas as alegações da petição 
inicial, presumem-se verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor, configurando-se a 
situação de revelia14. A consequência é a 
mesma se o réu não comparecer à audiência 
de conciliação15.

13 Art. 282 do Código de Processo Civil (1973).
14 Art. 319 do Código de Processo Civil (1973).
15 Art. 277 do Código de Processo Civil (1973).
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Por fim, há as limitações impostas pe-
los ritos a serem seguidos para a validade 
do procedimento. De início, somente tem 
acesso ao processo aquele que possui um 
advogado, que o representará em juízo, salvo 
raras exceções16. Somente se admitem do-
cumentos escritos no vernáculo, sendo que 
os em língua estrangeira que não estejam 
traduzidos por um tradutor juramentado 
não serão considerados. 

De outro lado, diversas são as regras, 
escritas e não escritas, de comportamento 
do advogado e das partes em um processo 
judicial, desde a forma de se vestir até o 
vocabulário a ser usado. Nesse sentido, 
é esclarecedora a observação de Baptista 
(2008, p. 115) ao estudar o Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro, que reflete a realidade 
prevalecente em toda a estrutura do Poder 
Judiciário Brasileiro:

“Normalmente, em 1a instância, não 
se exige vestimenta específica para 
partes ou testemunhas comparece-
rem às audiências. Os Juízes, nem 
sempre, mas muitas vezes, usam a 
toga. E, quanto aos advogados e esta-
giários de Direito, há a obrigatorieda-
de de trajarem roupa social, quando 
mulheres, ou terno e gravata, quando 
homens. Há, inclusive, magistrados 
que não recebem advogados ou 
estagiários, mesmo fora de ocasiões 
formais, se não estiverem vestidos de 
tal maneira”.

A busca da verdade, no sentido de 
correspondência com a realidade, de es-
clarecimento e conhecimento dos fatos 
ocorridos, parece ser a finalidade primordial 
das regras que regem o processo judicial 
no Brasil. Entretanto, mesmo diante das 
limitações impostas pela norma na busca 
pela verdade dos fatos, o Direito, sob seu 
aspecto normativo, não admite expressa-
mente que o processo possa chegar a uma 

16 Destacando-se o acesso permitido sem advoga-
do nos Juizados Especiais, quando o valor da causa 
não ultrapassar 20 salários mínimos, conforme Lei 
no 9.099/95.

verdade meramente parcial, ou mesmo a 
uma não verdade. Pelo contrário, demonstra 
uma forte confiança de que pode atingir a 
verdade plena, e até mesmo uma ideia de 
obrigação do processo, como forma de legi-
timação da própria ordem normativa. Uma 
decisão verdadeira, nesse sentido, é aquela 
que parte de um conhecimento total dos 
fatos (conhecidos por meio do processo) e da 
norma (conhecida pela interpretação), para, 
por meio de um silogismo, aplicar o direito e 
resolver o conflito. Porém, na prática jurídica, 
a concepção de verdade e do papel dos fatos 
no processo já sofre severas modificações.

A busca da verdade como finalidade 
do processo: ponto de vista prático

Voltando os olhos para a prática jurídica, 
especialmente para o processo judicial e a 
forma pela qual ele se inicia, desenvolve-se 
e tem seu desfecho final, é possível identi-
ficar que os preceitos normativos passam 
pelo filtro da cultura jurídica existente, so-
frendo alterações significativas em sua pas-
sagem do abstrato para o concreto. A forma 
como os operadores do direito concebem o 
fenômeno jurídico, e principalmente de seu 
compromisso com a verdade, é bem dife-
rente da forma concebida pela legislação.

Enquanto a norma processual enfatiza a 
finalidade do processo de esclarecer (des-
cobrir, reconstruir, reestabelecer) a verdade 
dos fatos, a prática do Direito mostra uma 
tendência de aceitar que essa possibilidade 
é remota, de improvável concretização, e 
contenta-se com a concepção de processo 
enquanto construção de uma verdade pró-
pria, por meio do diálogo entre as partes e 
do profundo respeito às limitações proces-
suais ao esclarecimento da realidade.

O maior compromisso que se obser-
va na prática jurídica não é com a busca 
da verdade enquanto realidade, mas da 
verdade como coerência17. Nesse sentido, 

17 Sobre a importância da análise da coerência 
interna do discurso jurídico, como instrumento de 
crítica das práticas do Direito, ver Freitas Filho (2007).
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uma decisão será considerada verdadeira 
na medida em que for o resultado de um 
processo coerente, com a observância 
das regras vigentes e a participação dos 
interessados em um resultado adequado. 
Essa noção de verdade parece satisfazer o 
operador do direito, deixando esvaziada a 
importância da busca da verdade dos fatos, 
colocada em destaque pela norma abstrata.

Essa afirmação pode ser observada em 
um caso prático, que ilustra a forma que o 
Direito, quando da sua aplicação, flexibiliza 
a busca pela verdade como correspondência 
com a realidade. O caso consiste em um 
processo criminal, em que o Ministério Pú-
blico do Estado do Mato Grosso do Sul acu-
sou Rosalino Gonsales Valdez da prática 
do crime de homicídio qualificado18 contra 
Daniel Miranda da Silva, vulgo “Conan”. 
O caso foi submetido a julgamento pelo 
Tribunal do Júri, obedecendo à disposição 
constitucional do art. 5o, inciso XXXVIII, 
alínea “d”, por se tratar de crime doloso 
contra a vida19. 

Nesses casos, o processo não é decidido 
pelo juiz, mas por um corpo de sete jurados 
sorteados momentos antes do julgamento, 
entre pessoas maiores de 18 anos e de no-
tória idoneidade20, componentes de uma 
lista previamente elaborada. Antes de ini-
ciarem suas funções, esses jurados devem 
submeter-se a um rito muito específico, no 
qual o juiz, que conduz a cerimônia, fará 
aos jurados a seguinte exortação: “Em nome 
da lei, concito-vos a examinar esta causa 
com imparcialidade e a proferir a vossa 
decisão de acordo com a vossa consciência 
e os ditames da justiça”21. Em seguida os 

18 Definido no art. 121 do Código Penal como 
“matar alguém”, com as qualificadoras descritas no 
parágrafo segundo, incisos I e IV (I – mediante paga 
ou promessa de recompensa, ou por outro motivo 
torpe; IV – à traição, de emboscada, ou mediante 
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne 
impossivel a defesa do ofendido).

19 Processo HC 58295/MS – HABEAS CORPUS – 
2006/0091312-8 – Superior Tribunal de Justiça

20 Art. 436 do Código de Processo Penal (1941).
21 Art. 472 do Código de Processo Penal (1941).

jurados, chamados individualmente, res-
pondem: “Assim o prometo.”

Aqui cabe uma observação importante 
acerca do julgamento pelo Tribunal do Júri: 
enquanto nas causas julgadas pelo Juiz há 
o dever de motivação das decisões22, nas 
questões submetidas ao Tribunal do Júri 
esse dever não existe, ou seja, os jurados 
apenas votam, secretamente, sim ou não 
às questões que são postas pelo Juiz, e daí 
se tem o resultado do julgamento, con-
denando ou absolvendo o acusado. Uma 
outra diferença de grande importância 
é a referência da lei aos critérios a serem 
utilizados para o julgamento: enquanto o 
magistrado tem o dever de fundamentar 
sua decisão nas normas positivadas vigen-
tes, o Tribunal do Júri deve proferir decisão 
apenas de acordo com a sua consciência 
e com os ditames da justiça, sem o mesmo 
compromisso com as normas.

Ademais, a Constituição Federal (1988) 
garante ao Júri a soberania dos veredictos, 
ou seja, suas decisões são soberanas e não 
podem ser modificadas, embora haja lei 
ordinária prevendo uma hipótese de alte-
ração. De acordo com essa previsão, uma 
decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser 
analisada pelo Tribunal de Justiça quando 
“manifestamente contrária à prova dos 
autos”. Mesmo nesse caso não há modifi-
cação da decisão, mas a determinação de 
realização de um novo Júri.

Retornando ao caso tratado, o acusado 
foi submetido ao Tribunal do Júri, e foi 
absolvido. O Ministério Público recorreu 
ao Tribunal de Justiça utilizando o argu-
mento da decisão manifestamente contrária 
às provas dos autos, pedindo a realização 
de um novo Júri. A defesa alegou que a 
decisão foi correta e está protegida pela 
“soberania dos veredictos”. O Tribunal de 
Justiça decidiu favoravelmente ao Minis-
tério Público, entendendo que os jurados 
foram manifestamente contra as provas 
dos autos.

22 Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (1988).
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Para isso, o Tribunal fundamentou sua 
decisão na análise das provas, resgatando 
depoimentos prestados pelo réu na polí-
cia, momento em que houve confissão do 
crime, em detalhes, pelo acusado. Trouxe 
ainda outros depoimentos que confirmam 
o ocorrido, incluindo o depoimento de um 
comparsa do acusado, que afirmou ter tam-
bém atirado na vítima. Outras testemunhas 
confirmaram na polícia os mesmos fatos. 
Na polícia o acusado disse

“que o interrogando portava o revól-
ver, seguiram por aquela rua rumo a 
Lagoa da Cruz, ou seja, afastaram-se 
do bairro, como já disse, não havia 
ninguém além dos três no local, 
oportunidade em que o interrogando, 
sem que a vítima tivesse tido tempo 
de reagir, sacou o revólver e efetuou 
cinco disparos na direção da vítima, 
isso a uma distância aproximada de 
apenas um metro e meio; que a víti-
ma, ao receber o primeiro tiro, caiu, 
ficou se mexendo no chão, no que 
o interrogando efetuou os demais 
disparos, em seguida recarregou a 
arma com mais cinco munições e 
passou a arma a João Dias para que 
este efetuasse mais disparos no corpo 
da vítima, o que aconteceu”.

A confissão foi posteriormente, em juí-
zo, retirada, tendo o acusado afirmado ter 
confessado sob tortura, assim como o seu 
comparsa. Passaram, então, a acusar um ao 
outro e a afirmar a si próprios como ino-
centes. As testemunhas também mudaram 
seus depoimentos em audiência judicial. Ao 
Tribunal do Júri, portanto, foi sustentada 
pela defesa a tese da negativa de autoria, 
acolhida, ao final, pelos jurados.

Contra a decisão do Tribunal de Justiça 
do Estado do Mato Grosso do Sul a de-
fesa impetrou Habeas Corpus no Superior 
Tribunal de Justiça, alegando violação ao 
princípio da soberania dos veredictos. Ao 
final, o STJ julgou o caso por unanimidade, 
favoravelmente ao acusado, reconhecendo 
a soberania dos veredictos e admitindo a 

existência de “vertentes alternativas dos 
fatos”, com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. DIREITO PRO-
CESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. JúRI. SOBERANIA 
DE VEREDICTOS. VERTENTES AL-
TERNATIVAS DA VERDADE DOS 
FATOS. PROVA. INDEMONSTRA-
ÇÃO. ORDEM DENEGADA
1. À instituição do júri, por força do 
que dispõe o artigo 5o, inciso XXXVIII, 
alínea “c”, da Constituição da Repú-
blica, é assegurada a soberania de 
seus veredictos. 
2. O artigo 593, inciso III, alínea “d”, 
do Código de Processo Penal autoriza 
que, em sendo a decisão manifesta-
mente contrária à prova dos autos, ou 
seja, quando os jurados decidam ar-
bitrariamente, dissociando-se de toda 
e qualquer evidência probatória, seja 
o réu submetido a novo julgamento 
pelo Tribunal Popular.
3. Oferecidas aos jurados vertentes 
alternativas da verdade dos fatos, 
fundadas pelo conjunto da prova, 
mostra-se inadmissível que o Tribu-
nal de Justiça, quer em sede de apela-
ção, quer em sede de revisão criminal, 
desconstitua a opção do Tribunal do 
Júri – porque manifestamente contrá-
ria à prova dos autos – sufragando, 
para tanto, tese contrária.
4. Não basta, todavia, a evitar seja 
o réu submetido a novo julgamento 
pelo Tribunal Popular, a alegação 
simples da existência de vertentes 
alternativas da prova da verdade 
dos fatos, impondo-se que se a de-
monstre objetivamente nos autos, 
particularizando as provas de que 
exsurge a versão outra que permitiu 
a convicção diversa dos jurados.
5. Ordem denegada.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça 
quanto o Tribunal de Justiça Estadual, 
nesse caso, admitem expressamente a ideia 
da existência de verdades alternativas dos 
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fatos, conferindo aos jurados a opção de 
escolher entre mais de uma possibilidade 
de verdade. Nota-se que a garantia da 
prevalência da soberania dos veredictos 
proporciona uma verdade suficiente para 
o Direito, tornando periférica a discus-
são sobre o que efetivamente aconteceu 
(a verdade como correspondência com a 
realidade), pela inserção da noção de “ver-
tentes alternativas de verdade dos fatos”. 
Podemos identificar aqui a concepção de 
verdade tanto como coerência (do processo) 
quanto como conformidade com uma regra 
ou conceito. Assim, desde que observado 
o princípio da soberania dos veredictos, 
a decisão proferida situa-se no verdadeiro.

Em inúmeros outros casos23, é possível 
perceber que a aplicação do direito na prá-
tica está mais voltado para a construção de 
um processo judicial obediente às regras 
do que comprometido com a busca do que 

23  Podemos citar como exemplos a Súmula 301 do 
Superior Tribunal de Justiça, que cria uma presunção 
inexistente na norma, afirmando que, em um processo 
de reconhecimento de paternidade, a negativa do supos-
to pai a submeter-se ao exame de DNA leva à presunção 
de que ele é pai. Nesse caso não há prova de que o réu 
é mesmo pai, mas se extrai da sua negativa ao exame 
uma consequência que substitui a prova necessária, 
sacrificando-se a verdade dos fatos pela defesa de uma 
verdade mais formal. Outro exemplo interessante é a 
forma pela qual o Direito separa as instâncias penal, 
civil e administrativa, inserindo-se na cultura juridical 
a ideia de que essas instâncias são independentes, e que 
uma decisão em uma delas não influencia nas demais, 
salvo raras exceções. Admite-se, nesse caso, que o 
próprio Poder Judiciário, em dois processos judiciais, 
possa chegar a conclusões completamente diferentes 
sobre a verdade dos fatos, não havendo uma preocu-
pação em uniformizar essas constatações. Por fim, um 
terceiro exemplo que merece ser citado é o referente à 
coisa julgada. Como afirma o Código de Processo Civil, 
art. 467, coisa julgada é a eficácia que torna imutável e 
indiscutível a sentença, ou seja, é o que marca o fim do 
processo, quando não mais existem recursos cabíveis. 
Sobre a coisa julgada, o art. 469 do CPC excepciona dos 
efeitos da coisa julgada “a verdade dos fatos, estabele-
cida como fundamento da sentença”. Esse dispositivo 
permite, portanto, que os mesmos fatos que foram 
apurados e esclarecidos em um processo judicial, que 
chegou ao seu fim, possam ser novamente discutidos em 
um novo processo, que por sua vez não estará vinculado 
às constatações fáticas do primeiro.

chama de verdade dos fatos. Não que essa 
busca seja desprezada no processo, mas, 
sim, no sentido de que o compromisso com 
essa espécie de verdade parece ser muito 
menos importante do que a observância das 
limitações impostas pelo próprio sistema.

Conclusão
O fenômeno jurídico ocorre, como 

visto, no centro de uma relação entre fatos 
e normas, por meio de um processo de co-
nhecimento da realidade para a aplicação 
da norma adequada. Porém, tanto a com-
preensão do fato quanto a compreensão da 
norma apresentam limitações à sua busca 
por objetividade.

A interpretação da norma depende, 
invariavelmente, dos preconceitos do in-
térprete, da consciência jurídica geral dos 
membros da comunidade jurídica (LA-
RENZ, 1997). Na interpretação, a norma 
é aplicada à situação atual do intérprete 
(GADAMER, 1997), no interior de uma 
determinada tradição jurídica que forne-
cerá os elementos indispensáveis à sua 
compreensão. A compreensão da norma 
revela um processo de emancipação do seu 
texto em relação ao seu autor, e de criação 
de um mundo do texto (RICOEUR, 1991), 
que admite uma multiplicidade de sentidos 
possíveis e amplia as relações entre signifi-
cante e significado.

De outro lado, a compreensão dos fatos 
está sujeita às limitações inerentes ao estu-
do da história, da necessidade de provas 
e da sua sempre parcialidade. Um relato 
é sempre um recorte dos acontecimentos, 
e esse recorte deve fornecer elementos su-
ficientes para a aplicação da norma. Além 
das limitações naturais, outras há de gran-
de destaque: as limitações impostas pelas 
próprias normas de direito, implícitas ou 
explícitas, controlando o que se pode dizer 
em um processo, quando se pode dizer, 
quem pode dizer e como pode dizer. Essas 
limitações são por vezes mais significativas 
que as primeiras.
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A partir da análise dos principais 
diplomas normativos do Brasil, e de um 
caso concreto julgado por um Tribunal, foi 
possível observar que a forma com que o 
Direito se coloca diante dos fatos é bastante 
diferente em sua versão abstrata e em sua 
forma concreta. A norma abstrata utiliza o 
conceito de verdade como correspondência 
com a realidade, e direciona o processo 
judicial para o esclarecimento dessa reali-
dade, como premissa para a aplicação da 
norma. Para a lei, descobrir o que aconteceu 
é importante e tem o papel de legitimar o 
próprio Direito.

Por outro lado, a prática jurídica de-
monstra um apreço menor pela descoberta 
dos fatos e, diferentemente da norma, 
utiliza os conceitos de verdade no senti-
do de coerência ou como conformidade 
a uma regra. Para o operador do Direito, 
não é fundamental a verdade como cor-
respondência com a realidade, esta pode 
ser mesmo inacessível, ou seja, os fatos 
podem não ser esclarecidos. Fundamental 
é que o processo construa sua própria ver-
dade com a obediência rigorosa às regras 
e princípios do Direito, construindo uma 
narrativa coerente e que, ao final, possibilite 
ser compreendida pelo sistema jurídico e 
permita a aplicação da norma.

Nessa diferença marcante entre a busca 
da verdade dos fatos, colocada como fun-
damental pela norma abstrata, e a constru-
ção de uma verdade própria, por meio de 
uma narrativa constituída pelo processo, 
observada na prática jurídica, consiste a 
conclusão deste trabalho.
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1. Introdução
O Governo Federal, em matéria de pres-

tação de contas, vem liderando iniciativas 
internacionais relacionadas ao acesso a 
informações orçamentárias1. Atualmente, 
é possível saber, por exemplo, quanto 
gastou e em que gastou o agente público 
com o Cartão de Pagamentos do Governo 
Federal, vulgo “cartão corporativo” do Go-
verno2. Entretanto, documentos históricos 
ou mesmo processos administrativos mais 

1 Em 2011, Brasil e EUA lançaram iniciativa global 
de Open Government Partnership (OGP, ou Parceria so-
bre Transparência Governamental, em tradução livre), 
iniciativa que tem entre seus objetivos a transparência 
pública e o combate à corrupção (Corrêa, 2011).

2 A respeito da transparência com uso dos cartões 
sugere-se a leitura do artigo “Sobre cartões e jornalis-
mo” de Pedro Formigli (2008). Esse artigo trás um bom 
retrato sobre as dificuldades do governo e da mídia 
em se adaptar às recentes iniciativas de transparência 
pública.
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recentes, importantes para a formação de 
opinião sobre políticas públicas ou questões 
fiscais e de tributação são de difícil acesso. 
Nosso entendimento é que o mandamento 
constitucional do art. 5o, XXXIII, gerou uma 
normatização incerta que produz um cho-
que entre burocracia estatal e os cidadãos, 
já que os agentes estatais ficam presos entre 
o dever de informar e o dever de preservar 
a informação sigilosa.

Sem uma legislação apropriada sobre 
acesso à informação, torna-se impossível 
uma política pública clara sobre o tema, 
aumentando as tensões entre Estado e So-
ciedade, pois não existe resposta uníssona 
da legislação – como seria desejável num 
sistema pautado pela legalidade. Por outro 
lado, experiências internacionais mostram 
que a existência da legislação pode não ser 
suficiente para garantir a transparência em 
todos os níveis da federação.

O Brasil está discutindo no Congresso 
Nacional, pela primeira vez, uma lei de 
acesso à informação elaborada com base em 
modelos internacionais e princípios aceitos 
por organizações e organismos especiali-
zados no assunto. O referido projeto de lei 
tem por objetivo regulamentar dispositivos 
constitucionais de garantia do direito de 
acesso e dos princípios de publicidade e 
transparência nos gastos públicos. 

O presente artigo tenta evidenciar a 
influência internacional na construção 
do Projeto de Lei de Acesso à Informação 
brasileiro, com destaque para a legislação 
mexicana sobre o mesmo tema. Busca-se 
na experiência internacional o ponto de 
comparação para entender a gênese e o 
possível futuro do direito de acesso a in-
formação no Brasil. 

Especificamente com relação ao direito 
de acesso à informação, importa mencionar 
que a comparação é instrumento indicado 
pelos especialistas no tema como uma das 
diretrizes políticas para o desenvolvimento 
e a promoção da informação governamen-
tal. Nesse sentido, a comparação entre leis 
de acesso à informação governamental exis-

tentes em outros países é um instrumento 
essencial não só para a elaboração de novas 
leis, mas também para a revisão das leis já 
existentes (UHLIR, 2006).

Nosso trabalho busca, inicialmente, deli-
mitar conceitualmente o assunto. Na sequ-
ência, apresentamos suas especificidades na 
legislação comparada, seguindo, então, para 
a análise do assunto no âmbito nacional.

Como procuraremos mostrar, a análise 
das leis nacionais e internacionais e da 
doutrina sobre o tema permite supor que 
existem grandes chances de a legislação 
final, que será aprovada pelo parlamento, 
seguir a experiência mexicana. Em outras 
palavras, a aprovação da nova lei será 
seguida por reformas visando a adaptar a 
legislação e por outros esforços com o fim 
de mudar a cultura administrativa no país.

2. Transparência e direito de 
acesso à informação: diferenças e 

complementaridades
Bovens (2002) faz uma distinção entre 

transparência e direito à informação. Para 
esse autor, transparência é uma questão 
de “higiene pública”, enquanto direito à 
informação seria um assunto relacionado à 
cidadania. Nas palavras de Bovens (2002): 

“Information rights are concerned 
with much more than the description 
of open government set down in 
the current freedom of information 
legislation. The current rules on 
open government are for the most 
part mainly a question of public hy-
giene. This regulation is intended to 
increase the transparency of public 
administration, with a view to better 
democratic control and social accoun-
tability of government. By contrast, 
the information rights are most of 
all an element of citizenship. They 
concern first and foremost the social 
functioning of citizens, not only in 
relation to the public authorities, but 
also in their mutual relations with 
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private legal entities. Information ri-
ghts should be part of the civil rights 
chapter of constitutions, together 
with the other individual rights”.

Em consonância com o conceito de hi-
giene pública proposto por Bovens (2002), 
podemos definir transparência como o 
oposto da obscuridade e da invisibilidade, 
e como algo essencial para manutenção da 
“saúde” das instituições públicas.

O direito de acesso à informação, por 
sua vez, quando garantido aos cidadãos, 
pode ser um contrapeso para a delegação 
de poderes aos governantes. Manter a po-
pulação informada sobre os atos que são 
praticados pelos governantes e dar a ela o 
poder de requisitar informações que não 
são espontaneamente publicadas é uma 
forma de minimizar a prática de atos obs-
curos, invisíveis, ilegais ou amorais. 

Assim, os dois conceitos estão fortemen-
te ligados e são as bases fundamentais do 
exercício democrático do poder nas socieda-
des modernas. A transparência nas ações do 
Estado e o direito de requisitar informações 
são alicerces de uma sociedade democrática. 

3. Direito à informação no 
contexto internacional

O interesse da comunidade interna-
cional sobre o assunto, direito de acesso à 
informação, gerou, nas últimas duas déca-
das, um crescente movimento de criação, 
revisão e atualização das leis de acesso à 
informação em países das Américas, da 
Europa, da África e da Ásia (ACKERMAN; 
SANDOVAL, 2007). 

Segundo Ackerman e Sandoval (2007), 
há vinte anos somente dez nações no mun-
do contavam com leis que garantiam aos 
cidadãos o direito de acesso à informação 
pública governamental. Hoje são cerca de 
90 os países com leis de acesso em vigor 
(MARTINS, 2011).

Nesse contexto, o caso mexicano, com 
a edição da Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(MÉXICO, 2002), é exemplar no sentido de 
mostrar as dificuldades na implementação 
do direito de acesso à informação e a dis-
tância que pode existir entre uma legislação 
sobre o tema e a realidade social do país. 
Além disso, julgamos relevante para a 
matéria essa análise, especialmente por ser 
a experiência mexicana mais próxima da 
realidade brasileira que os casos europeus 
ou asiáticos. 

No México, a legislação sobre acesso 
à informação estava positivada nas cons-
tituições, leis e decretos, mas ainda havia 
dificuldades com o exercício desse direito. 
Nesse sentido, Fox et al. (2007) lembram 
que a lei de transparência pública daquele 
país apresenta alguns limites claros: 

“What difference does transparency 
make? Many who are committed to 
democracy and good government 
have high expectations of the Power 
of the right to know. Yet it is not an 
all-powerful magic bullet. By itself, 
transparency cannot substitute for 
weakness in the rule of Law or repre-
sentative democracy. [...] Transparent 
government reveals whether repre-
sentatives really represent, whether 
functionaries actually function, and 
whether the system of justice is truly 
just”. 

Para melhor compreender o problema 
levantado por Fox et al. (2007) devemos re-
passar brevemente a história constitucional 
mexicana e os avanços do país em matéria 
de acesso à informação.

A Norma Fundamental do México 
(Constituição de Querétaro) retrata o re-
conhecimento e a positivação das reivin-
dicações e dos princípios inspiradores da 
Revolução Mexicana. A Constituição Mexi-
cana foi reconhecida como a primeira cons-
tituição social do século XX (GONZÁLEZ, 
2001). Entretanto, existiam, até o início do 
século XXI, diferenças bastante significati-
vas no acesso à informação naquele país, 
principalmente nas diferentes leis estaduais 
de acesso à informação. 
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Até o ano de 2002, a Constituição 
Mexicana contemplava uma simples ga-
rantia do direito de acesso à informação. 
Conforme o art. 6o daquela Constituição: 
“a liberdade de informação será garantida 
pelo Estado” (MÉXICO, 1917). Contudo, 
esse artigo foi alterado por uma emenda, 
aprovada por unanimidade pelas duas 
Câmaras do Congresso e pela legislatura de 
16 Estados. As alterações introduzidas pela 
emenda ampliaram substancialmente a 
proteção constitucional ao direito de acesso 
à informação e podem ter colaborado para 
reverter o quadro de “heterogeneidade” 
das leis estaduais sobre acesso à informação 
(LóPES-AYLLóN, 2006).

A emenda constitucional determinou, 
entre outras coisas, que todas as informa-
ções deveriam ser públicas, com restrições 
apenas temporárias ou para informações 
pessoais e, ainda, que deveriam ser im-
plementados sistemas que garantissem o 
acesso imediato à informação em todas as 
esferas e poderes do governo. Como relata 
Mendel (2009), a garantia constitucional 
aprovada por essas emendas à Constituição 
do México, fez com que o país aparecesse no 
cenário mundial somente atrás da Suécia. 
Em outras palavras, a legislação colocava 
o México como o segundo país no mundo 
com mais garantias de acesso à informação.

Entretanto, mesmo antes das alterações 
introduzidas pela emenda, o México já 
contava com uma lei de direito de acesso 
à informação que figura entre as mais 
progressistas do mundo (MENDEL, 2009). 
Ainda assim, a formação de uma cultura de 
acesso à informação ainda está sendo criada 
com treinamento de servidores públicos e 
informação à população sobre os procedi-
mentos de requisição de informação nos ter-
mos da lei (PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO, 2011).

A norma escrita certamente ajudou o 
país a melhorar alguns indicadores inter-
nacionais de transparência. Estudos da 
Open Society Justice Iniciative, por exemplo, 
apontam que o índice de recusas de acesso 
no México é o menor em 13 países avalia-

dos. Entretanto, isso não coibiu outras prá-
ticas de recusa ao acesso, como as recusas 
silenciosas, as morosidades, as negativas 
infundadas, etc. (MENDEL, 2009).

4. Quando o muito é pouco: as (muitas) 
legislações sobre transparência no Brasil 

Ce qui domine le paysage juridique, en 
ce début du XXIe siècle, c’est l’imprécis, 
l’incertain, l’instable, ou encore, en ter-

mes plus provocateurs, le flou, le doux et 
le mou, dont nous avons précédemment 

observé les principales manifestations 
(DELMAS-MARTY, 2006).

No caso brasileiro, o tema ganhou rele-
vância quando da criação de um órgão com 
poderes específicos para tratar do assunto 
“transparência”, no ano de 2003, por meio 
da Lei no 10.683 de 2003. Essa lei criou o 
cargo de Ministro de Estado do Controle 
e da Transparência3 e, vinculado a ele, o 
Conselho da Transparência Pública e Com-
bate à Corrupção. No âmbito desse órgão 
foi elaborado o primeiro esboço de uma lei 
de acesso à informação, com características 
próximas às das modernas leis de acesso. 
Essa iniciativa buscava organizar o cenário 
da legislação interna sobre o tema, carac-
terizado pela multiplicidade de normas 
e pela interpretação jurídica que muitas 
vezes limita o direito de acesso àquelas 
informações de cunho pessoal que estejam 
em poder do Estado.

O Brasil não estava, à época da formula-
ção do anteprojeto de lei de acesso à infor-
mação, totalmente desamparado de norma 
legal que falasse de acesso à informação 
pública, pessoal ou sigilosa. O que existia, 
e ainda existe – visto que o PL ainda não foi 
sancionado –, é uma dispersão da matéria 
em ordenamentos múltiplos e distintos.

O fundamento último dessas legislações 
é o art. 5o da Constituição de 1988:

3 Recentemente foi modificado o nome, mas não 
as atribuições desse cargo, por meio da Lei no 12.314, 
de 2010, o Ministro de Estado do Controle e da 
Transparência passa a ser Ministro de Estado Chefe 
da Controladoria-Geral da União.
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“Art. 5o XXXIII – todos têm direito a 
receber dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aque-
las cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado” 
(BRASIL, 1988). 

Apesar de o dispositivo constitucional 
também se referir a informações de inte-
resse coletivo ou geral, parte da doutrina 
pátria ainda trata o direito expresso no art. 
5o, XXXIII, como “norma de cunho material, 
que irá materializar-se com a aplicação do 
habeas data” (1294  Bulos CF anotada /f, 
p. 215). Assim, segundo Bulos (1294 /a), 
vinculando o direito de acesso à informa-
ção a um instrumento processual, a um 
“remédio” judicial, visando ao direito de 
obter informações apenas sobre si mesmo.

É certo que as informações pessoais são 
uma parte importante das informações 
detidas pelo governo. Esse direito já está 
presente no ordenamento jurídico nacional, 
que desde a Constituição de 1934 já procla-
mava a proteção legal do direito de “obter 
informações relativas à pessoa a que elas se 
referissem (art. 113, n. 35). Esse direito foi 
mantido também na Constituição de 1946 
(art. 141, § 36, II)” (FRANÇA, 1977).

Comentando o direito de acesso à in-
formação na Constituição Federal, encon-
tramos definição vaga de José Afonso da 
Silva (2004, p. 259), que, sobre o referido 
dispositivo constitucional, afirma: “como se 
vê, do enunciado, amalgamam-se interesses 
particulares, coletivos e gerais, donde se 
tem que não se trata de mero direito indi-
vidual”. Alexandre de Moraes (2005), por 
sua vez, também limita o direito de acesso 
à informação, previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o da Constituição Federal, ao “Direito 
de Certidão” e assevera que:

“Tradicional previsão constitucional, 
o chamado direito de certidão, nova-
mente, foi consagrado como o direito 
líquido e certo de qualquer pessoa à 

obtenção de certidão para defesa de 
um direito (RTJ 18/77), desde que 
demonstrado seu legítimo interesse 
(RTJ 109/1200). A esse direito corres-
ponde a obrigatoriedade do Estado, 
salvo nas hipóteses constitucionais 
de sigilo, em fornecer as informações 
solicitadas, sob pena de responsabili-
zação política, civil e criminal” 

É claro que essa posição não é unânime. 
Celso Ribeiro Bastos (2004), por exemplo, 
embora não defina o direito expresso na 
Constituição federal como direito de acesso 
à informação, mas sim como “direito de 
informar”, já enquadra esse direito entre 
os direitos fundamentais com “dupla fun-
damentação”: transparência e democracia 
participativa.

Entretanto, a visão predominante a 
respeito do que constitui direito de acesso 
à informação, além de limitar esse direito 
apenas às informações privadas, também 
vincula o direito de acesso à informação ao 
arbítrio exclusivo do Judiciário. Vincular o 
exercício do direito de acesso à informação, 
mesmo que somente às informações sobre 
si mesmo, ao julgamento dos tribunais 
é um dos entraves mais conhecidos ao 
exercício desse direito. Especialistas no 
assunto relatam que criar a necessidade 
de recorrer ao Judiciário para obter infor-
mações detidas pelos outros poderes é um 
erro comum em muitas legislações sobre 
acesso à informação4. O modelo de lei de 
acesso à informação da OEA pretende que 
a revisão judicial seja somente uma última 
instância, ou seja, “O tribunal deverá tomar 
uma decisão final tanto na parte processual 
como substantiva o mais rápido possível” 
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AME-
RICANOS, 2010, grifo nosso).

4 Adverte o autor que “Sin embargo,en la prác-
tica este modelo tiene una serie de desventajas tales 
como el costo, la duración, y la dificultad para los 
ciudadanos en el acceso a los tribunales” (CENTRO 
DE ARCHIVOS Y ACCESO A LA INFORMACIóN 
PúBLICA, 2011). 



Revista de Informação Legislativa250

Em matéria de transparência5 relativa a 
gastos, já existe um corpo legislativo bem 
definido para órgãos do Governo Federal, 
quais sejam: o Decreto no 5.482, de 30 de 
junho de 2005 (BRASIL, 2005b) e a Lei 
Complementar no 131 (BRASIL, 2009a). O 
Decreto no  5.482 dispõe sobre a divulgação 
de dados e informações pelos órgãos e enti-
dades da administração pública federal, por 
meio da rede mundial de computadores – a 
Internet. A Lei Complementar no 131 altera 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 
2000), criando a exigência de que todos os 
entes da Federação disponibilizem online e 
em tempo real o detalhamento dos gastos 
públicos.

Em relação aos demais documentos e in-
formações públicas, que não aqueles relacio-
nados diretamente com os gastos públicos, 
está em vigor a questionada Lei no 11.111, 
de 2005 (BRASIL, 2005a), com a finalidade 
de regulamentar o disposto na parte final 
do inciso XXXIII do art. 5o da Constituição 
Federal. Essa lei foi fruto da conversão da 
Medida Provisória no 228, de 2004, que 
pretendia justificar a relevância de sua 
matéria e a urgência de sua publicação pela 
necessidade de alterar a sistemática criada 
pelo Decreto no 4.553, de 27 de dezembro de 
2002 (BRASIL, 2002), e permitir o retorno do 
prazo de sigilo anteriormente fixado na Lei 
no 8.159, de 1991 (BRASIL, 1991). 

As referidas leis, entretanto, têm sido 
questionadas por diversos setores da socie-
dade, inclusive com ação judicial perante o 
Supremo Tribunal Federal.

O Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil ajuizou no Supremo 
Tribunal Federal, em novembro de 2007, 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 
no 3987 (BRASIL, 2007). Na ADI, a OAB 
requer que sejam declarados inconstitucio-
nais o art. 23, com seus parágrafos 2o e 3o, 

5 Transparência de gastos, como já elucidado, 
não se confunde com direito de acesso. A referência 
aos normativos sobre transparência de gastos servem 
apenas para elucidar e exemplificar a dispersão das 
normas em instrumentos distintos.

da Lei no 8.159, de 1991, e a íntegra da Lei 
no 11.111, de 2005. Esses dispositivos criam 
limitações ao acesso aos documentos públi-
cos e delegam a possibilidade de aposição 
de prazo de sigilo a documentos públicos 
por meio de decretos, regulamentos e ato 
de agentes públicos. A OAB entende que 
somente a lei pode regular o acesso aos 
documentos públicos.

Apesar de questionada em sua cons-
titucionalidade, a Lei 11.111 ainda está 
em vigor e teve como desdobramentos 
o Decreto no 5.301, de 9 de dezembro de 
2004 – que institui, no âmbito da Casa Civil 
da Presidência da República, a Comissão 
de Averiguação e Análise de Informações 
Sigilosas, com a finalidade de decidir pela 
aplicação da ressalva prevista na parte final 
do inciso XXXIII do art. 5o da Constituição – 
e a alteração dos prazos de classificação de 
documentos sigilosos do Decreto no 4.553, 
de 27 de dezembro de 2002.

Além das legislações mencionadas, 
existe ainda a Lei de Arquivos Públicos, ou 
Lei no 8.159, de 1991 (BRASIL, 1991), que, ao 
dispor sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados, regulamentou também 
o direito de acesso aos documentos públi-
cos, fixando prazo de restrição à consulta 
quando a informação nele contida for con-
siderada informação pessoal ou privada ou 
imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado. Também no campo do direito 
de privacidade, vale notar o controverso 
dispositivo da Lei no 7.232, de 29 de outu-
bro de 1984, que no inciso VIII do art. 2o 
faz referência à proteção da privacidade 
das pessoas jurídicas, privadas e públicas 
(BRASIL, 1984).

A tudo isso, soma-se a Lei de Processos 
Administrativos, Lei no 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999 (BRASIL, 1999), que esta-
belece normas básicas sobre o processo 
administrativo no âmbito da Administra-
ção Federal direta e indireta. Essa lei cria 
algumas regras que dificultam o acesso aos 
processos em trâmite, embora não se refira 
àqueles já arquivados.
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Assim, não é difícil concordar com a 
comparação feita entre o “mundo jurídi-
co” e “Babel” quando afirma o autor que a 
“multidão de leis afoga o jurista, esmaga o 
advogado, estonteia o cidadão, desnorteia o 
juiz. A fronteira entre o lícito e o ilícito fica 
incerta” (FERREIRA FILHO, 2001). De fato, 
a profusão de leis sobre o tema faz com que 
os textos publicados gerem reações que vão 
da perplexidade ao descaso da sociedade. 

Nesse contexto, inscreve-se a iniciativa 
do executivo federal que introduz uma 
nova legislação sobre o assunto.

5. O Projeto de Lei de Acesso à 
Informação brasileiro: as discussões no 

governo e sua redação final
A criação da proposta de legislação 

sobre acesso à informação foi produto de 
uma discussão travada na burocracia do 
Estado por mais de dois anos consecutivos. 
Estavam envolvidos nessa discussão espe-
cialmente a Subchefia para Assuntos Jurí-
dicos da Casa Civil, a Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, o Arquivo Nacional, 
o Gabinete de Segurança Institucional, o 
Ministério da Justiça, o Ministério das Re-
lações Exteriores, a Controladoria-Geral da 
União e a Advocacia-Geral da União. 

Por decisão da Casa Civil foi então 
constituído, informalmente, grupo de tra-
balho com coordenação da Subchefia para 
Assuntos Jurídicos (SAJ) e da Subchefia de 
Análise e Acompanhamento de Políticas 
Governamentais (SAG) com a finalidade 
de criar um Projeto de Lei de acesso que 
atendesse às expectativas do Executivo 
sobre o assunto.

As propostas discutidas de forma isola-
da no Ministério da Justiça e na Controla-
doria-Geral da União, dentro do Conselho 
de Transparência Pública e Combate à 
Corrupção (CTPCC), eram muito mais 
modestas que a redação final que o grupo 
apresentou à Casa Civil. 

A proposta da CGU tinha como caracte-
rísticas principais a abrangência, a imposi-

ção de publicação na internet de uma lista 
extensa de documentos e informações, além 
de estabelecer breve limite temporal para 
a guarda de documentos sigilosos, sem a 
possibilidade de renovação perpétua. 

O Anteprojeto da Controladoria-Geral 
da União, contudo, ainda era bastante 
tímido ao tratar do assunto sigilo. Trazia 
normas com conceitos extremamente 
abertos deixando ainda muita margem à 
discricionariedade e regulamentação pela 
legislação inferior ao estabelecer que alguns 
assuntos seriam tratados em legislação pró-
pria, o que não facilitava o entendimento do 
texto e o esgotamento do assunto.

No Ministério da Justiça, por sua vez, foi 
elaborado um anteprojeto de consolidação 
de leis, motivado por recomendação feita 
pela Organização dos Estados Americanos 
(OEA), que na 9a reunião da Comissão de 
Peritos, realizada entre os dias 27 de março 
e 1o de abril de 2006, nos Estados Unidos 
da América, recomendou que o Brasil 
“avaliasse a conveniência de integrar e 
sistematizar em um só diploma normativo 
as disposições que garantem o acesso à 
informação pública6”. 

A consolidação feita pelo Ministério 
da Justiça resultou em um texto com 102 
artigos divididos em 14 capítulos que se 
somaram a 2 anexos contendo modelos de 
formulários.

O trabalho do Ministério da Justiça foi 
útil para facilitar a visualização das normas 
vigentes e a extensão do problema a ser 
enfrentado. Contudo, a ideia de moderni-
zação da legislação e a possibilidade que 
se apresentava de inovar com a redução 
dos prazos de sigilo afastou, desde a pri-
meira reunião, o modelo de consolidação 
proposto.

Essa opção, por uma norma nova, sem 
dúvida corrobora uma visão mais moderna 
em matéria de elaboração de atos norma-
tivos. Tal é o caso, por exemplo, da nova 

6 Essa recomendação constou da seção 4.2 do 
capítulo II do relatório da Comissão (BRASIL, 2006).
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doutrina francesa, expressa por Mireille 
Delmas-Marty (2004), que entende não 
haver mais sentido em se fazer consoli-
dação de lei nos tempos atuais, já que a 
estabilidade democrática e a velocidade de 
transformação da sociedade, seus conceitos 
e composição, fazem com que as novas 
normas sejam mais acertadas e mais bem 
aceitas pelas pessoas.

Após muitas reuniões, a forma final 
do Projeto de Lei foi estruturada em seis 
capítulos: das disposições gerais; do aces-
so a informações e da sua divulgação; do 
procedimento de acesso à informação; das 
restrições de acesso à informação; das res-
ponsabilidades; e das disposições finais e 
transitórias.

No texto do Projeto, o acesso à informa-
ção pode ser visto sob dois aspectos – num 
primeiro momento, a norma mostra quais 
os direitos do cidadão em matéria de acesso 
à informação e, no momento seguinte, quais 
os deveres da Administração Pública para 
com o cidadão. 

Nos procedimentos de acesso à informa-
ção, o Projeto inova no âmbito do direito 
nacional, ao não exigir do requerente a 
apresentação de justificativa para a for-
mulação do requerimento de informação, 
ou seja, evitou-se ao máximo a criação de 
barreiras para o acesso do requerente. Dada 
a preocupação com as barreiras financeiras, 
também foi estabelecido que deveria ser 
fornecida cópia gratuita dos documentos 
requeridos por pessoas que não têm capa-
cidade de arcar com os custos, nos termos 
do art. 10 do Projeto.

Em relação aos documentos protegidos 
por sigilo, foi criado o Capítulo IV sobre res-
trições de acesso à informação. O capítulo 
de restrições está dividido em cinco seções 
que, além de disposições gerais, versam 
sobre classificação de informação sigilosa, 
prazos de sigilo, proteção e controle de 
informações sigilosas, procedimentos de 
classificação, reclassificação e desclassifi-
cação e informações pessoais. Nesse item, 
foi mantida uma regra geral, proposta 

pela CGU, de inspiração na lei de acesso 
mexicana, que estabelece que as informa-
ções ou documentos sobre condutas que 
impliquem violação dos direitos humanos, 
praticada por agentes públicos ou a mando 
de autoridades públicas, não poderão ser 
objeto de restrição de acesso.

Também considerando a necessidade 
de atualização da legislação nacional em 
matéria de sigilo e os prazos e critérios de 
classificação de documentos sigilosos, o 
Projeto propôs não só a redução dos atu-
ais quatro níveis de sigilo para três níveis, 
como também a redução do prazos máxi-
mos de guarda dessas informações. Assim, 
no nível mais alto de sigilo, pelo novo texto, 
a informação somente poderia ser guarda-
da por até 25 anos. Aqui o projeto avançou 
em relação ao prazo máximo de guarda, 
mas, em relação ao Anteprojeto da CGU, 
retrocedeu no que se refere à renovação7 
desse prazo, possibilidade que não existia 
no projeto original da CGU.

O projeto da Casa Civil também foi am-
pliado em relação aos projetos iniciais com 
a criação de secção sobre dados pessoais, 
embora tenha sido mantido o prazo atual-
mente previsto para a guarda desse tipo de 
informação. Foi feita importante ressalva 
que prevê que, observados os princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade, 
a restrição de acesso à informação relativa 
à vida privada, honra e imagem de pessoa 
não poderá ser invocada com o intuito de 
prejudicar processo de apuração de irregu-
laridades em que ela estiver envolvida ou 
ações voltadas para a recuperação de fatos 
históricos de maior relevância.

6. A influência internacional 
A redação final do Projeto de Lei de 

Acesso atendeu praticamente a todos os 
requisitos apontados por especialistas 

7 Esse ponto, ao final, foi o único em que não houve 
consenso dentro do corpo técnico tendo sido levada a 
decisão para a esfera ministerial.
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internacionais no tema como essenciais 
para a construção de uma moderna lei de 
acesso à informação. Requisitos tais como 
os apontados por Mendel (2009):

1. máxima divulgação: tanto em relação 
ao numero de órgãos envolvidos quanto 
ao de indivíduos que podem reivindicar o 
direito de acesso;

2. obrigação de publicar: as informações 
essenciais devem ser publicadas pelos ór-
gãos governamentais;

3. promoção de um governo aberto: 
deve haver promoção da abertura e deses-
tímulo à cultura do sigilo;

4. limitação da abrangência das exce-
ções: o sigilo só deve existir após as infor-
mações passarem por “rigorosos testes de 
dano e interesse público”;

5. procedimentos que facilitem o acesso: 
os pedidos devem ser processados com 
rapidez e deve haver previsão de recurso 
em caso de negativa de acesso;

6. custos: o custo de taxas e reproduções 
não pode ser um fator limitador do direito 
de acesso;

7. reuniões abertas: as reuniões dos ór-
gãos públicos devem ser abertas8;

8. a divulgação tem precedência: “as leis 
que não estejam de acordo com o princípio 
da máxima divulgação devem ser revisadas 
ou revogadas”; e

9. proteção para os denunciantes: devem 
ser protegidos pelo Estado os indivíduos 
que trazem a público informações sobre 
atos ilícitos9.

Os requisitos acima, assim como a influ-
ência de organismos internacionais e da le-
gislação do México, Estados Unidos e Suécia 
na elaboração do texto do Projeto de Lei de 
acesso à informação do Executivo federal, 
podem ser verificados por meio de leitura 

8 Esse requisito não está presente no projeto de 
lei de acesso do Executivo Federal e, até o momento, 
não foi incorporado ao texto que tramita no Congresso 
Nacional.

9 Esse requisito está presente no projeto de lei 
por meio de dispositivo que modifica a Lei no 8.112, 
de 1990.

da Exposição de Motivos que acompanhou 
o Projeto ao ser ele enviado à Câmara de 
Deputados em 2009 (BRASIL, 2009b).

Pelo texto da Exposição de Motivos, 
é possível concluir que, em termos de 
direito de acesso à informação, o Governo 
Federal foi fortemente influenciado pelas 
experiências internacionais e argumentos 
das organizações não governamentais 
internacionais que militam na área. Por 
diversas vezes, a Exposição de Motivos 
faz referência a outros países para justificar 
inclusões de importantes dispositivos no 
texto apresentado. Essa influência aparece 
no dispositivo que dispensa a necessidade 
de justificativa nos pedidos de acesso, 
como já ocorre na Suécia, no México e nos 
Estados Unidos da América, ou, ainda, para 
se referir ao exemplo dos Estados Unidos, 
“o anteprojeto determina que a autoridade 
máxima de cada órgão ou entidade pu-
blique, anualmente e pela rede mundial 
de computadores, o rol das informações 
desclassificadas” (BRASIL, 2009b).

Nesse ponto, com relação à frequen-
te menção à legislação internacional na 
Exposição de Motivos do Projeto de Lei, 
vale lembrar que na elaboração dos textos 
legais escritos sempre se tem recorrido 
a uma forma mais ou menos sistemática 
de comparação. Vergottini (2004) chama 
esse recurso de função de auxílio para a 
preparação de textos normativos. De fato, 
nos textos constitucionais e legislativos 
podem-se observar, às vezes, verdadeiras 
reproduções de institutos consagrados em 
outros ordenamentos – a propósito disso 
se fala de “recepción” e de “transplante”. 
A adoção de algumas regras estrangeiras 
no ordenamento pátrio com verdadeiros 
“modelos de referência” pode ter razões 
de imposição de poder, de prestígio ou um 
misto de imposição e prestígio. 

Não é correto afirmar, contudo, que a 
comparação é sinônimo de “transplante” 
de normas; pelo contrário, é correto afir-
mar que a comparação tende a levantar 
propostas ou a comprovar aquelas que te-
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nham sido amadurecidas no ordenamento 
em estudo, e que mais do que os textos 
considerados em si mesmos, interessam ao 
legislador nacional as ideias que estão por 
trás das normas ou as soluções encontradas 
para os problemas que são vivenciados  
(VERGOTTINI, 2004). 

Entende-se que, no caso da elaboração 
do Projeto de Lei de Acesso, as ideias e 
soluções apontadas nas legislações estran-
geiras foram fontes de inspiração e não um 
mero transplante de outra legislação. Tanto 
mais se considerarmos que a versão atual 
do Projeto foi modificada na Câmara dos 
Deputados, após a realização de audiências 
públicas que resultaram na elaboração de 
um substitutivo, diferente da versão ori-
ginal nos pontos que são destacados em 
seguida.

7. A tramitação do projeto no 
Congresso Nacional

O Projeto de Lei de Acesso à Infor-
mação, de iniciativa do Poder Executivo 
Federal, encontra-se em tramitação desde 
13 de maio de 2009 no Congresso Nacional. 
No dia 24 de Fevereiro de 2010, a Comissão 
Especial de Acesso a Informações da Câ-
mara dos Deputados aprovou Substitutivo 
apresentado pelo relator do projeto, de-
putado Mendes Júnior. De modo geral, as 
principais inovações do Substitutivo dizem 
respeito à abrangência e à prorrogação do 
prazo de sigilo.

O Projeto de Lei original, encaminhado 
pelo Executivo ao Congresso, estabelecia, 
por sua vez, obrigações genéricas a todos os 
órgãos e entidades públicas, mas obrigava 
diretamente apenas órgãos do Executivo 
Federal10. O Substitutivo amplia o rol de 

10 Trato como “original” o Projeto de Lei enviado 
pelo Poder Executivo Federal porque foi esse o projeto 
utilizado como base para elaboração do substitutivo. 
No Congresso Nacional, por haver um projeto do 
Deputado Reginaldo Lopes sobre o mesmo tema, mais 
antigo e em tramitação, foi o Projeto do Executivo 
apensado ao do Deputado, recebendo o Deputado 

entidades e Poderes atingidos pelas obriga-
ções e detalha, em seu artigo 1o, que estão 
sujeitos à aplicação da Lei os três Poderes, 
o Tribunais de Contas, o Ministério Público 
e até mesmo entidades privadas, desde que 
recebam recursos públicos (BRASIL, 2009b). 

O Substitutivo deixa claro que a Lei 
estipula normais gerais a serem obser-
vadas pela União, Estados e Municípios, 
dispondo, no art. 44, sobre a necessidade 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
disciplinarem em legislação própria o 
funcionamento do serviço de informações 
ao cidadão (Art. 9o) e o procedimento de 
recurso no caso de negativas de acesso 
(Seção II do Capítulo III) (BRASIL, 2009b).

Outra alteração significativa proposta 
pelo Substitutivo é a restrição imposta à 
atribuição da Comissão de Reavaliação de 
prorrogar o prazo de sigilo de informações 
classificadas como ultrassecreta, nos casos 
de ameaça externa à soberania nacional ou à 
integridade do território nacional ou grave 
risco às relações internacionais do País. 

O Projeto de Lei original deixava em 
aberto essa possibilidade de prorrogação, 
ou seja, não fixava um número mínimo de 
prorrogações. O Substitutivo, por sua vez, 
determina que a prerrogativa da Comissão 
de Reavaliação esteja limitada a uma única 
renovação, evitando, assim, prorrogações 
sucessivas que valorizariam o segredo em 
detrimento do princípio da ampla publi-
cidade.

Terminada a tramitação na Câmara de 
Deputados, o Projeto de Lei seguiu para o 
Senado Federal, onde tramita como PLC 
41/2010 (BRASIL, 2010). No Senado, depois 
de passar por diversas Comissões, veio à 
tona a discussão a respeito das informações 
sigilosas e a possibilidade de renovação 
dos seus prazos máximos de guarda. Essa 
discussão também foi causa de demora na 
elaboração do anteprojeto do Executivo e 
tudo indica que será também a causa de 

formalmente a autoria do Projeto que, de fato, é do 
Poder Executivo
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retardamento na apreciação da matéria no 
Congresso Nacional. Essa demora pode 
significar positivamente um maior tempo 
de maturação do texto normativo, mas o 
importante é que exista de fato uma análise 
e um debate democrático sobre o acesso à 
informação. Que as ideias sejam postas e 
os pontos de vista amplamente debatidos.

8. Conclusões
A elaboração de projeto de lei no Bra-

sil é só um passo de todo um processo 
de formação de uma política de acesso à 
informação que começa a se desenhar no 
cenário nacional, por clara influência da 
comunidade internacional. Mas entende-se 
que a criação de uma legislação é “apenas” 
o início de uma política de transparência 
no país. A norma deve ser transformada 
em ações e fatos pelo Executivo no âmbito 
interno da administração pública para sua 
efetivação. 

Como foi mostrado, embora a legislação 
seja condição necessária, não é suficiente 
para que exista uma política de transpa-
rência num país. Para que todos tenham 
acesso igual às informações, é necessário 
uniformizar as leis sobre o assunto evitando 
a heterogeneidade em matéria de acesso à 
informação, como aconteceu no México. A 
formação de uma “cultura de transparên-
cia” é passo importante na realização do 
direito e só é possível fazê-lo se houver um 
entendimento claro sobre os textos legais. 

Isso nos conduz ao caso brasileiro. Nos-
so entendimento foi o de que a legislação 
esparsa dificultava a compreensão do tema 
por estudiosos, pelos agentes da adminis-
tração e pelos cidadãos. A nova legislação, 
se aprovada, servirá para fortalecer uma 
política de transparência no Estado brasi-
leiro. Entretanto, será necessário o treina-
mento intensivo de servidores para lidar 
com os novos conceitos trazidos pela futura 
lei de acesso à informação e também será 
necessária a revisão das normas vigentes 
para evitar o conflito entre elas.

Considerando também a multipli-
cidade de entendimentos da doutrina 
nacional sobre o tema e a variedade de 
leis e decretos que possivelmente serão 
criados em decorrência do disposto no 
art. 44 do Substitutivo – que determina 
que Estados, Distrito Federal e Municí-
pios devem disciplinar, em legislação 
própria, o funcionamento do serviço de 
informações ao cidadão e o procedimento 
de recurso no caso de negativas de acesso 
(BRASIL, 2009b) –, talvez seja necessário 
repetir a experiência mexicana, alterando 
o texto constitucional, para estabelecer os 
princípios gerais do direito de acesso à 
informação no Brasil.

Até a data de conclusão deste artigo, 
o Projeto de Lei de Acesso à Informação 
estava aguardando designação de relator 
na CRE – Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional Senado Federal –, 
no qual se espera haver grande debate a 
respeito dos dispositivos sobre prazos de 
classificação e desclassificação de informa-
ções sigilosas, conforme noticiado na mídia 
(MELLO, 2011). 

A classificação e a desclassificação de 
informações sigilosas é, de fato, questão 
sensível e deve também ser analisada sob 
o ponto de vista político. A Lei de Acesso 
à informação, contudo, traz apenas normas 
gerais sobre o sigilo. Entendo que a classifi-
cação de informações sigilosas deve mere-
cer mais atenção, em normativo ainda mais 
específico que aquele sobre procedimentos 
de acesso à informação. Em outros países, a 
análise das normas de acesso à informação 
é feita levando-se em consideração também 
leis vigentes sobre privacidade e sobre 
atos secretos. Já avançamos com relação à 
proposição de uma lei de acesso; agora, na 
sequência, entendo que devemos trabalhar 
para a aprovação de uma lei sobre priva-
cidade e outra sobre atos secretos. Sobre 
privacidade já existe uma minuta elaborada 
pelo Ministério da Justiça; sobre os atos 
secretos, se existe, ainda não foi posta em 
debate público.
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“A Carta Mundial da Natureza, proclamada 
pela Assembléia Geral da ONU, reconhece, em 
seu Preâmbulo, a consciência de que a espécie 
humana é parte da Natureza e a Vida depende do 
funcionamento ininterrupto dos sistemas naturais 
que são fonte de energia e de matérias nutritivas. 
Reconhece, também, que a civilização tem suas 
raízes na Natureza, que moldou a cultura humana 
e influenciou todas as obras artísticas e científicas e 
que a Vida, em harmonia com a Natureza, oferece 
ao Homem possibilidades ótimas para desenvolver 
sua capacidade criativa, descansar e ocupar seu 
tempo livre” (CARVALHO, 2005, p. 446). 

Introdução 
O termo Educação Ambiental (REI-

GOTA, 1994) surge com a Conferência de 
Estocolmo realizada sob os auspícios da 
Organização das Nações Unidas em 1972 
– ONU, em Estocolmo, na Suécia. Esta 
Conferência foi o primeiro grande evento 
sobre meio ambiente humano e contou com 
a participação de 113 países. Ressalta-se 
também a importância dessa Conferência 
ao estabelecer uma visão holística da rea-
lidade e princípios comuns que servissem 
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como orientação para a conservação da 
humanidade1.

Como já bastante divulgado, o grande 
mérito dessa Conferência foi o de chamar a 
atenção do mundo para os problemas que 
o homem estava causando ao ambiente 
com o consumo exagerado de recursos 
naturais, principalmente aqueles bens não 
renováveis. As deliberações tomadas du-
rante a Conferência atraíram a crítica de 
muitos, sobretudo dos países mais pobres, 
que acusavam os mais ricos de impedirem 
o seu crescimento, usando as políticas 
ambientais como forma de inibirem a sua 
capacidade de competir no mercado inter-
nacional com os seus produtos. As críticas, 
no entanto, não retiraram da Conferência o 
mérito de ter criado o conceito de educação 
ambiental e a necessidade de se promover 
essa educação.

Como relata Reigota (1994, p.10), “uma 
resolução importante da Conferência de 
Estocolmo foi a de que se deve educar o 
cidadão para a solução dos problemas am-
bientais”. Podemos então considerar que 
aí surge o que se convencionou chamar de 
Educação Ambiental.

A “educação ambiental” passou, assim, 
a fazer parte de um dever do Estado – res-
ponsabilidade internacional advinda da 
participação na Conferência diplomática, 
ao assumir o compromisso de participar 
da proteção ambiental em nível planetário.

A efetivação dessas políticas públicas 
de desenvolvimento social, econômico, 
cultural, de forma sustentável, passa ne-
cessariamente pela observância de certos 
fatos, princípios, valores e normas2.

De acordo com o Relatório Brundtland 
(GRANZIERA, 2009, p. 54), 

“o desenvolvimento sustentável é um 
processo de transformação no qual 

1 Como realça Dias (1991, p. 5).
2 Tal como preconizado no Brasil por Miguel Re-

ale (2003), na sua teoria tridimensional do Direito, o 
direito passa necessariamente pela análise do fato, do 
valor e da norma, tanto no seu processo de elaboração 
quanto de aplicação.

a exploração dos recursos, a direção 
dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mu-
dança institucional se harmonizam e 
reforçam o potencial presente e futu-
ro, a fim de atender às necessidades 
e aspirações humanas.”

Segundo Granziera (2009), a Conferên-
cia de Estocolmo de 1972, realizada sob 
os auspícios da ONU, “deflagrou o alerta, 
pois mostrou ao mundo os efeitos do de-
senvolvimento e da industrialização sem 
um planejamento e uma cautela especial 
na preservação dos recursos naturais” 
(COMISSÃO MUNDIAL..., 1991, p. 49 apud 
GRANZIERA, 2009, p.54).

Por desenvolvimento, deve-se entender 
(ONU, 1986 apud CARDIA, 2005, p. 53-54)

“[...] um amplo processo econômico, 
social, cultural e político, que objetiva 
a melhoria constante do bem-estar de 
toda uma população e de todos os in-
divíduos na base de sua participação 
ativa, livre e consciente no desenvol-
vimento e na justa distribuição dos 
benefícios dele resultantes.”

Ressaltando o desenvolvimento econô-
mico, deve-se incluir a proteção ao meio 
ambiente com finalidade de garantir o seu 
equilíbrio ecológico, qualidade de vida 
humana, para presentes e futuras gerações. 

E, em última análise, destaca-se a neces-
sidade de participação de todos, atuando 
no desenvolvimento sustentável, quando 
da dependência de apoio político na atua-
ção conjunta com a comunidade. Deve-se 
observar que a ideia de planejamento e de 
cautela especial, como preconizado na Con-
ferência de Estocolmo, implica necessaria-
mente o processo de educação ambiental.

Nesta exposição, serão analisados os 
fatos – necessidade de preservação do 
meio ambiente como dever de todos, o que 
implica a educação do cidadão; os valores 
– implícitos ou expressos nos princípios; e 
as normas atinentes ao processo educacio-
nal em matéria ambiental. Acrescentem-se 
ainda algumas estratégias a serem seguidas 



Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012 261

para o estabelecimento de diretrizes à pro-
moção da educação ambiental.

Desenvolvimento

I – Os fatos

A necessidade de manter-se o equilí-
brio do meio ambiente apresentou-se, nas 
últimas décadas, como um imperativo 
categórico. 

A defesa desse equilíbrio e a preserva-
ção do meio ambiente com vistas à manu-
tenção de vida no Planeta e a transferência 
da diversidade biológica são, nos termos 
da Conferência de Estocolmo (1972), nos 
termos da Conferência do Rio (1992) e nos 
termos preconizados nas diferentes Consti-
tuições da maioria dos países na atualidade, 
um dever do Estado e um dever atribuído 
a cada cidadão.

II – Valores expressos e implícitos nos 
princípios básicos que fundamentam o 

tema desta exposição

O termo princípio deriva do latim prin-
cipium, que significa, na linguagem comum, 
início, começo, origem de algo; significa tam-
bém preceito, regra, lei. Segundo Paulo Bo-
navides (1998 apud BARROS, 2008, p. 55-56), 
a noção “deriva da linguagem da geometria, 
onde designa as verdades primeiras”. 

No sentido jurídico, “princípios são 
proposições normativas básicas, gerais ou 
setoriais, positivadas ou não, que, revelan-
do os valores fundamentais do sistema ju-
rídico, orientam e condicionam a aplicação 
do Direito” (ROLIM, 2002 apud BARROS, 
2008, p. 56).

Os princípios jurídicos normalmente 
comportam valores ou diretrizes a serem 
seguidas pelo legislador, pelo intérprete e 
pelo juiz de Direito. 

Em relação à educação ambiental e 
ao desenvolvimento, podem-se extrair 
diferentes princípios potencialmente apli-
cáveis. Destacam-se, no entanto, cinco prin-
cípios considerados aqui como prioritários 

para o entendimento da nossa proposição: 
o princípio da universalidade, o princípio 
da função social, o princípio da educação 
ambiental, o princípio do desenvolvimento 
sustentável, assim como o princípio da par-
ticipação de todos na tutela do ambiente.

Princípio da universalidade 
Para BARROS (2008, p. 64), é possível 

catalogar a universalidade como um prin-
cípio de direito ambiental quando a finali-
dade de suas regras for a de pautar o meio 
ambiente como um bem das gerações pre-
sentes e daquelas que vierem a sucedê-las.

No Direito brasileiro, o princípio da uni-
versalidade é consagrado de forma expressa 
no art. 225, que preconiza o meio ambiente 
como sendo bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, em 
todas as suas manifestações.

Princípio da função social
O princípio da função social foi aplicado 

na Alemanha no entreguerras, pela Cons-
tituição de Weimar, que entrou em vigor 
em 31 de julho de 1919, com a prescrição 
contida em seu artigo 153, segunda alínea: 
“A propriedade obriga”. A ideia ressurge 
no Código Civil italiano de 1942, com a 
consagração do princípio da função social 
do contrato.

No Brasil, temos com o Estatuto da 
Terra, Lei no 4.504 de 30 de novembro de 
1964, a consagração do princípio da função 
social da terra.

Os incisos XXII e XXIII do artigo 5o da 
constituição de 1988 determinam, respec-
tivamente, que “é garantido o direito de 
propriedade” e que “a propriedade cum-
prirá sua função social”.

No Brasil, a função social do contrato 
constitui inovação do Código Civil de 2002, 
prevista no artigo 421: “A liberdade de con-
tratar será exercida em razão e nos limites 
da função social do contrato”.

Segundo esse princípio, a liberdade 
contratual deve ser abordada em seus re-
flexos sobre a sociedade (terceiros) e não 
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somente no campo das relações entre as 
partes contratantes.

O artigo 186 da Constituição Federal, 
por sua vez, une o princípio da função 
social do direito – nas suas diferentes moda-
lidades: função social da terra, função social 
da propriedade e função social do contrato 
– ao desenvolvimento sustentável, verbis:

“Art. 186 – A função social é cumprida 
quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e 
graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e ade-
quado [ da terra e dos seus recursos];
II – utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente;
III – observância das disposições que 
regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-
-estar dos proprietários e dos traba-
lhadores.”

O artigo 186 da Constituição Federal 
nos remete a diferentes questões ambien-
tais e sociais advindas da exploração da 
terra como fator de produção, incluindo o 
comércio equitável – baseado em relações 
trabalhistas justas – e a utilização racional 
e adequada dos recursos naturais.

Princípio da educação ambiental

Além das normas efetivamente positiva-
das no Brasil, tem-se o princípio específico 
sobre a educação ambiental, consagrado 
como Princípio 19 da Conferência de Esto-
colmo de 1972:

“É indispensável um trabalho de 
educação em questões ambientais, 
visando tanto às gerações jovens 
como aos adultos, dispensando a de-
vida atenção ao setor das populações 
menos privilegiadas, para assentar 
as bases de uma opinião pública, 
bem informada e de uma conduta 
responsável dos indivíduos, das em-
presas e das comunidades, inspirada 
no sentido de sua responsabilidade, 

relativamente à proteção e melhora-
mento do meio ambiente, em toda a 
sua dimensão humana” (BARROS, 
2008, p. 65).

 Dessa forma, a educação ambiental é 
um pressuposto necessário ao desenvol-
vimento do conceito de ambiente ecologi-
camente equilibrado. Essa educação deve 
ser promovida a partir dos primeiros anos 
de vida dos indivíduos e, além da família, 
a escola é socialmente considerada o local 
de continuidade natural dessas noções. O 
ambiente ecologicamente equilibrado por 
sua vez constitui pressuposto e resultado 
de um desenvolvimento sustentável, o que 
implica ações humanas conscientemente 
direcionadas.

Princípio do desenvolvimento sustentável

Trata-se de princípio exclusivo do di-
reito ambiental cuja origem encontra-se 
na Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento reali-
zada em 1992, no Rio de Janeiro (BARROS, 
2008, p. 66). Esse princípio, que polariza a 
visão antropocêntrica de meio ambiente, 
pode ser assim sintetizado:

“a) os seres humanos de cada país 
estão no centro das preocupações 
com o desenvolvimento sustentável 
porque eles têm direito a uma vida 
saudável e produtiva, em harmonia 
com a natureza; 
b) mas, desde que isso seja resguar-
dado, tem o país o direito soberano 
de explorar seus próprios recursos 
segundo suas próprias políticas de 
meio ambiente e de desenvolvimento 
desde que assuma a responsabilidade 
de assegurar que atividades sob sua 
jurisdição ou controle não causem 
danos ao meio ambiente de outros 
Estados ou de áreas dos limites da 
jurisdição nacional” (BARROS, 2008, 
p. 66).

No Brasil, o princípio do desenvolvi-
mento sustentável encontra-se consagrado 
no caput do artigo 225 da Constituição Fe-
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deral de 1988 – preconizando a preservação 
do meio ambiente como bem a ser legado 
às futuras gerações:

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibra-
do, 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 a presente e futuras 
gerações.” 

 Princípio da participação da 
tutela do meio ambiente

Também preconizado no art. 225 da 
CF/1988, a proteção do meio ambiente 
se impõe tanto ao Poder Público como à 
coletividade. 

Para Édis Milaré (2007), o planejamento 
e o gerenciamento do meio ambiente são 
assim compartilhados entre Poder Público 
e sociedade, já que o meio ambiente, como 
fonte de recursos para o desenvolvimento 
da humanidade, é, por suposto, uma das 
expressões máximas do “bem comum”. O 
autor cita Álvaro Mirra (apud MILARÉ, 
2007, p. 187), que aponta três meios básicos 
pelos quais o grupo social pode atuar:

“ – participando nos processos de 
criação do Direito Ambiental;
– participando na formulação e na 
execução de políticas ambientais;
– atuando por intermédio do Poder 
Judiciário”.

Entre esses meios apontados por Mirra 
(apud MILARÉ, 2007, p.187), ressalta-se o 
importante papel atribuído ao Ministério 
Público, legitimado ativo à promoção da 
Ação Civil Pública, tal como previsto pela 
CF/88, em seu artigo 129, III c/c o § 1o. A 
Ação Civil Pública constitui um dos meca-
nismos capazes de assegurar aos cidadãos a 
defesa judicial do meio ambiente (MILARÉ, 
2007, p. 187). 

Ressalta-se ainda que, tal como atribuí-
do pelo art. 225 da CF/88, todas as instân-
cias de governo possuem a atribuição de 
zelar pela preservação do meio ambiente; 

tal como preconizado também por Mirra 
(apud MILARÉ, 2007), a execução de políti-
cas ambientais passa necessariamente pela 
promoção da educação ambiental.

Essa educação ambiental, além de con-
tribuir para a formação da cidadania e da 
consciência dos direitos e deveres de cada 
indivíduo perante a sociedade, e, portanto, 
perante o meio ambiente, deve necessaria-
mente incluir estudos relativos ao Direito 
Ambiental. 

De fato, a Lei de Introdução ao Código 
Civil, em seu artigo 3o, dispõe que “nin-
guém se escusa de cumprir a lei, alegando 
que não a conhece”. Portanto, os processos 
de criação do Direito Ambiental compor-
tam também o ensinamento e a divulgação 
das normas relativas à proteção do meio 
ambiente.

III – Legislação básica no Brasil a 
propósito da educação ambiental

A educação como política pública a ser 
exercida pelo Estado é fenômeno recente e 
tem sido objeto de normatização constitu-
cional na maior parte dos países. Destaca-se 
a relevância atribuída à educação como 
função do Estado nas Constituições italia-
na, portuguesa, alemã e espanhola.

No Brasil, país novo, todas as Constitui-
ções atribuíram papel relevante à educação, 
a começar pela Constituição Imperial de 
1824 (art. 179, inc. XXXII). Na Constitui-
ção em vigor, tem-se os artigos 205 a 208, 
que, segundo Dilmanoel de Araújo Soares 
(2010, p. 293), integram o agrupamento dos 
direitos fundamentais, seja materialmente, 
seja formalmente constitucionais. Para o 
autor, as demais normas constitucionais 
relativas à educação – artigos 209 ao 214 – 
são “classificadas como organizacionais e 
procedimentais”. 

Do rol dos artigos constitucionais relati-
vos ao direito à educação citados, destaca-
-se o princípio de igualdade de condições 
extraído do art. 206, inciso I, e “o pluralismo 
de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e pri-
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vadas de ensino”, preconizado pelo inciso 
III do mesmo artigo, que também não foge 
do princípio da igualdade.

Em matéria de educação ambiental, 
há necessariamente que se voltar para o 
conceito de proteção ambiental como de-
ver de todos, tal como preconizado pelo 
caput do art. 225 da Constituição Federal, 
já citado anteriormente. O § 1o, inciso VI, 
desse artigo estabelece, por sua vez, que 
constitui obrigação do Estado a promoção 
da educação ambiental: “§ 1o Para assegu-
rar a efetividade desse direito, incumbe 
ao poder Público: (...) VI – promover a 
educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente”. Com 
efeito, “a educação ambiental decorre do 
princípio da participação da tutela do meio 
ambiente” (FIORILLO, 2010, p. 120) e cons-
titui mesmo o principal pressuposto dessa 
tutela: educando-se os homens, impede-se 
a produção de efeitos nefastos sobre a na-
tureza, sobre o meio ambiente. 

A Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente, 
mesmo sendo anterior à Constituição 
Federal, já consagrava a necessidade de 
promoção da educação ambiental no País:

“Art 2o – A Política Nacional do Meio 
Ambiente tem por objetivo a preser-
vação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento sócio-econô-
mico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana, atendidos os seguintes 
princípios:
(...)
X – educação ambiental a todos os 
níveis de ensino, inclusive a edu-
cação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na 
defesa do meio ambiente.”

Como vimos, no Brasil, a base legal do 
desenvolvimento sustentável encontra-se 
no caput do art. 225 da Constituição Fede-

ral de 1988, citado anteriormente, como 
também nos artigos 170, inciso VI, e 186, 
inciso II.

No Brasil, embora prevaleça a liberda-
de de iniciativa econômica, as atividades 
econômicas estão, por sua vez, também 
limitadas ao respeito ao meio ambiente; 
com efeito, o inciso VI do art. 170 da Cons-
tituição Federal3, que dispõe:

“Art. 170 – A ordem econômica, fun-
dada na valorização do trabalho hu-
mano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:
(...)
VI – defesa do meio ambiente, inclusi-
ve mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus proces-
sos de elaboração e prestação.”

Conforme expõe Fiorillo (2010), é inad-
missível que as atividades econômicas se 
desenvolvam alheias ao fato de que os 
recursos ambientais não são inesgotáveis, 
devendo ser buscada a coexistência entre 
a economia e o meio ambiente. Segundo o 
autor, “permite-se o desenvolvimento, mas 
de forma sustentável, planejada para que 
os recursos hoje existentes não se esgotem 
ou tornem-se inócuos” (FIORILLO, 2010, 
p. 79).

O desenvolvimento sustentável não se 
produz sem a participação de todos, o que 
implica um processo simultâneo de cons-
cientização e de educação do povo.

A Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 
institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências, regu-
lamentada pelo Decreto no 4.281, de 25 de 
junho de 2002. De acordo com o art. 1o da 
Lei 9.795/99, deve-se entender por educa-
ção ambiental

“os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constro-

3 Redação dada pelo art. 1o da Emenda Constitu-
cional no 42, de 19 de dezembro de 2003. 
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em valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade.”

Verifica-se, assim, que a lei de educação 
ambiental privilegia um conceito amplo 
de educação, abrangendo não somente os 
aspectos individuais como sociais do fenô-
meno. Trata-se, enfim, de uma responsabi-
lidade social que abrange a todos.

Sabe-se que muitos projetos têm sido 
desenvolvidos nas Escolas do Ensino Fun-
damental e do Ensino Médio com esses 
objetivos. Em Viçosa, destacam-se projetos 
no âmbito do BIC-Junior e outros projetos 
de pesquisa e de extensão, desenvolvidos 
pela Universidade Federal de Viçosa, en-
globando educação ambiental4.

Ressalta-se também a Lei de Diretrizes 
e Bases de Educação Nacional, no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996:

“Art. 32 – O ensino fundamental, com 
duração mínima de oito anos, obri-
gatório e gratuito na escola pública, 
terá por objetivo a formação básica 
do cidadão, mediante: 
II – a compreensão do ambiente na-
tural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em 
que se fundamenta a sociedade (...).”

Observa-se do conceito de desenvolvi-
mento apresentado uma íntima conexão 
com a proposição do artigo 225 da CF do 
Brasil: a melhoria constante do bem-estar 

4 Citamos, por exemplo, o Projeto “Iniciação ao 
Estudo do Direito Ambiental na Escola Fundamental 
como instrumento de formação da Cidadania”, sob 
a coordenação da Professora Sylvia Maria Machado 
Vendramini, do Departamento de Direito da Uni-
versidade Federal de Viçosa, desenvolvido nos anos 
de 2004 e 2005, envolvendo três bolsistas do Ensino 
Médio, no Programa Bic-Junior – UFV; os projetos 
desenvolvidos pela Professora Iacyr de Aguilar Viei-
ra, no Programa Bic-Junior – UFV, como também o 
Projeto Athenas – Educação Jurídica do Futuro, nos 
quais tem sido dedicada uma unidade ao estudo do 
Direito Ambiental. 

de toda a população e de todos indivíduos 
na base de sua participação ativa. Tanto o 
conceito de desenvolvimento apresentado 
pela Resolução da ONU quanto a ideia 
contida no artigo 225 da CF/88 sugerem a 
obrigação e o dever de todos no que con-
cerne à promoção do desenvolvimento e à 
conservação/preservação dos recursos am-
bientais, ou seja, do ambiente socialmente 
e ecologicamente sadio. Responsabilidade 
de todos que pressupõe, por sua vez, co-
nhecimento.

Como ressalta Amaral Cardia (2005, 
p. 63),

“O direito ao desenvolvimento como 
direito humano se insere na chamada 
3a geração de direitos, caracterizada 
pela titularidade coletiva, como direi-
to à paz e a um meio ambiente sadio. 
Ao ser colocado na temática dos di-
reitos humanos, o desenvolvimento 
sai do campo exclusivo das relações 
econômicas, para adentrar outras: 
sociais, culturais e políticas.”

Essa ligação com outras áreas das ci-
ências humanas tem que existir; trata-se 
de uma visão antropológica, inclusive 
preconizada pela Constituição Federal, 
ao conceituar o direito ambiental em sua 
visão antropocêntrica, o que nos remete à 
própria antropologia; visão holística tanto 
do desenvolvimento quanto do ambiental, 
que os torna inseparáveis.

A complementação desses saberes e 
apreensão da educação ambiental como 
uma necessidade e uma solução para o 
desenvolvimento humano em todas suas 
dimensões requerem a construção de es-
tratégias. 

IV – Estratégias a serem observadas 
para efetivação da educação ambiental 

voltada para o desenvolvimento
Os aspectos educacionais, como apre-

sentados por Milaré (2007, p. 502), podem 
ser classificados em formais e não formais; 
esses aspectos são importantes e devem 
ser aqui enfatizados, visto que constituem 
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diretrizes a serem seguidas pelo educa-
dor. Segundo o autor, a difusão desses 
valores deve ser feita da forma mais ampla 
possível, com utilização de métodos e de 
metodologia capazes de conscientizar os 
cidadãos e levá-los a ações concretas. Esses 
valores podem ser apresentados aqui, sob a 
forma de estratégias a serem adotadas, sem 
retirar a essência dos aspectos apresentados 
pelo autor.

Assim, pode-se pensar, com base em 
Milaré (2007, p. 502), na Lei no 9.795/1999 
e no Decreto 4.281 de 25 de junho de 2002, 
na “responsabilidade educativa envolven-
do todos os agentes ambientais, públicos e 
privados, do SISNAMA [Sistema Nacional 
do Meio Ambiente] às organizações não-
-governamentais que atuam em educação 
ambiental. É uma incumbência partida 
entre Poder Público e sociedade; no que 
concerne a esta última, são contemplados 
principalmente os seus seguimentos or-
ganizados e as entidades que podem ter 
atuação de efeito multiplicador (art. 7o)”.

Além da educação geral, direito e 
prerrogativa de todos, devem também ser 
consideradas, na Política Nacional, as ativi-
dades “reconhecidas e incentivadas com a 
mesma força, em igualdade de importância 
(art. 13o)”, que podem ser apresentadas sob 
formas especiais de pesquisa, experimen-
tação e divulgação em feiras de ciências, 
simpósios de iniciação científica e outras 
manifestações de cunho educacional. Essa 
ideia engloba o pensamento do autor, que 
preconiza:

“c) A produção e a divulgação de 
material educativo, notadamente as 
produções de qualidade superior 
e de maior alcance, são inculcadas 
pela Lei 9.795/1999. Por outro lado, 
o bom-senso administrativo e técnico 
aconselha a concentrar esforços e re-
cursos em projetos e ações de amplo 
alcance, capazes de levar a mensagem 
ecológica ou ambiental ao maior nú-
mero possível de pessoas, visando a 
sensibilizá-las para a problemática 

do meio ambiente (arts. 8o, inc. III, e 
3o, inc. II)” (MILARÉ, 2007, p. 502).

Com efeito, a educação formal, minis-
trada segundo os parâmetros fixados nos 
programas de ensino das Escolas, a partir 
da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, e os PCNs (Parâmetros Curricu-
lares Nacionais), que facultam às Escolas 
proporem e aplicarem seus currículos le-
vando em conta as peculiaridades locais e 
regionais, assim como as características dos 
estabelecimentos de ensino e as diferenças 
individuais dos alunos, leva em conta, 
como já vimos, a necessidade de promover 
a educação ambiental.

Além dessa educação formal, tem-se 
que levar em conta os processos e ações de 
educação desenvolvidos fora do contexto 
escolar, que podem ser denominados edu-
cação permanente ou formação continuada. 
Essas ações podem ser desenvolvidas por 
casas de cultura, associações civis e enti-
dades socioprofissionais (MILARÉ, 2007, 
p. 504).

Como destaca o autor, 
“o aprofundamento da consciência 
individual e o resultante compro-
metimento da pessoa com o meio 
ambiente, no exercício dos direitos 
e deveres da cidadania ambiental, 
podem nascer de um clima favorável 
criado pelos meios de comunicação 
social (art. 5o)” (MILARÉ, 2007, p. 
502).

Segundo a linha de pensamento de 
Milaré (2007, p. 502), devem ser adotadas 
“ações de estudos, pesquisas e experimen-
tações” que levem em conta 

“metodologias, tecnologias, instru-
mentos e canais de informações e 
conhecimentos consentâneos com o 
moderno mundo da multimídia e das 
redes. Este novo mundo que nasce 
não pode ser subestimado, é o mundo 
da realidade cotidiana (arts. 8o, 3o).”

Como a preservação ambiental impõe-
-se a todos, devem ser favorecidas e incen-
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tivadas tanto “as iniciativas locais e regio-
nais” como aquelas iniciativas “de maior 
alcance”. A preocupação com o “ecossis-
tema planetário” impõe ser “necessário 
‘pensar globalmente e agir localmente’”. O 
autor propõe também que “é mister pensar 
localmente e agir globalmente, na medida 
em que as idéias e acontecimentos locais 
bem pensados podem repercutir (e, de al-
gum modo, repercutem) em ecossistemas e 
ambientes distantes, pois o meio ambiente 
não tem fronteiras definidas (art. 8o, 3o, V)” 
(MILARÉ, 2007, p. 502).

Essas estratégias podem contribuir de 
forma eficiente na construção da cons-
ciência cidadã e ambiental, visando o 
fortalecimento do corpo social com vistas 
à manutenção de ecossistemas naturais e 
culturais que possam favorecer a vida das 
futuras gerações.

Conclusão
A educação ambiental tornou-se, por 

lei, um componente essencial e permanente 
da educação nacional, tendo por finalidade 
proporcionar a todas as pessoas a possibi-
lidade de adquirir conhecimentos, as atitu-
des para proteger e melhorar a qualidade 
ambiental e, por consequência, melhorar a 
qualidade de vida. 

Somente por meio de processos educa-
tivos poderemos ter uma sociedade mais 
justa e humana.
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Delimitação do plano de estudo
A história do desenvolvimento da forma 

do Estado em muito se confunde com a 
história do controle do poder na socieda-
de. A necessidade de limitação das forças 
estatais tanto do ponto de vista interno, 
como do ponto de vista externo, sempre foi 
uma questão de extrema relevância para a 
formulação do modelo de Estado moderno.
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O Poder Judiciário na doutrina da 
separação dos poderes
Um quadro comparativo entre a ordem brasileira e a 
ordem portuguesa
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Nessa esteira, o princípio da separação 
de poderes, junto ao Constitucionalismo e 
à prescrição de direitos fundamentais do 
cidadão, foi uma das formulações liberais 
que mais prestígio obteve ao longo da 
história do Estado moderno. Seu escopo 
de limitar o poder por meio da distinção 
entre as funções estatais e sua repartição 
em diversos órgãos/instituições encontra 
ainda hoje caríssimo apreço e proteção 
constitucional.

Sem prejuízo de várias outras formula-
ções teóricas, a concepção consolidada por 
Montesquieu (2007) no décimo primeiro li-
vro, capítulo VI do Espírito das Leis, baseada 
em uma divisão tríplice do poder estatal – 
Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 
Judiciário – foi aquela que encontrou maior 
difusão, aceitação e aplicação constitucional 
nos ordenamentos contemporâneos.

É bem verdade que a separação dos 
poderes é apenas um dos critérios possíveis 
da divisão do poder estatal, suscetível de 
ser feita por diversas formas e critérios. A 
identificação de várias funções inerentes 
ao Estado é tema recorrente desde a An-
tiguidade. Mas a grande peculiaridade 
que diferencia a separação dos poderes 
dos modelos de divisão do poder que o 
antecedeu é o fato de que a separação dos 
poderes em Locke (2008) e Montesquieu 
(2007) não propõe apenas a distinção de 
diferentes funções estatais, mas também 
a separação dessas funções entre distintas 
instituições. Destarte, é a ideia de especia-
lização orgânico-funcional que faz especial 
a fórmula da separação dos poderes. 

Além disso, apenas com a concepção da 
separação dos poderes é que surge a cone-
xão desse sistema organizativo do Estado 
com a proteção aos direitos fundamentais. 
Assim sendo, a materialização desse es-
quema só ocorre no constitucionalismo, 
enquanto modelo organizatório do Estado 
de Direito (MIRANDA, 2008a, p. 374-375). 
Desse modo é imperativo reconhecer o 
quão indissociáveis são essas três estruturas 
do Estado liberal, e como elas só podem ser 

analisadas e realmente entendidas conjun-
tamente1.

Assim, uma das vertentes mais impor-
tantes da ideia de separação dos poderes é 
a de que só o poder pode limitar o poder, 
“pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, 
il faut que, par la disposition des choses, le 
pouvoir arrête le pouvoir”, e por isso, dividi-lo 
entre diferentes instituições é a forma mais 
adequada de impedir abusos.

Estabelecida essa divisão e separação 
do poder, gerou-se muita discussão acerca 
de quais as funções exatas a serem desem-
penhadas por cada um dos poderes do 
Estado, quais os limites de atuação de cada 
poder. Inicialmente, as maiores questões 
travaram-se no sentido de delimitar as 
fronteiras de competência e atuação do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo, 
por estarem primordialmente ligados à 
atividade política do Estado. Todavia, 
com o avanço do Estado de Direito, com o 
sistema de controle de constitucionalidade 
e, de forma ainda mais acentuada, após o 
reconhecimento dos direitos sociais (que, 
via de regra, exigem uma prestação positi-
va do Estado para sua efetivação), o Poder 
Judiciário ganha cada vez mais projeção 
no controle da atividade estatal, muitas 
vezes acabando por delinear os contornos 
do próprio modelo de Estado de Direito 
contemporâneo. Assim, a discussão quanto 
à colocação e papel do Poder Judiciário no 
clássico modelo de separação dos poderes 
ganha cada dia maiores dimensões.

Por isso, é necessária uma visão histó-
rica, política e constitucional da constru-
ção do modelo de separação dos poderes 
para se entender seu real sentido, e, por 
conseguinte, entender qual o verdadeiro 
papel que o Poder Judiciário pode e deve 
assumir na atuação estatal. Além disso, 
é necessário dispor sobre a atual confi-

1 Veja-se no artigo 16o da Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão como são tratados correlata-
mente estes três fenômemos: “A sociedade em que não 
esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabele-
cida a separação dos poderes não tem Constituição”.
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guração constitucional dada ao princípio 
da separação dos poderes, e ao Poder 
Judiciário, tendo em conta a evolução e 
as transformações que sofreu o Estado em 
sua forma e fins, desde o momento liberal 
até hoje.

Para uma melhor configuração do pa-
pel do Poder Judiciário na separação dos 
poderes, é necessária uma análise histórica 
desse postulado. Para tanto, neste traba-
lho, parte-se de uma análise da realidade 
do rule of law britânico e das formulações 
de separação do poder estatal feitas por 
Locke – momento imediatamente ante-
rior à autonomização do Poder Judiciário 
no Espírito das Leis; a seguir trabalha-se 
a clássica formulação de separação de 
poderes de Montesquieu; e em seguida 
investigam-se as duas principais experi-
ências históricas do conceito: a Revolução 
Francesa e a Revolução Americana. Neste 
último ponto, cabe uma ressalva quanto à 
ordem cronológica seguida. Sem prejuízo 
do fato de que a Independência Americana 
(1776) tenha ocorrido treze anos antes da 
Revolução Francesa (1789), o principal 
marco histórico para a consolidação e 
configuração do Poder Judiciário nos 
Estados Unidos da América foi a criação/
reconhecimento do controle de constitu-
cionalidade que só viria a ocorrer em 1803 
no caso Marbury v. Madison, julgado pelo 
Chief Justice John Marshall. Esse fato justifi-
ca que aqui seja antes tratada a Revolução 
Francesa e apenas depois se parta para o 
tratamento da realidade americana. E por 
fim, delineando essencialmente o papel 
do Poder Judiciário no atual estágio do 
Estado de Direito.

Em seguida abordar-se-á o tratamento 
constitucional dado ao Poder Judiciário nas 
Cartas de Brasil e Portugal ao longo da his-
tória, seguindo-se para uma abordagem da 
influência que o Poder Legislativo e o Poder 
Executivo exercem no Poder Judiciário. E 
por fim, tratar-se-á das principais projeções 
do Poder Judiciário sobre esses outros dois 
poderes do Estado. 

1. Evolução histórica

1.1. Realidade inglesa de 
Constituição mista

Apesar de já na antiguidade, seja em 
Aristóteles2, seja em Cícero, se encontrarem 
destacadas as funções do Estado, a história 
da separação dos poderes na modernidade 
tem seu berço na sociedade inglesa, espe-
cialmente nos séculos XVI e XVII. Mesmo 
que antes da modernidade, já com alguma 
recorrência, tenha sido identificada e des-
tacada na atividade estatal uma série de 
funções3, foi no momento da construção do 
Estado liberal que ganhou força a ideia de 
distinção das funções do Estado e, mais que 
isso, da distribuição dessas tarefas nas mãos 
de mais de um titular/instituição, com o 
intuito de assim limitar o poder.

Na Inglaterra, o passado distante da 
separação dos poderes remonta à Magna 
Carta e tem seu ponto de chegada na Glo-
rious Revolution e no Bill of Rights de 1688.

2 “Hay teóricos de la política que pretenden haber 
encontrado en la Política de Aristóteles el núcleo de 
la moderna separación de poderes. El Estagirita dis-
tinguió tres partes o segmentos – el término griego 
es µοΐραι – en las funciones estatales – (...) (‘las deli-
beraciones sobre asuntos de interés común’); (...) (‘la 
organización de cargos o magistraturas’); y (...) (‘la 
función judicial’). No se puede dejar de adminirar la 
modernidad del padre de la ciencia política, cuando 
AL principio de esta exposición declara que la dife-
rencia entre lãs diversas constituciones – es decir, en 
expresión aristotélica de la diferencia entre estas ca-
tegorías no puede equipararse con la exigência actual 
de separación de funciones tal como se ha pretendido 
deducir Del texto en cuestión. De la exposición que 
sigue a lãs citas mendionadas, resulta que Aristóteles 
intento – lo cual ya es en si mérito considerable – um 
análisis de lãs funciones estatales según su substan-
cia. Nada permite deducir que Aristóteles obsevase 
empíricamente o desease teóricamente la atribuición 
de estas três funciones a diferentes órganos o per-
sonas. Y justamente em este punto yace la impor-
tancia ideológica de la doctrina de la separación de 
poderes Del liberalismo constitucional de la primera 
época. El constitucionalismo de la Antigüedad no 
se adscribió a la teoria de la separación de poderes” 
(LOEWENSTEIN, 1976, p. 56, 57).

3 Comumente três, como se segue no modelo de 
Montesquieu (2007).
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A Magna Carta imposta ao rei João sem 
Terra estabeleceu direitos e deveres recípro-
cos entre o rei e os barões. Esse documento 
previu um Grande Conselho que, composto 
pelos barões mais influentes, tinha a fun-
ção de dirimir os litígios existentes entre 
o rei e seus vassalos, bem como autorizar 
a cobrança de tributos aos nobres e ao 
clero. Desse modo, apesar de não se poder 
afirmar que o Grande Conselho desempe-
nhasse funções propriamente legislativas, 
seguramente o intuito de sua criação foi o 
de limitar o poder real.

Assim, especificamente na história 
inglesa, muito mais do que a necessidade 
de equilibrar o poder dentro do Estado, a 
divisão entre Rei e Parlamento objetivara 
o equilíbrio e estabilidade social entre 
as forças que compunham a sociedade 
estamental da época, ainda formada nos 
moldes medievais. Na história político-
-constitucional britânica, a origem do prin-
cípio da separação dos poderes relacionou-
-se à necessidade de limitação dos poderes 
da coroa, impondo barreiras ao arbítrio e o 
respeito às liberdades individuais.

Na ilha da Bretanha, diferentemente 
do que ocorreu no continente europeu, 
houve uma transição quase que direta do 
Estado estamental medieval para o Estado 
constitucional-representativo, sendo pra-
ticamente – mas não inteiramente – desco-
nhecida uma fase de Estado absolutista. A 
monarquia constitucional inglesa formou-
-se a partir de um gradativo processo de 
transformação dos estamentos em órgãos 
do Estado (PIÇARRA, 1989, p. 42). E, por 
isso, já no século XV, a Constituição mista 
da Inglaterra repartia o poder entre rei, lor-
des e comuns, baseando-se em um sistema 
de rule of law, que de per si, já se apresentava 
como um instrumento limitativo do poder 
absolutista4. Consequentemente, a função 

4 “Com a expressão rule of law designam-se os 
princípios, as instituições e os processos que a tradição 
e a experiência dos juristas e dos tribunais mostraram 
ser essenciais para a salvaguarda da dignidade das 
pessoas frente ao Estado, à luz da idéia de que o Direito 

legiferante era atribuída a uma assembleia 
composta pelos três estratos da sociedade: 
o rei, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos 
Comuns. Diferentemente, à mesma época, 
a Europa continental via o avanço do regi-
me absolutista e a concentração cada vez 
mais intensa do poder estatal nas mãos do 
monarca e seus subordinados.

A separação dos poderes na história 
político-constitucional britânica foi conse-
quência direta da necessidade de cumpri-
mento do rule of law, e essa, por sua vez, 
uma das questões fundamentais em jogo 
durante a Guerra Civil Inglesa (1642-1649). 
Para a concretização desse sistema jurídico, 
era imprescindível não se acumularem nas 
mãos de apenas um órgão, ou do monarca, 
as funções de criação e de execução das 
leis (na qual se incluía a função jurisdi-
cional). Isso porque, apesar de no direito 
anglo-saxão viger o regime de common 
law – e por isso ser seu sistema jurídico 
primordialmente baseado em precedentes 
jurisprudenciais –, os atos normativos do 
Parlamento passaram a ganhar cada vez 
mais importância a partir do século XVII; e 
nesse tempo, ganharam caráter inovador de 
direito, deixando de ser considerados como 
atos meramente reconhecedores de um 
direito natural preexistente. Com isso, na 
Inglaterra, a lei solidificou sua condição de 
fonte do Direito (MIRANDA, 2003, p. 44).

A solidez da monarquia mista inglesa 
fica clara quando o rei Jaime I resiste em 
reconhecer sua sujeição à lei, intentando, 
como monarca abalizado por um direito 
divino, permanecer para além e acima da 
norma legal. Todavia, o sistema de rule of 
law e os juristas seiscentistas ingleses funda-
mentaram uma sólida construção jurídica 
de que todos, inclusive o rei, estariam su-
jeitos às prescrições legais. Essas, por sua 
vez, só poderiam ser criadas ou alteradas 
por um específico processo legislativo.

deve dar aos indivíduos a necessária protecção contra 
qualquer exercício arbitrário do poder” (MIRANDA, 
2003, p. 76, 77).
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No entanto, com o reinado de Carlos 
I, a Inglaterra sofreu seus “Eleven years 
of Tyranny”, e assim, seu momento mais 
próximo de um modelo absolutista de 
Estado. Houve a dissolução do terceiro 
Parlamento, e dessa forma, ao menos mo-
mentaneamente, o princípio representativo 
ficou minimizado na sociedade inglesa. 
Sem prejuízo dessa constatação, houve – 
em razão da necessidade de lançamento 
de impostos – a convocação de um “Curto 
Parlamento” e, posteriormente, de um 
“Longo Parlamento”. 

Foi justamente o “Longo Parlamento” 
que marcou severa oposição ao reinado 
de Carlos I e reavivou o confronto entre 
o poder do rei e o poder das assembleias. 
A partir de então, o abuso de poder, nor-
malmente vinculado à figura do monarca, 
passou a ser também vinculado a atos abu-
sivos dos órgãos parlamentares, conhecidos 
como bill of attainder, em que a assembleia 
impunha, por meio de atos legislativos, 
pena de morte sem a necessária observância 
do due process. É nessa época, por exemplo, 
que se intensificou o uso do instrumento 
do impeachment contra titulares de cargos 
públicos5. Ou seja, a realidade inglesa da 
separação dos poderes enquanto separação 
orgânico-pessoal das funções do Estado 
para a efetivação de um modelo de rule of 
law surgiu também, em grande parte, em 
razão dos abusos de uma assembleia onipo-
tente, acumuladora dos poderes de legislar 
e de julgar. Ao contrário do que acontecerá 
na França, em cuja revolução liberal a 
importância da separação dos poderes se 
destaca primordialmente como forma de 
controlar o poder do monarca absoluto.

5 Esse instrumento já é a origem do instrumento 
republicano homônimo, cuja origem remonta a 1376. 
À época, tratava-se de processo proposto pela Câma-
ra dos Comuns e julgado pela Câmara dos Lordes. 
Esse poder da assembleia de ao mesmo tempo editar 
as lei e julgar os casos foi, já na Inglaterra do século 
XVI, um dos fatores de maior importância para o 
reconhecimento da necessidade de separação dos 
poderes e sua posterior concretização (PIÇARRA, 
1989, p. 48).

O que une ambas as realidades é a busca 
de um modelo que consagre a lei enquanto 
base da liberdade do indivíduo. Seja na 
Inglaterra, seja na França, a separação dos 
poderes e as tentativas de limitação do po-
der estatal vêm ao encontro do argumento 
liberal defendido por Locke – o da proteção 
da liberdade e esfera particular de cada 
indivíduo (COMPARATO, 2006, p. 70).

Diante dessa conjuntura, Locke (2008) 
identificou quatro funções do Estado e 
propôs uma divisão do poder entre duas 
instituições. Por isso, deve-se analisar sob 
três níveis o modelo de separação lockeano. 
São eles o aspecto funcional, o institucional 
e o socioestrutural. O autor inglês identifi-
cou quatro poderes/funções no Estado: a 
legislativa; a executiva (responsável pela 
execução das regras dentro de espaço nacio-
nal); a federativa (que abarcava as relações 
externas); e a prerrogativa (que consistia na 
tomada de decisões em casos de exceção à 
Constituição) (LOCKE, 2008, p. 163 et seq). 
Do ponto de vista institucional, havia de 
um lado o Parlamento, repartido em Câma-
ra dos Lordes e Câmara dos Comuns, que 
juntas ao rei exerciam as funções legislati-
vas; e, por outro lado, a Coroa, que exercia 
as outras três funções, inclusive o poder de 
julgamento (pois os tribunais eram vincu-
lados ao rei). E na esfera socioestrutural, 
dividia-se o Povo, os Lordes e a Casa Real 
(CANOTILHO, 2003, p. 580).

Dessa forma, no modelo proposto por 
Locke, o Poder Judiciário não recebera tra-
tamento autônomo, e sim fora vinculado ao 
Poder Executivo e, consequentemente, ao 
rei. Possivelmente esta, entre todas, era a 
mais significativa diferença entre o modelo 
de Montesquieu (2007) e o de Locke (2008).

1.2. A separação dos poderes 
em Montesquieu

É no Décimo-Primeiro Capítulo, mais 
especificamente no Livro VI, nomeado Da 
constituição da Inglaterra, que Montesquieu 
descreve seu modelo tripartidite de sepa-
ração dos poderes. Pouco importa se esse 
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modelo de separação apresentado foi real-
mente original ou se apenas representou 
uma mera descrição da realidade inglesa, 
ou ainda, se ele já fora mais bem ou mais 
mal descrito por autores pretéritos – o fato é 
que a construção da separação dos poderes 
ali descrita é até hoje a base daquela ado-
tada pelos Estados ocidentais. Como já foi 
dito, desde a antiguidade já se reconhecia a 
existência de diversas funções estatais, mas 
a não acumulação dessas funções na mão 
de apenas um governante/instituição não 
era preocupação recorrente na formação do 
Estado até a Guerra Civil Inglesa.

Nessa esteira, na formulação de Mon-
tesquieu (2007), também se identificam 
os três níveis – funcional, institucional e 
socioestrutural – encontrados no modelo 
de divisão do poder apresentado por Locke 
(2008). Todavia, a organização e critério de 
separação dentro desses três níveis apre-
sentou significativas diferenças.

Do ponto de vista funcional, na sepa-
ração do autor francês, há a identificação 
das clássicas funções legislativa, executiva 
e judiciária; portanto, há a ideia de uma 
divisão tripartite do poder estatal que até 
hoje perdura como aquela mais difundida. 
No plano institucional, identificaram-se 
também três órgãos: o parlamento, o gover-
no, e agora, autonomamente, os tribunais. 
Desse modo, Montesquieu (2007) descre-
veu um modelo em que as três funções 
essenciais do Estado estavam distribuídas 
em três instituições distintas e separadas. 
Diferentemente do que formulara Locke 
(2008), que, apesar de identificar quatro 
funções estatais, apenas as distribui entre 
duas instituições, o Parlamento e a Coroa. 
E ainda, do ponto de vista socioestrutural, 
continuou-se o mesmo substrato composto 
por povo, nobreza e Coroa, já base da Cons-
tituição mista inglesa e da formulação de 
separação dos poderes lockeana.

Desse modo, foi na formulação de 
Montesquieu que primeiro se reconheceu 
um Poder Judiciário funcional e institucio-
nalmente autônomo, destacado do Poder 

Executivo, incumbido então de julgar os 
crimes e conflitos entre os particulares 
(MIRANDA, 2004)6.

Para além disso, o Capítulo da VI do 
Décimo Primeiro Livro do Espírito das 
leis ainda apresenta outra importante for-
mulação referente às formas de controle 
interpoderes, traduzindo a concepção dos 
checks and balances. É bem verdade que não 
se vê, no modelo de tripartição descrito 
no Espírito das leis, uma imiscuição de um 
poder sobre as funções do outro, tal qual é 
aquela exigida pelo atual estágio do Estado 
de Direito. Contudo, Montesquieu já previ-
ra a necessidade de mecanismos de controle 
interpoderes ao descrever a faculdade de 
estatuir (faculté de statuer) e faculdade de 
impedir (faculté d’empêcher)7.

Desse modo, a concepção de uma forma 
de Estado dividido funcional e institu-
cionalmente em três poderes – um com a 
competência de legislar, outro com a com-
petência de administrar e outro encarrega-
do de dirimir conflitos – foi consolidada. 
Igualmente, a ideia de interdependência 
ou harmonia entre esses poderes também 
ficara inicialmente delineada, com as 
ideias de faculdade de estatuir e faculdade 
de impedir8 – sem prejuízo, todavia, das 
profundas alterações que essa estrutura 
sofreria nos Estados Unidos da América em 

6 “Tampouco existe liberdade se o poder de julgar 
não for separado do poder legislativo e do executivo. 
Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre 
a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois 
o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao executivo, 
o juiz poderia ter a força de um opressor” (MONTES-
QUIEU, 2007, p. 168).

7 “Chamo faculdade de estatuir ao direito de orde-
nar por si mesmo, ou de corrigir o que foi ordenado 
por outrem. Chamo faculdade de impedir o direito de 
anular uma resolução tomada por outrem” (MON-
TESQUIEU, 2007, p. 172, 173).

8 Concepção essa mais profundamente trabalhada 
por Bolingbroke em diversos estudos esparsos, em que 
esse autor previa uma ideia de equilíbrio e controle 
recíproco dos poderes, empregando expressões como: 
freios recíprocos, controles recíprocos, retenções e 
reservas recíprocas, entre outras (SCHMITT, 2001, 
p. 187).
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1803 com a implementação do controle de 
constitucionalidade.

1.3. Separação dos poderes na 
Revolução Francesa

A separação dos poderes em Montes-
quieu (2007) é peça importantíssima no 
ideário revolucionário francês. Isso porque 
a nova ordem a ser instaurada, o Estado 
de Direito liberal, contrapunha-se à ordem 
anterior, o Estado absolutista, e, portanto,  
a desconcentração do poder e sua con-
sequente limitação  foi um dos objetivos 
primordiais do movimento revolucionário.

No estágio despótico do Estado francês, 
o poder estava basicamente concentrado 
nas mãos do monarca e de seus funcioná-
rios delegados. A liberdade dos indivíduos 
estava à mercê de leis que correspondiam à 
própria vontade de quem as executava, ou 
seja, à vontade do rei. Essa fase é expressa 
maximamente pela famosa frase de Luís 
XIV, o Rei Sol: “L’État c’est moi”. O mo-
narca era o soberano, o poder estatal estava 
em suas mãos e era exercido conforme 
sua consciência, já que a lei, na verdade, 
representava tão somente a vontade do rei 
formalizada. Enquanto isso, do ponto de 
vista da produção, o sistema de produção 
feudal evolui para o capitalismo comercial. 
E enquanto o poder político se mantivera 
nas mãos da nobreza, o poder econômico 
passou a ser detido pela burguesia.

Essa é a atmosfera da Revolução France-
sa, que tem por base a questão da liberdade 
individual do cidadão sobre o poder estatal. 
Com Rousseau (2006), o soberano do poder 
nacional não mais é o seu agente (o prín-
cipe), e sim o povo que o exerce por meio 
de seus representantes. Assim, a liberdade 
do príncipe enquanto ser escolhido para 
governar o povo cede lugar à vontade da 
lei, e o Estado, em vez de obedecer à von-
tade do agente do príncipe, deve executar 
normas jurídicas9. 

9 “Em vez de tradição, o contrato social; em vez 
da soberania do príncipe, a soberania nacional e a lei 

Nesse ambiente, ascende a separação 
dos poderes como princípio caríssimo do 
Estado de Direito liberal. Isso porque é 
indissociável o sistema ambicionado pelos 
ideais revolucionários, baseado na legali-
dade e na segurança jurídica, do esquema 
de separação dos poderes.

Todavia, há de se ter em conta, que, se 
uma das principais razões do surgimento 
da separação dos poderes para a concretiza-
ção do rule of law na Inglaterra fora limitar 
tanto o poder da Coroa, como também um 
poder por vezes abusivo das assembleias, 
na França a principal força a ser limitada 
era a do rei absolutista. Enquanto na Grã-
-Bretanha se vivia uma monarquia mista, 
representativa, na França a revolução libe-
ral teve por objetivo justamente acabar com 
o sistema monárquico, que em seu caso não 
admitia a representatividade das demais 
camadas sociais em ascensão, nomeada-
mente a burguesia. 

Além disso, a Revolução Francesa, em 
muito marcada pela obra de Rousseau 
(2006), que identificava no poder legisla-
dor um papel de primariedade, instituiu 
um regime parlamentar. Assim, o papel 
judiciário na estrutura estatal fora em boa 
medida diminuído e absorvido pelo poder 
do Parlamento. Mais ainda com o entendi-
mento da exegese como método primordial 
de interpretação legal.

Por essa mesma razão, há de se identi-
ficar que na França houve uma separação 
menos rígida do que aquela ocorrida na 
Revolução Americana que adotara o siste-
ma presidencialista.

como expressão da vontade geral; em vez do exercício 
do poder por um só ou seus delegados, o exercício por 
muitos, eleitos pela coletividade; em vez da razão do 
Estado, o Estado como executor de normas jurídicas; 
em vez súbditos, cidadãos, e atribuição a todos os 
homens, apenas por serem homens, de direitos con-
sagrados nas leis. E instrumentos técnico-jurídicos 
principais tornam-se, doravante, a Constituição, o 
princípio da legalidade, as declarações de direitos, 
a separação dos poderes, a representação política” 
(MIRANDA, 2003, p. 45).
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1.4. Separação dos poderes na América

Já na América, a separação de poderes 
ocorre de forma diversa daquela vista na 
Europa. As diferenças principais podem 
ser explicadas por basicamente dois fatores 
preponderantes. Primeiramente, as razões 
que motivaram a Revolução Francesa e 
aquelas que resultaram na independência 
das colônias inglesas na América do Norte 
foram distintas, em que pesem as raízes 
iluministas de ambas. E em segundo lu-
gar, o sistema jurisdicional baseado em 
precedentes judiciais (stare decisis) típico 
do modelo de common law, adotado pelos 
anglo-americanos, em oposição ao sistema 
de civil law vigente em quase toda Europa 
continental, foi responsável em grande 
medida pelo desenvolvimento do controle 
de constitucionalidade.

Primeiramente, um dos objetivos po-
líticos principais da Revolução Francesa 
foi a dissolução e contraposição ao antigo 
regime. Ou seja, a derrubada de um mode-
lo em que o rei concentrava praticamente 
todo o poder estatal, e em resposta a isso, 
a revolução na França propunha que fosse 
instalada uma nova ordem, a do Estado li-
beral. Na América do Norte, por outro lado, 
o objetivo político primordial foi a eman-
cipação das colônias inglesas americanas, 
até então massacradas política e, sobretudo, 
tributariamente pelo Parlamento da metró-
pole. Ou seja, enquanto os revolucionários 
franceses tinham como principal adversário 
o Rei da França, os colonos americanos ti-
nham por oposição principal a política do 
Parlamento inglês. Assim, a separação dos 
poderes na Revolução Americana deu-se de 
forma mais acentuada, derivando para um 
modelo presidencialista que não coincidia 
com a responsabilidade política de um 
órgão perante os outros.

Ainda assim, não há que se falar em 
absoluto isolamento entre os três poderes 
na democracia americana. Isso fica claro na 
presença de institutos como o veto presi-
dencial, ou a possibilidade de impeachment 

do Presidente. Todavia, enquanto na França 
se viu, ao menos a priori, a força estrangu-
ladora do parlamento, nos EUA a figura 
executiva do Presidente sempre teve papel 
privilegiado dotado de grande autonomia e 
independência no desempenho das funções 
executivas e grande liberdade política.

O segundo ponto fundamental que di-
ferencia o modelo americano de separação 
dos poderes é o sistema de common law, que, 
por ser baseado sobretudo em precedentes 
jurisprudenciais (stare decisis) – ainda que 
não exclusivamente –, deu maior possibi-
lidade para o surgimento do controle de 
constitucionalidade.

Desde o reconhecimento da possibili-
dade do controle de constitucionalidade 
das normas e atos estatais pelo Poder Ju-
diciário10, a verificação de adequação dos 

10 Inicialmente consagrado no caso Marbury v. Ma-
dison, decidido pelo Chief Justice Marshall na Suprema 
Corte dos Estados Unidos da América, em que de 
forma lapidar decidiu pela possibilidade do controle 
de constitucionalidade. Ao menos um trecho da decisão 
vale ser transcrito: “It is emphatically the province and 
duty of the judicial department to say what the law is. 
Those who apply the rule to particular cases, must of 
necessity expound and interpret that rule. If two laws 
conflict with each other, the courts must decide on 
the operation of each. [5 U.S. 137, 178]  So if a law be 
in opposition to the Constitution: if both the law and 
the Constitution apply to a particular case, so that the 
court must either decide that case conformably to the 
law, disregarding the Constitution; or conformably to 
the Constitution, disregarding the law: the Court must 
determine which of these conflicting rules governs 
the case. This is of the very essence of judicial duty.  
If then the courts are to regard the Constitution; and 
he Constitution is superior to any ordinary Act of the 
Legislature; the Constitution, and not such ordinary 
act, must govern the case to which they both apply.  
Those then who controvert the principle that the Con-
stitution is to be considered, in Court, as a paramount 
law, are reduced to the necessity of maintaining that 
courts must close their eyes on the Constitution, and 
see only the law.  This doctrine would subvert the 
very foundation of all written constitutions. It would 
declare that an act, which, according to the principles 
and theory of our government, is entirely void, is yet, in 
practice, completely obligatory. It would declare, that 
if the legislature shall do what is expressly forbidden, 
such act, notwithstanding the express prohibition, is 
in reality effectual. It would be giving to the legislature 
a practical and real omnipotence with the same breath 
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atos públicos deixou de ser meramente 
política, e passou a ser, primordialmente, 
da esfera jurídica. 

Esse foi o primeiro modelo de controle 
de constitucionalidade surgido em 1803 
com o caso Marbury v. Madison, em que o 
Chief Justice Marshall reconheceu a cada 
tribunal ou juiz dos Estados Unidos da 
América o dever e o poder de julgar os 
casos diretamente de acordo com a Cons-
tituição americana, inclusive, se necessário 
para isso fosse, afastar a aplicação de uma 
lei que se mostrasse incoerente com a nor-
ma constitucional. Assim, desde então se 
vê que o Poder Judiciário, mais que vincu-
lado à lei, encontra-se vinculado à norma 
hierarquicamente superior que se impõe ao 
legislador e ao administrador do Estado no 
exercício do poder. 

Desse modo, o papel do Poder Judiciá-
rio, antes considerado praticamente nulo 
e limitado a ser simplesmente a boca que 
pronuncia as palavras da lei (MONTES-
QUIEU, 2007, p. 172,175), passou a ter 
preponderante papel para a efetivação da 
ordem constitucional.

1.5. Doutrina da separação dos poderes e 
atual estágio do Estado de Direito

Em fins do século XIX e início do século 
XX, o Estado de Direito sofreu profundas 
alterações. O modelo liberal, com sua marca 
individualista, mostrava-se insuficiente 
para atender às demandas da sociedade 
e, por isso, a configuração do Estado de 
Direito e seus fins foi alvo de uma grande 
renovação. 

Sobretudo após a Primeira Grande 
Guerra, várias alternativas surgiram em 

which professes to restrict their powers within narrow 
limits. It is prescribing limits, and declaring that those 
limits may be passed at pleasure.  That it thus reduces 
to nothing what we have deemed the greatest improve-
ment on political institutions – a written constitution 
– would of itself be sufficient, in America where written 
constitutions have been viewed with so much rever-
ence, for rejecting the construction. But the peculiar 
expressions of the Constitution of the United States 
furnish additional arguments in favour of its rejection”.

resposta ao fracasso do Estado liberal. Elas 
variaram desde modelos fora do Estado 
de Direito, como o fascismo e o nacional-
-socialismo na extrema direita, ou ainda 
o regime socialista marxista-leninista na 
extrema esquerda, até a reformulação desse 
modelo por meio do Estado Social.

Foi, primeiramente, na Constituição me-
xicana de 1917 e na Constituição de Weimar 
de 1919, e, posteriormente, em uma série 
de Constituições subsequentes à Segunda 
Guerra Mundial, que se foi incorporando 
esse novo modelo do Estado Democrático 
de Direito. A partir de então é reconhecido 
ao Estado o dever de estruturar, planear e 
modificar a sociedade em vista da promo-
ção da justiça social e da persecução do 
interesse comum. Nesse passo, identifica-se 
a reconciliação entre sociedade e Estado, 
marcadamente divididos durante a época 
liberal. Assim, nas palavras do Professor 
Jorge Reis Novais (2004, p. 30 et seq.), “A 
expressão Estado social procura sintetizar 
o sentido desse processo concertado de 
estadualização da sociedade e de recíproca 
socialização do Estado”.

Com o Estado social, para além das 
garantias individuais e da limitação do 
poder – valores presentes já no ideário do 
Estado liberal –, cabe agora também ao apa-
rato estatal garantir a igualdade material e 
assegurar os direitos sociais, que passam 
por um processo de reconhecimento de 
sua jusfundamentalidade. Esses “novos 
direitos fundamentais” não podem ser 
concretizados mediante uma abstenção do 
Estado; ao contrário, exigem da máquina 
estatal prestações positivas em favor do 
cidadão.

Todas essas alterações projetam particu-
lares transformações na própria concepção 
da divisão dos poderes. Isso porque para 
além da segurança jurídica, princípio tão 
caro ao Estado liberal, ganha muita força a 
ideia de provimento de condições materiais 
para o adequado e livre desenvolvimento 
do indivíduo e da proteção de sua digni-
dade humana.
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Assim, as relações entre os poderes do 
Estado sofrem profunda revisão. Vê-se, 
pois, uma relativização das fronteiras entre 
Legislativo e Executivo. A atividade norma-
tiva da Administração passa a ser cada vez 
mais comum, como, por exemplo, na am-
pliação de sua competência para iniciativa 
de leis – ainda que estejam sempre sujeitas 
à aprovação pelo Parlamento; e na esfera de 
competência do Poder Legislativo surge a 
figura de atos desvinculados do tradicional 
conceito de lei, geral e abstrata, como é o 
caso das leis-medidas.

No que diz respeito ao papel do Poder 
Judiciário, este ganha muito maior inde-
pendência e projeção para o triunfo do 
Estado Democrático e Social de Direito. É 
também no início do século XX que começa 
a surgir o modelo europeu de controle de 
constitucionalidade11, e, portanto, a difusão, 
para além da América, de mecanismos de 
controle da superioridade hierárquica da 
Constituição sobre as leis. 

Com o Estado social, na atividade de 
fiscalização do adequado cumprimento 
constitucional, o controle dos atos da Ad-
ministração ganha destaque no que diz 
respeito ao cumprimento de prestações 
essenciais à efetivação de direitos funda-
mentais (sobretudo dos direitos sociais). 
Além disso, hodiernamente, não apenas o 
controle sobre o Poder Executivo é presente 
na esfera de competência do Poder Judiciá-
rio, como também, o controle das ações e até 
mesmo omissões do Poder Legislativo, por 
intermédio de instrumentos como as sen-
tenças aditivas e o mandado de injunção.

11 O controle jurisdicional das leis firma-se em dois 
modelos historicamente reconhecidos no Estado de Di-
reito ocidental. O primeiro é o americano, surgido no 
caso Marbury v. Madison. O segundo sistema surge em 
inícios do século XX, a partir da Constituição austríaca 
de 1920, sob os argumentos desenvolvidos por Hans 
Kelsen. Esse modelo fundamenta-se basicamente em 
um controle abstrato e concentrado das normas, feito 
por uma corte constitucional. Para esse controle, não 
há a necessidade de haver um caso concreto a se ana-
lisar, mas tão somente a viabilidade e conformidade 
da lei aos preceitos constitucionais.

2. Papel do Poder Judiciário no 
esquema constitucional

2.1. Princípio da separação dos poderes 
nas Constituições do Brasil

A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 traz expressamente no 
artigo 2o a concretização de um modelo 
de tripartição do Poder, tal qual o traçado 
por Montesquieu (2007)12. Adota-se assim, 
uma classificação orgânico-formal, em 
que cada função do Estado se identifica 
propriamente com um órgão específico: 
Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 
Judiciário.

Para José Afonso da Silva (2007, 2008), 
a nomenclatura utilizada no artigo 2o da 
CRFB/1988 (“São Poderes da União inde-
pendentes e harmônicos entre si”) é própria 
da divisão de poderes no Presidencialis-
mo. Isso porque, segundo o doutrinador 
brasileiro, no regime Parlamentarista, tal 
cláusula não teria sentido com essa redação, 
por prevalecer o princípio da colaboração 
entre os poderes13.

Assim, por independência deve-se en-
tender: a) uma maior rigidez entre a sepa-
ração e individualização de competências 
de cada órgão; b) significa ainda que, após 
a investidura de determinado titular no 
órgão, sua permanência ocorre indepen-
dentemente da confiança ou vontade de 
outro; c) que, no exercício das atribuições 
que sejam próprias dos órgãos que repre-
sentam, seus titulares não necessitam de 
autorização, ou mesmo de consultar outros 
órgãos; d) e ainda, que na organização de 
seus respectivos serviços, cada um é livre, 
estando vinculado apenas às disposições 
legais e constitucionais (SILVA, 2007, p. 44).

12 CRFB/1988 “Art. 2o São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário”.

13 Aqui deve-se fazer a ressalva de que a consti-
tuição portuguesa de 1911 trazia esta mesma “Inde-
pendes e harmónicos entre si”, ainda que não seguisse 
um regime presidencial.
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E por “harmonia entre os poderes” 
compreendem-se as “normas de cortesia no 
trato recíproco e no respeito às prerrogati-
vas e faculdades a que mutuamente todos 
têm direito”. Por mais rígida que possa 
ser a distinção das funções do poder e sua 
separação em diferentes órgãos no Presi-
dencialismo, não há como se dizer que essa 
individualização e independência sejam 
absolutas. Sempre serão necessárias áreas 
de interferência e controle mútuos entre os 
Poderes, seja em consequência do modelo 
de freios e contrapesos (checks and balances), 
em nome do equilíbrio do poder dentro 
do Estado, ou ainda em decorrência da 
realidade de unicidade do Poder do Estado.

Essa linha de redação – “independentes 
e harmônicos entre si” – já fora adotada nas 
Constituições de 1896, 1946, 1964 e 1988. 

Sem prejuízo de outros dispositivos que 
tratem especificamente de cada um dos po-
deres, na Constituição dos Estados Unidos 
do Brasil de 1946 o artigo 36 trazia: “Art. 
36 – São Poderes da União o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário, independentes 
e harmônicos entre si”. Em redação seme-
lhante, também na Carta de 1967, que teve 
seu texto mantido pela Emenda Constitu-
cional no 1 de 1969: “Art. 6o – São Poderes 
da União, independentes e harmônicos, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Nos 
textos constitucionais de 1891 e de 1934, 
havia prescrição similar, mas com texto um 
pouco diferente: “Art. 15 – São órgãos da 
soberania nacional o Poder Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário, harmônicos e inde-
pendentes entre si” (1891), e “Art. 3o – São 
órgãos da soberania nacional, dentro dos 
limites constitucionais, os Poderes Legisla-
tivo, Executivo e Judiciário, independentes 
e coordenados entre si” (1934). Observe-se 
nesses dois artigos a utilização da expressão 
órgãos de soberania, ainda hoje utilizada 
na Constituição da República Portuguesa, 
mas desde 1934 abandonado na cultura 
constitucional brasileira. 

É interessante notar que na Carta di-
tatorial de 1937, criada pelo Estado Novo 

brasileiro, o texto constitucional, apenas 
esparsamente fazer alusão expressa aos 
termos Poder Legislativo, Poder Executivo 
e Poder Judiciário, já que não traz qualquer 
artigo específico a respeito das relações en-
tre os poderes do Estado, como sempre foi, 
e ainda é, praxe na história constitucional 
brasileira. Isso decorre essencialmente do 
momento ditatorial então vigente, seguin-
do uma linha semelhante à Constituição 
portuguesa de 1933.

Para fechar o ciclo de Constituições 
brasileiras, resta a Constituição imperial 
outorgada em 1824, que, seguindo a formu-
lação de Benjamin Constant, excepcional-
mente trazia um quarto poder do Estado, 
também confiado ao imperador, o poder 
moderador: “Art. 10. Os Poderes Políticos 
reconhecidos pela Constituição do Imperio 
do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, 
o Poder Moderador, o Poder Executivo, e 
o Poder Judicial”.

2.2. Princípio da separação dos poderes 
nas Constituições de Portugal

Enquanto isso, historicamente as Cons-
tituições portuguesas, à exceção da Consti-
tuição ditatorial de 1933, sempre trouxeram 
expressamente dispositivos referentes à 
separação dos poderes no Estado (MIRAN-
DA, 2004, p. 17 et seq.). 

Também sem detrimento de demais 
dispositivos constitucionais a respeito dos 
contidos nas cartas históricas, no texto da 
Constituição de 1822 vê-se: “artigo 29. O 
Governo da Nação Portuguesa é a Monar-
quia constitucional hereditária, com leis 
fundamentais, que regulem o exercício 
dos três poderes políticos”; “artigo 30. 
Estes poderes são legislativo, executivo, e 
judicial. O primeiro reside nas Cortes com 
dependência da sanção do Rei (art. 110, 111 
e 112). O segundo está no Rei e nos Secre-
tários de Estado, que o exercitam debaixo 
da autoridade do mesmo Rei. O terceiro 
está nos Juízes. Cada um destes poderes é 
de tal maneira independente, que um não 
poderá arrogar a si as atribuições do outro”.
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Já na Constituição de 1826, vê-se a 
mesma estrutura elaborada por Benjamin 
Constant, com a presença do Poder Mode-
rador. Assim como a Constituição de 1824 
do Brasil, essa carta portuguesa também 
fora outorgada por Dom Pedro IV (Pedro I, 
do Brasil): “Artigo 10. A divisão e harmonia 
dos Poderes Políticos é o princípio conser-
vador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais 
seguro meio de fazer efectivas as garantias, 
que a Constituição oferece”; “Artigo 11. Os 
Poderes Políticos reconhecidos pela Cons-
tituição do Reino de Portugal são quatro: 
o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o 
Poder Executivo e o Poder Judicial”.

Na Constituição portuguesa de 1838 
delineou-se da seguinte forma: “Artigo 33. 
A Soberania reside essencialmente em a 
Nação, da qual emanam todos os poderes 
políticos”; “Artigo 34. Os poderes políticos 
são o Legislativo, o Executivo, e o Judiciá-
rio. § 1o – O Poder Legislativo compete às 
Cortes com a Sanção do Rei. § 2o – O Exe-
cutivo ao Rei, que o exerce pelos Ministros 
e Secretários de Estado. § 3o – O Judiciário 
aos Juízes e Jurados na conformidade da 
Lei”; “Artigo 35. Os poderes políticos são 
essencialmente independentes: nenhum 
pode arrogar as atribuições do outro”. 

E ainda na Constituição de 1911: “Ar-
tigo 6o São órgãos da Soberania Nacional 
o Poder Legislativo, o Poder Executivo e 
o Poder Judicial, independentes e harmó-
nicos entre si”. Nessa passagem é interes-
sante observar a utilização da terminologia 
independentes e hamónicos entre si, assim 
como até hoje, via de regra, ocorreu nas 
Constituições brasileiras (ARQNET, [s.d.]).

Inicialmente, a Constituição da Repú-
blica Portuguesa de 1976 optou por não 
utilizar terminologia “poderes do Estado”, 
encontrando-se em seu lugar a identifica-
ção dos órgãos de soberania (nos artigos 
110o e 111o, n. 114). A opção em boa parte 

14 Artigo 110o (órgãos de soberania) 1. São órgãos 
de soberania o Presidente da República, a Assembleia 
da República, o Governo e os tribunais. 2. A formação, 
a composição, a competência e o funcionamento dos 

foi tida em apreço à ideia de unicidade do 
Poder estatal. Todavia, desde a reforma 
constitucional de 1997, a redação do artigo 
2o dispõe: 

“Artigo 2o (Estado de direito demo-
crático) A República Portuguesa é 
um Estado de direito democrático, 
baseado na soberania popular, no 
pluralismo de expressão e organiza-
ção política democráticas, no respeito 
e na garantia de efectivação dos 
direitos e liberdades fundamentais 
e na separação e interdependência de 
poderes, visando a realização da de-
mocracia económica, social e cultural 
e o aprofundamento da democracia 
participativa.” [grifo acrescido]

Portanto, não há como negar que a 
Constituição portuguesa também preze o 
modelo de separação dos poderes, ainda 
que prefira tratar das relações entre os 
órgãos de soberania, em vez de, utilizar a 
nomenclatura “poderes do Estado”.

2.3. Princípios regentes do Poder Judiciário

Ao Poder Judiciário é confiada a fun-
ção jurisdicional do Estado exercida pelos 
tribunais e juízes singulares. Portanto, sua 
atividade, muito mais que política, tem 
caráter essencialmente técnico. Nesse sen-
tido, o Professor Gomes Canotilho chega a 
expor que “organizatória e funcionalmente, 
o poder judicial é, portanto, ‘separado’ dos 
outros poderes” (CANOTILHO, 2003, p. 
657).

Essa separação dos tribunais tem por 
finalidade, basicamente, garantir a inde-
pendência dos agentes que desempenham 
essa função, e ainda garantir a liberdade na 
sociedade e para os cidadãos.

A característica de não ter esse poder 
um caráter de representatividade, no senti-
do de seus membros não serem eleitos pelo 

órgãos de soberania são os definidos na Constituição. 
Artigo 111o (Separação e interdependência) 1. Os 
órgãos de soberania devem observar a separação e a 
interdependência estabelecidas na Constituição.
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povo – ao menos na imensa maioria dos 
Estados de Direito ocidentais – não o reduz 
a uma posição de subordinação aos demais 
Poderes (órgãos de soberania) do Estado. 
Assim, os tribunais não exercem direção 
política no Estado, e no desempenho da 
função jurisdicional, seu papel, por muitas 
das vezes, consiste em tomar decisões de 
caráter contramajoritário, para somente 
assim poderem efetivamente garantir a 
concretização da Constituição, da lei e dos 
direitos fundamentais (DWORKIN, 2007, 
p. 220 et seq).

Diante disso, é possível estabelecer 
como princípios estruturantes do Poder 
Judiciário, de modo que todos guardem 
íntima relação com o modelo de separação 
dos poderes: o princípio da independência 
(o qual pode ser desmembrado em outros 
princípios); o princípio da exclusividade da 
função de julgar; o princípio da imparciali-
dade; o princípio da irresponsabilidade dos 
magistrados; o princípio da autoadminis-
tração; e o princípio da fundamentação das 
decisões judiciais.

O princípio da independência dos 
tribunais e magistrados é constitucional-
mente consagrado tanto na Constituição 
de Portugal (artigo 203o) como na do Brasil 
(sobretudo, arts. 2o, 96 e 99). Este princípio 
se apresenta em diversas dimensões. A pri-
meira delas a ser elencada é independência 
funcional, que em muito abarca o conteúdo 
central do princípio da independência, pois 
consiste na vinculação do juiz unicamente 
às fontes de direito constitucionalmente 
asseguradas. Em um segundo momento, há 
que se falar na independência pessoal dos 
juízes, que para tanto é conexa a determina-
das garantias naturais a esses agentes, tais 
como a inamovibilidade e a de autonomia 
no exercício da função jurisdicional. Há ain-
da uma dimensão referente a uma indepen-
dência coletiva dos magistrados enquanto 
corporação. Por fim, há uma dimensão de 
independência interna e externa. Externa-
mente, os juízes são independentes frente a 
qualquer órgão externo ao Poder Judiciário, 

e ainda internamente, são autônomos, não 
estando subordinados a qualquer comando 
hierárquico quando no exercício da função 
jurisdicional.

Quanto ao princípio da exclusividade 
da função de julgar, é também inerente 
à separação dos poderes a especificidade 
orgânico-institucional do Poder Judiciário 
de exercê-la. Essa reserva de jurisdição é 
importante, sobretudo para estabelecer 
limites à atuação do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo. 

Princípio caríssimo também é o da 
imparcialidade dos juízes, do qual se des-
membram os institutos do impedimento e 
da suspeição processual, além de algumas 
vedações constitucionais aos agentes do 
Poder Judiciário (artigo 216o da CRP e art. 
95, parágrafo único da CRFB). A título 
exemplificativo, pode-se levantar, como 
vedações constantes de forma semelhante 
nos ordenamentos constitucionais de Por-
tugal e Brasil, o fato de os juízes em exer-
cício não poderem desempenhar qualquer 
outra função pública ou privada, salvo a 
de magistério. Constante no ordenamento 
constitucional português no artigo 216o, 2, 
e na Constituição brasileira sob a insígnia 
do art. 95, I (ao tratar da vitaliciedade), 
confere-se aos juízes irresponsabilidade 
por suas decisões tomadas no desempenho 
da função jurisdicional. O fato de no Brasil 
ser possível o impeachment de Ministros do 
Supremo Tribunal Federal pelo Senado Fe-
deral não compromete a consagração desse 
princípio pelo ordenamento brasileiro. Isso 
porque esse instrumento republicano só po-
derá ser utilizado quando do cometimento 
de crime de responsabilidade, e jamais em 
razão de sua atuação como magistrado.

O Poder Judiciário ainda é regido pelo 
princípio da autoadministração. Isso quer 
dizer que ele tem autonomia de gestão 
interna. A principal forma pela qual se 
realiza essa autoadministração é por meio 
dos órgãos colegiados basicamente forma-
dos por próprios juízes. No Brasil, com a 
Emenda Constitucional no 45, foi criado o 
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Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B), e 
em Portugal existe com esse fim o Conselho 
Superior da Magistratura (artigo 218o), o 
Conselho Superior dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais (artigo 217o), o Conselho 
Superior do Ministério Público (artigo 
220o/2). Esses Conselhos, tanto no Brasil 
como em Portugal, são majoritariamente 
compostos por juízes (variando a forma de 
composição, naturalmente) e compete-lhes 
basicamente o controle da atuação admi-
nistrativa e financeira do Poder Judiciário 
e do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juízes.

Por fim, há ainda o princípio da fun-
damentação das decisões. Esse princípio 
adquire grande relevância dentro do Estado 
Democrático de Direito, principalmente 
pelo fato de os membros do Poder Judiciá-
rio não gozarem de representatividade, por 
não serem eleitos diretamente pelo povo. 
Assim, é por intermédio da fundamentação 
que se pode aferir a legalidade, imparciali-
dade e correição das decisões.

2.4. Particulares diferenças entre o 
tratamento constitucional do Poder 
Judiciário no Brasil e em Portugal

Algumas diferenças têm de ser tratadas 
quando se fala nos poderes Judiciário de 
Portugal e Brasil. Primeiramente, o Brasil 
segue o princípio de unidade de jurisdição, 
visto que a função de julgar está concentra-
da em apenas uma organização judiciária. 
Em contrapartida, em Portugal as funções 
judiciais são divididas entre a magistratura 
ordinária, a magistratura administrativa e 
fiscal e a magistratura constitucional. Por 
isso mesmo, enquanto no Brasil há quatro 
tribunais superiores15, e apenas um tribunal 
supremo (Supremo Tribunal Federal), em 
Portugal há quatro tribunais supremos16, 

15 Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior 
do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior 
Tribunal Militar.

16 Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal 
Admnistrativo, Tribunal Constitucional e Tribunal 
de Contas.

por haver ao lado da magistratura ordi-
nária uma magistratura administrativa e 
fiscal e uma magistratura constitucional 
independentes, dado o aspecto sui generis 
do Tribunal Constitucional e sua posição na 
estrutura no Estado português. Entende-se 
assim, em Portugal, Poder Judiciário como 
aquele correlato tão somente à magistratura 
ordinária, em face de sua competência geral 
para julgamento (CANOTILHO, 2003, p. 
661 et seq.).

No Brasil, o Ministério Público é con-
siderado instituição essencial à função 
jurisdicional, mas autônomo e apartado 
do Poder Judiciário, ao passo que em Por-
tugal, o Ministério Público é considerado 
órgão do poder Judicial, ainda assim, é 
instituição dotada de autonomia, estando 
seus membros vinculados apenas a critérios 
de legalidade. O Ministério Público não 
exerce propriamente a função jurisdicional, 
mas auxilia os tribunais e juízes para o seu 
desempenho.

3. Influência dos Poderes 
Legislativo e Executivo na 

estrutura do Poder Judiciário
Como dito, é próprio do princípio da 

separação de poderes uma ideia de inter-
dependência e harmonia entre os órgãos de 
soberania. Seja quando determinado órgão 
exerce função que não lhe é própria, seja 
quando um órgão desempenha determi-
nada competência para atos de controle de 
determinadas atividades de um dos outros 
poderes do Estado.

3.1. Influência do Poder Legislativo

3.1.1. Brasil 
No Brasil, a CRFB identifica, entre 

outras competências do Poder Legislativo 
sobre o Poder Judiciário as de: a) aprovar a 
nomeação de Ministros dos Tribunais Supe-
riores e de juízes, nos casos estabelecidos na 
Constituição, nomeados pelo Presidente da 
República (art. 52, III, a e b); b) legislar sobre 
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organização judiciária (arts. 48, IV, 93, I, d, 
II, 124, parágrafo único, 121, 113); c) pro-
cessar e julgar o Presidente da República, 
o Vice-Presidente, os Ministros de Estado, 
os Comandantes das Forças Armadas, os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
os membros do Conselho Nacional de Jus-
tiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procurador-Geral da República 
e o Advogado-Geral da União nos crimes 
de responsabilidade (arts. 51, I, 52, I e II); d) 
conceder anistia, apesar de decisão judicial 
com trânsito em julgado (art. 48, VIII); e) 
criar Comissões Parlamentares de Inquéri-
tos com “poderes investigatórios próprios 
das autoridades judiciais, além de outros 
previstos nos regimentos das respectivas 
Casas” (art. 58, § 3o); f) indicar um cidadão 
de notável saber jurídico e reputação iliba-
da para compor o Conselho Nacional de 
Justiça (103-B, XIII).

Há ainda na CRFB uma particularidade 
referente ao artigo 52, X, que prevê compe-
tência do Senado Federal para suspender a 
execução de lei declarada inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal. Esse dispositivo é alvo de grandes 
discussões quanto a sua eficácia e sentido. 
Se, por um lado, há quem defenda que o 
Senado Federal tem discricionariedade 
para alargar os efeitos de declaração inci-
dental de inconstitucionalidade proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal, por outro, 
há quem identifique absoluta vinculação 
daquela Câmara à decisão do Tribunal; e, 
ainda, há uma corrente que entende, sob 
o argumento de mutação constitucional, 
que esse artigo teria perdido sua eficá-
cia (BROSSARD, 1976; JACQUES, 1976; 
MELLO FILHO, 1984; MENDES, 1999a, 
1999b; MORAES, 2007b; TAVARES, 2001; 
VELOSO, 2000).

3.1.2. Portugal
Em Portugal, a influência exercida pelo 

Poder Legislativo sobre o Poder Judiciário 
se observa, sobretudo, na competência da 
Assembleia da República de: a) eleger dez 

dos treze juízes do Tribunal Constitucional; 
b) escolher o Provedor de Justiça; c) esco-
lher sete vogais do Conselho Superior da 
Magistratura; c) promover o processo de 
acusação contra o Presidente da República 
por crimes praticados no exercício das suas 
funções e decidir sobre a suspensão de 
membros do Governo, no caso de crime de 
responsabilidade; d) eleger os membros do 
Conselho Superior do Ministério Público 
que lhe competir designar; e) em competên-
cia absoluta, legislar sobre a organização, 
funcionamento e processo do Tribunal 
Constitucional; f) existe ainda a previsão 
concernente aos inquéritos legislativos, em 
que as Comissões Parlamentares de Inqué-
rito “gozam de poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais”, apesar 
de que “o valor jurídico das conclusões do 
inquérito não é o mesmo da sentença judi-
cial” (CANOTILHO, 2003, p. 636).

Além dessas prescrições constitucionais 
quanto à influência do Poder Legislativo na 
alçada do Poder Judiciário, há a proibição 
de ingerência do legislador na reserva de 
jurisdição, problema comum não apenas 
a Portugal e Brasil, mas também a todos 
os Estados Democráticos de Direito. Esse 
fenômeno consiste justamente em vedar 
ao Poder Legislativo o exercício da função 
jurisdicional e a prática dos atos reserva-
dos aos órgãos do Poder Judiciário. Essa 
preocupação tem origem justamente nos 
bill attainder ingleses já mencionados. Os 
maiores exemplos desse fenômeno são as 
leis interpretativas, leis-medida, as conva-
lidações legislativas e as leis retroativas.

O que é comum a todas essas espécies le-
gislativas é o fato de elas não apresentarem 
formalmente as características tradicionais 
de lei, abstração e generalidade17.

17 .... “o declínio do conceito clássico de lei: o le-
gislador não se limita mais a editar comandos gerais 
e abstratos; a aparência da generalidade de uma lei é 
só uma questão de formulação lingüística – com isso, 
um comando concreto reveste a forma de norma geral” 
(GRAU, 2005, p. 255).
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Quanto às leis interpretativas, a função 
de interpretação e aplicação do ordenamen-
to jurídico está inserida na função jurisdi-
cional. Portanto, cabe aos tribunais e aos 
magistrados a interpretação legítima das 
leis e da Constituição. Quando leis interpre-
tativas têm o intuito de induzir, ou mesmo, 
forçar os agentes do Poder Judiciário a um 
sentido da lei, e assim, “julgar por outros 
meios”, não há como admitir esses atos no 
esquema constitucional de Separação dos 
Poderes, por estarem eivados de inconsti-
tucionalidade.

Apesar de o tema das leis-medidas 
estar muito relacionado à relação entre 
Poderes Legislativo e Executivo, há al-
gumas situações em que ele se relaciona 
com a ingerência do Poder Legislativo na 
reserva da função jurisdicional. Isso ocorre, 
sobretudo, em dois casos: o de leis indivi-
duais expropriatórias e o de leis de anistia. 
Independentemente da situação, qualquer 
desses atos legislativos deve ter caráter de 
excepcionalidade estrita, para só assim não 
ferirem o princípio da reserva de jurisdição.

E, por fim, pode-se falar nas convalida-
ções legislativas e nas leis retroativas. As 
primeiras têm o escopo de tornar válidos 
atos originalmente viciados, durante ou 
mesmo findos os processos que assim o 
declararam; as segundas o de alterar retro-
ativamente a diligência da reserva jurisdi-
cional, modificando “as regras do jogo” já 
durante o processo. Em todos esses casos, 
deve-se sempre observar o princípio da pro-
porcionalidade tendo por objetivo manter 
o equilíbrio entre os Poderes no Estado de 
Direito (CANOTILHO, 2003, p. 674,675).

3.2. Influência do Poder Executivo

3.2.1. Brasil

O Poder Executivo também exerce sua 
influência sobre o Poder Judiciário. Entre as 
atividades mais importantes dessa ordem 
trazidas na CRFB, pode-se elencar: a) a 
escolha de Ministros do Supremo Tribunal 
Federal (art. 101); b) a escolha e a nomeação 

de Ministros dos Tribunais Superiores (art. 
104); c) a escolha de magistrados nos termos 
da Constituição (art.107, 111-A); d) a conces-
são de indulto e a comutação de penas, com 
audiência, se necessário, dos órgãos institu-
ídos em lei (art. 84, XII); e) a nomeação dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça, 
depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal (art. 103-B §2o).

3.2.2. Portugal

Considerando-se o sistema semi-pre-
sidencial português, aqui se tratará con-
juntamente dos papéis do Presidente da 
República e do Governo, como Poder Exe-
cutivo18. Assim, podem-se enumerar como 
principais influências desse poder no Poder 
Judiciário as competências do Presidente 
da República de: a) nomear e exonerar, 
sob proposta do Governo, o Presidente do 
Tribunal de Contas e o Procurador-Geral; 
b) nomear dois vogais do Conselho Supe-
rior da Magistratura; c) ouvido o Governo, 
indultar e comutar penas; d) requerer ao 
Tribunal Constitucional a apreciação pre-
ventiva da constitucionalidade de normas 
constantes de leis, decretos-leis e conven-
ções internacionais; e) requerer ao Tribunal 
Constitucional a declaração de inconstitu-
cionalidade de normas jurídicas ou, ainda, 
a da inconstitucionalidade por omissão.

4. Poder Judiciário e atuação 
sobre demais poderes

Hodiernamente, a atuação do Poder 
Judiciário sobre os demais poderes tem 
papel preponderante para a manutenção 
do equilíbrio no Estado Democrático de 
Direito. Mais que isso, por suas característi-

18 Sem desconsiderar a identidade dos órgãos de 
soberania, que são distintos em quatro, baseado em 
um formato de separação “funcional” e “competen-
cial” do poder estatal. Todavia, essa opção do consti-
tuinte português de forma alguma poderia significar 
seu desprezo às dimensões fundamentais da clássica 
“divisão dos poderes” (MIRANDA, 2004, p. 19 et seq; 
CANOTILHO, 2003, p. 657).
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cas de imparcialidade, e de relativo caráter 
apolítico, o Poder Judiciário adquiriu fun-
ção imprescindível no controle dos abusos 
do poder estatal, seja aqueles cometidos 
por ações/omissões do Poder Executivo, 
seja os cometidos pelo Poder Legislativo.

Muitos são os campos em que se pode 
identificar essa influência dos tribunais na 
atuação dos demais Poderes, e por vezes 
esse fenômeno também é conhecido como 
“Judicialização da Política”. Todavia, isso 
se dá em grande parte justamente pelo fato 
de a própria Constituição ter forte carga 
política, e desse modo, o controle de cons-
titucionalidade de atos praticados pelos 
Poderes do Estado, inevitavelmente, terá 
alguma carga semelhantemente política. 
Ainda que os Poderes Executivo e Legis-
lativo sejam peculiares em virtude de sua 
legitimidade fundamentada na representa-
tividade, os tribunais têm sua legitimidade 
argumentativamente abalizada (GARCIA, 
2005, p. 979). Assim, deve o Poder Ju-
diciário fiscalizar a correta aplicação do 
ordenamento jurídico, das normas consti-
tucionais e infraconstitucionais. Contudo, 
há uma margem de liberdade valorativa 
reservada ao exercício do poder político 
pelos agentes do Poder Executivo e Legis-
lativo para a concretização dos dispositivos 
constitucionais que, portanto, não podem 
ser controlados pelos tribunais. Nessa linha 
limítrofe, travam-se as maiores discussões 
quanto ao campo de atuação do Poder Ju-
diciário para a manutenção do equilíbrio 
no Estado de Direito.

Nessa esteira, a própria separação 
dos poderes deve ser encarada como um 
princípio do Estado de Direito, e por essa 
condição, sua aplicação não pode ser feita 
de forma negativa ou positiva. Não há que 
se falar em observância ou inobservância 
do princípio da separação dos poderes, e 
sim numa relativização de sua aplicação. 
Em alguns momentos estarão mais claros 
os limites de sua vinculação; em outros, 
distintos valores sobressair-se-ão quando 
da aplicação no caso concreto.

A própria possibilidade de declaração 
de inconstitucionalidade de uma lei em 
controle abstrato por si só já demonstra essa 
assertiva. Nesse caso, o Poder Judiciário 
está invalidando um ato normativo típico 
do Poder Legislativo em nome de um di-
reito insculpido na Carta Magna. Isso, sem 
detrimento de a lei eivada de inconstitu-
cionalidade ter sido editada por legítimos 
representantes escolhidos pelo povo. Essa 
é a lógica no atual Estado Democrático de 
Direito, caracterizado em grande parte pela 
questão da Lógica Democrática vs. Lógica 
Constitucional.

Entre as situações em que se tem visto 
maior e mais marcante atuação judiciária, 
vale destacar: a situação da eficácia dos 
direitos fundamentais e proteção das mi-
norias; a efetivação de Direitos Sociais que, 
via de regra, exige uma prestação positiva 
da Administração Pública; e o caso das 
sentenças de caráter normativo, tais como 
o mandado de injunção, as sentenças in-
termédias ou mesmo o instituto da súmula 
vinculante, em que a decisão jurisdicional 
revela peculiar característica normativa.

4.1. Eficácia dos direitos 
fundamentais e proteção das minorias

Os direitos fundamentais, principal-
mente os direitos, liberdades e garantias, 
são as maiores armas constitucionais contra 
o abuso das maiorias. Eles funcionam como 
trunfos contra o próprio poder do Estado e 
contra a própria comunidade que não pode 
restringi-los indiscriminadamente.

Assim, os direitos fundamentais consis-
tem em limites ao próprio poder político, 
incluindo o legislador, que não pode dis-
por de seu núcleo irredutível nem mesmo 
quando tal restrição poderia representar 
um benefício para a maioria da popula-
ção. São interesses individuais oponíveis, 
inclusive ao interesse coletivo. De outro 
modo, se fossem os direitos fundamentais 
que tivessem de se adequar aos interesses 
das maiorias, sua prescrição constitucional 
seria inócua (NOVAIS, 2004, p. 602 et seq).
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Nesse contexto, é imprescindível o 
papel do Poder Judiciário ao controlar o 
respeito a essa limitação pelo poder po-
lítico. Esse balanceamento é intrínseco à 
própria estrutura do Estado Democrático 
de Direito.

4.2. Efetivação de direitos sociais

Sobretudo no início do século XX, 
ocorreu uma mudança essencial do papel 
do Estado. Houve uma passagem de um 
momento liberal, em que Estado e socie-
dade se encontravam apartados, para um 
modelo de Estado de Direito Social, em que 
o coletivo ganha força sobre o particular. 
Ocorre nesse momento o reconhecimento 
de direitos sociais e o Poder Judiciário tem 
sua atuação sobre o Poder Executivo mar-
cantemente alargado.

O modelo de Estado de Direito Liberal 
foi vastamente difundido desde as revolu-
ções do século XVIII, principalmente, de 
forma mais genérica, durante todo o século 
XX. Principal questão na defesa dos direitos 
do cidadão era a contraposição entre Estado 
e sociedade, e por isso, era de grandíssima 
relevância o resguardo a direito intimamen-
te ligados às liberdades individuais, que, 
por sua vez, exigiam do Estado um dever 
muito mais de abstenção que um dever de 
prestação19. No início do século XX, muda-
-se o paradigma de atuação estatal, ocorren-
do a conciliação entre Estado e Sociedade, e 
assim o reconhecimento dos ditos Direitos 
Sociais (PIÇARRA, 1989, p. 171 et seq). 
Nesse estágio do Estado Constitucional, a 
efetivação de Direitos Fundamentais não 
mais se resume a uma abstenção estatal, 
mas exige também prestações positivas. 
Nesse sentido, surge importante questão 
referente a definir quais as margens de 
discricionariedade do agente do Poder Exe-
cutivo na opção pelos melhores caminhos 

19 Ainda que essa regra de forma alguma seja 
absoluta, pois por muitas vezes, é comum à defesa 
dessas liberdades a necessidade de uma conduta 
positiva Estatal.

para a efetivação desses direitos, e em que 
passo a Constituição e a lei são impositivas 
de determinadas condutas judicialmente 
exigíveis.

Para uma melhor delimitação do espaço 
de atuação do Poder Judiciário sobre o Po-
der Executivo, é interessante a diferencia-
ção entre os atos de governo e atos adminis-
trativos. Enquanto aos primeiros se vincula 
a ideia de manifestação do poder político, 
e por isso têm seu controle pelos tribunais 
reduzido, sendo mais intensamente alvo 
de controle político (basicamente controle 
parlamentar e eleitoral); os segundos estão 
adstritos essencialmente pela legalidade, e, 
assim mesmo, sujeitos a um controle juris-
dicional mais intenso. Tal caracterização 
não exclui, absolutamente, a apreciação dos 
atos de governo pelos tribunais, no que diz 
respeito às suas formas e adequação cons-
titucional, mas tão somente destaca que, 
na prática desses, a diferença da prática 
dos atos administrativos apresenta maior 
campo de liberdade política do agente, 
mas não pode jamais se desvirtuar de seu 
sentido e finalidade constitucional, ou seja, 
a promoção e a proteção da dignidade da 
pessoa humana e a persecução do bem 
comum.

4.3. Sentenças de caráter normativo
Para além da questão a respeito da influ-

ência do Poder Judicial no Poder Executivo 
no que concerne a efetivação de direitos 
sociais via sindicação judicial, há de se 
destacar a questão referente a sentenças de 
caráter normativo, tais quais as sentenças 
aditivas (também nomeadas manipulativas 
e modificativas em Portugal) e o mandado 
de injunção no Brasil.

O juiz inequivocamente exerce uma 
“missão legislativa” (RIGAUX, 2000, p. 
322), que é acentuada quanto mais alta é 
sua hierarquia jurisdicional. Isso porque, ao 
tentar superar os entraves da hermenêutica 
constitucional para deduzir uma liberdade 
não explicitada pelo agente legiferante, o 
julgador está a “preencher o silêncio do 
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legislador”. O mesmo ocorre quando o juiz 
está a confrontar normas de mesmo nível 
hierárquico.  

Essa característica é ainda mais mar-
cante quando da necessidade de a resposta 
judicial ampliar e, por vezes, até mesmo 
criar norma diante de uma inconstitucio-
nal inércia legislativa. Não se trata de uma 
declaração de inconstitucionalidade por 
omissão; mais que isso, as sentenças de 
caráter normativo têm o intuito de contor-
nar determinadas omissões do Parlamento 
mediante sentenças que ou “criam norma”, 
ou estendem os efeitos de determinado 
preceito normativo.

Considere-se o caso das sentenças adi-
tivas em Portugal. No seu julgamento, o 
tribunal não avalia propriamente a consti-
tucionalidade do texto normativo em tela 
quanto aos preceitos por ela prescritos, 
mas sim, quanto aos pontos em que a lei foi 
omissa de forma a não cumprir o imperati-
vo constitucional. Desse modo, a sentença 
tem por escopo estender ou acrescentar o 
elemento que falta. Fundamentalmente, a 
argumentação basilar para essa prática está 
justamente no princípio da igualdade. Isso 
porque a intenção das sentenças aditivas é 
justamente de nivelar os indivíduos quan-
do uma lei, ao atribuir um direito ou uma 
vantagem, ou adstringir um dever ou um 
ônus, o faz sem fundamentar-se em um 
discrímen constitucional juridicamente 
relevante. Assim, invocando valores e 
interesses constitucionais que se projetam 
nessa situação, restabelecer a igualdade 
(MIRANDA, 2008b, p. 88 et seq). A legitimi-
dade dessas sentenças é vinculada ao fato 
delas limitarem-se a “revelar ou a indicar 
um princípio, ou uma norma constitucional 
vocacionadas para o preenchimento de um 
vazio jurídico carente de integração imedia-
ta” (MORAIS, 2005, p. 241).

No Brasil, em sentido semelhante, há o 
instituto do mandado de injunção que terá 
lugar sempre que a falta de norma regula-
mentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania. Assim, pode o 
Poder Judiciário emanar decisão com o 
caráter de determinar qual conduta deve 
regulamentar o exercício desses direitos 
enquanto permanecer omisso o legislador20.

Em ambos os casos, o que é comum 
nesse tipo de atuação do Poder Judiciário 
é o caráter normativo dessas sentenças e, 
por sua vez, o desempenho da função de 
elaboração de normas que é tipicamente 
exercida pelo Poder Legislativo. No entan-
to, tem de se ter em conta que, enquanto a 
separação dos poderes é a forma difundida 
de organização do poder estatal no Estado 
de Direito, ela não pode ser entendida fora 
do constitucionalismo.

Passado um momento liberal em que 
se depositava na lei – de forma quase ab-
soluta – o poder inovador do ordenamento 
jurídico, estando o poder das assembleias 
limitado apenas por instrumentos de con-
trole político como o veto presidencial na 
América, tem-se hoje que o maior e mais 
eficiente mecanismo de controle do poder 
dentro do Estado é a Constituição21.

Sendo a Constituição escrita o docu-
mento básico de ordenação do Estado e, 
ainda, o quadro dos direitos fundamentais 
de uma sociedade, não há que se falar em 
outro instrumento mais limitador de pos-
síveis abusos do poder Estatal. O princípio 

20 Sem prejuízo de este instituto já ter sido alvo de 
diferentes formulações doutrinárias e jurisprudenciais 
no que diz respeito a sua forma e efeitos, variando en-
tre uma Teoria não concretista, uma Teoria concretista 
geral, concretista intermediária e concretista individu-
al. Hodiernamente o Supremo Tribunal Federal tem 
o compreendido no sentido de uma concretista geral, 
MI-670, 708 e 712. Para um apanhado da história dos 
efeitos do Mandado de Injunção e o entendimento no 
STF brasileiro (MORAES, 2007b, p. 169 et seq).

21 “con el tiempo se ha ido reconociendo que la 
mejor manera de alcanzar este objetivo será haciendo 
constar frenos que la sociedad desea imponer a los 
detentores del poder en forma de un sistema de reglas 
fijas – ‘la constitución’ – destinadas a limitar el ejercício 
del poder político. La constitución se convirtió así en el 
dispositivo fundamental para el control del processo 
del poder” (LOEWENSTEIN, 1976, p. 149).
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da separação dos poderes, consagrado nos 
textos constitucionais, acaba por ser mais 
um artifício para a garantia dessa ordem.

Pouco há a se acrescentar a respeito da 
superioridade hierárquica das normas cons-
titucionais sobre lei e demais atos do Estado. 
Desde o reconhecimento da possibilidade 
do controle de constitucionalidade das nor-
mas e atos estatais pelo Poder Judiciário, a 
verificação de adequação dos atos públicos 
deixou de ser meramente política e passou 
a ser, primordialmente, da esfera jurídica. 

Assim, o Poder Judiciário, antes con-
siderado praticamente nulo e limitado a 
ser simplesmente a boca que pronuncia as 
palavras da lei (MONTESQUIEU, 2007, p. 
172, 175), hoje tem, para além de qualquer 
outro, o papel de fazer efetiva a ordem 
constitucional. Isso porque qualquer lei 
só pode existir conforme a Constituição, 
e qualquer omissão que funcione como 
empecilho para a efetivação da norma cons-
titucional deverá também ser contornada.

Conclusão
Em face disso, conclui-se que a separa-

ção dos poderes surge no momento liberal 
como uma das alternativas de divisão do 
poder, e que junto com o constitucionalis-
mo e com o reconhecimento dos direitos 
fundamentais, representa o maior e mais 
firme contributo para o modelo de Estado 
de Direito hoje existente.

Sem prejuízo de outras formulações da 
separação dos poderes, foi na Inglaterra, 
na separação proposta por Locke (2008), 
que primeiramente se viu a divisão do 
poder Estatal não somente sob uma ótica 
meramente funcional, mas também sob 
uma perspectiva orgânico-institucional, 
dividindo o poder entre o Parlamento e a 
Coroa. Entretanto, ainda não se vislumbra-
va a autonomização orgânica de um Poder 
Judiciário.

Todavia, a formulação nesse sentido 
que historicamente marcou e influenciou 
fortemente o formato atual da estrutura 

da separação dos poderes do Estado, foi 
aquela descrita por Montesquieu (2007) em 
O Espírito das leis, que identificou a separa-
ção orgânico-funcional em três poderes, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Além da adoção de uma concepção 
tripartite, com o Poder Judiciário autono-
mamente solidificado, em O Espírito das leis 
vem a consolidar-se uma concepção que já 
ganhava força desde as revoluções inglesas, 
a do checks and balances, que em Montes-
quieu (2007) ganhou formas na faculdade 
de estatuir (faculté de statuer) e na faculdade 
de impedir (faculté d’empêcher).

Em seguida, na França, em razão da 
luta contra o antigo regime maximamente 
exposto pelo poder absoluto do rei, con-
jugado com o papel desempenhado pelos 
juízes na manutenção do antigo regime 
e da forte influência rousseauana sobre 
os revolucionários, o papel do Judiciário 
na estrutura estatal foi diminuído e em 
boa parte absorvido pelo poder do Parla-
mento e, mais ainda, com o entendimento 
da exegese como método primordial de 
interpretação legal.

Nos Estados Unidos da América, por 
sua vez, a independência foi marcada pri-
mordialmente por uma separação do poder 
muito mais rígida, vista na implementação 
do modelo presidencialista. Mais que 
isso, o sistema jurisdicional baseado em 
precedentes judiciais, típico do modelo de 
Common Law, fomentou naquela cultura 
jurídica o desenvolvimento do controle de 
constitucionalidade.

Desde o reconhecimento da possibilida-
de do controle de constitucionalidade das 
normas e atos estatais pelo Poder Judiciário 
em 1803, a verificação de adequação dos 
atos públicos deixou de ser meramente 
política, e passou a ser, primordialmente, 
da esfera jurídica. Desse modo, o papel 
do Poder Judiciário passou a ter prepon-
derante papel para a efetivação da ordem 
constitucional.

Em inícios do século XX, o modelo 
liberal de Estado mostra-se ineficiente 
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para atender às demandas dos cidadãos e 
da comunidade. Em resposta, surge uma 
série de modelos alternativos, entre eles 
o Estado Democrático e Social de Direito. 
Esse modelo reconhece direitos sociais, que 
são direitos fundamentais que, via de regra, 
exigem uma prestação estatal positiva. É 
também no início do século XX que surge 
na Áustria, o modelo europeu de controle 
de constitucionalidade de natureza abstrata 
e concentrada.

Tanto em Portugal quanto no Brasil, a 
histórica constitucional consagrou a sepa-
ração dos poderes em seus textos consti-
tucionais como um princípio estrutural da 
organização de seus Estados.

Assim, no desempenho de suas funções 
constitucionais, reconhece-se ao Poder Ju-
diciário os seguintes princípios: o princípio 
da independência, o da exclusividade da 
função de julgar, o da imparcialidade, o da 
irresponsabilidade dos magistrados, o  da 
autoadministração e o  da fundamentação 
das decisões judiciais.

Por muito tempo, as principais questões 
sobre os conflitos referentes à separação 
dos poderes circularam entre as fronteiras 
dos Poderes Legislativo e Executivo. No 
entanto, diante das novas realidades e 
demandas da comunidade e do Estado, o 
papel do Poder Judiciário ganha mais des-
taque a cada dia, oferecendo inescusável 
contributo para o triunfo do modelo de 
Estado Democrático de Direito.

Os Poderes Legislativo e Executivo, 
justamente no sentido da teoria do checks 
and balances, exercem algumas influências 
sobre o Poder Judiciário, principalmente 
(ainda que não exclusivamente) no que diz 
respeito à nomeação e à responsabilização 
de seus membros.

Do mesmo modo, o Poder Judiciário 
também se projeta sobre os demais poderes 
constituídos. Essa atuação é absolutamente 
indispensável para a manutenção do equi-
líbrio do Estado Democrático de Direito, 
bem como para a efetivação e a eficácia 
normativa da Constituição.

É inevitável, portanto, reconhecer a 
evolução da importância do Poder Judici-
ário, concebido inicialmente por Montes-
quieu como um poder nulo, hoje projeta 
inequívoco papel na Estrutura do Estado, 
desempenhando importante papel no 
controle das atividades estatais, e no res-
peito à Constituição, e assim, tornando-se 
imprescindível para o triunfo do Estado 
Democrático de Direito.
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Introdução
Em perspectiva ampla e, ao mesmo 

tempo, vital, situa-se o Direito como de-
terminante na sociedade, não apenas por 
sua atuação pontual, como, por exemplo, 
em matéria civil ou penal, entre outras. 
Mas é justamente por cobrir esses aspectos 
da sociedade, gerindo e administrando as 
relações dos que a compõem, que o Direito 
exibe estreita ligação com o Estado, com o 
corpo social como um todo.

Por outro ângulo, o Direito igualmente 
é caracterizado pela temporalidade, não 
somente a temporalidade específica, como 
também a legislativa, por exemplo, pela in-
fluência que impõem às épocas, bem como 
pelos efeitos que o Direito sofre em função 
das mudanças de pensamentos e ideias no 
decorrer das eras. Dessa forma, em qual-
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quer período, por meio de análises mais 
acuradas do que meras observações, é pos-
sível extrair-se da sociedade manifestações 
de vontade, atitudes, expressões ideológi-
cas e de pensamento que imprimam íntima 
relação com o Direito. E a todo o momento 
esse fato ocorre, seja pela imposição ou pela 
violação, seja pelo triunfo da justiça, pela 
exaltação do Direito, como garantidor da 
vivência humana.

Tomando-se, portanto, essas duas pre-
missas, posiciona-se o Direito como um 
dos fatores determinantes na formação 
social, bem como no convívio dos indiví-
duos que a compõem. E é sobre esse foco 
que pretende tratar o presente trabalho, 
mormente pautando-se na economia e na 
globalização atuais e, em destaque, como 
fenômenos dignos de análise sociojurídica, 
dados os seus efeitos sobre as nações e as 
suas relações, sobre as suas estruturas e a 
sociedade, precipuamente.

E é por essa ótica que são observados 
acontecimentos econômicos, como os do 
ano de 2008, acompanhados da crise gerada 
pelo mercado imobiliário norte-americano, 
assim como outros episódios anteriores. A 
crise, em verdade, é a ignição para a refle-
xão sobre o quanto o sistema econômico 
tem desfrutado de liberdade, para fazer 
valer as suas orientações, sobretudo na 
proeminência da globalização. Os acon-
tecimentos referidos impõem volver-se 
a atenção para temas, como formação da 
sociedade, macroeconomia, neoliberalismo, 
globalização, assim como a necessidade de 
submeter essas matérias ao Direito.

Importa, então, perpassar quatro temas 
relevantes. Primeiramente, faz-se uma 
abordagem temporal, buscando entender 
as origens sociais, estruturais e do sistema 
econômico contemporâneo. Complemen-
tando essa abordagem, coloca-se o Direito 
diante do sistema econômico, intentando 
compreender as origens e os motivos do 
domínio deste último. A globalização é 
matéria intrínseca ao texto, de maneira que 
o terceiro tema busca identificar de onde 

surgem as influências jurídicas geradas por 
ela. Por fim, analisa-se a crise econômica 
juntamente com o Direito.

Os temas tratados trazem à tona obser-
vações e fatos importantes que identificam 
a posição do Direito no Estado e na socieda-
de, como ligado a todos os acontecimentos, 
envolvendo esses dois grandes entes. A 
reflexão central, consequentemente, inten-
ta conduzir a pesquisa, reconhecendo, no 
Estado e nas sociedades, a figura extrema-
mente necessária e primordial do Direito, 
e questionar a validade e a coerência dos 
discursos liberais, sobretudo o neoliberal, 
que estende a sua hegemonia nas últimas 
décadas, principalmente no que tange à 
forçosa não intervenção do Estado na eco-
nomia. Questionam-se, por conseguinte, 
os resultados, percebidos pelas sociedades, 
sujeitas aos ditames econômicos; o espaço 
do Direito na sociedade e no Estado; e se 
esse espaço fora reduzido.

1. A semântica do contrato social no 
Estado contemporâneo

O entendimento a respeito da sociedade 
matizada, do complexo corpo político e 
dos seus desafios no pleito globalizado, da 
dinâmica da economia mundial – sintomas 
da atualidade – não se dá apenas por um 
exercício de análise da própria atualidade, 
mas também por um estudo que detecte ori-
gens que auxiliem na compreensão das mu-
danças durante as épocas e que indiquem 
as características presentes hodiernamente.

As teorias contratualistas são um marco 
do pensamento contemporâneo. O alcance 
das teorias é perceptível atualmente, e a 
influência exercida provocou significativas 
mudanças na sociedade e no mundo.

1.1. Das teorias

Desde que o homem se reúne em 
sociedade, interessou-se e preocupou-se 
com a organização dos grupos para que 
pudessem sobreviver pacificamente. Neste 
sentido, criaram-se leis, normas, métodos 
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de procedimento, enfim, cristalizou-se 
a idealização de sistemas, os quais eram 
postos em prática e obedecidos, com vistas 
a garantir que o convívio e a preservação 
da vida fossem possíveis. Esses compor-
tamentos e essas normas, posteriormente, 
passaram a ser objeto de reflexão e exame, 
com a investigação das relações sociais e 
de autoridade, do desenvolvimento dos 
povos, enfim.

A contribuição à sociedade estendida 
pelos filósofos contratualistas modificou a 
maneira de conceber o pacto dos homens 
para a organização social, para a formação 
do Estado. Mas sobretudo, na contempora-
neidade, permitiu ao homem encontrar o 
seu espaço na sociedade, a qual constituía e 
lhe deu perspectiva para maior participação 
na tomada de decisões, pois reconheceu ao 
homem a sua originalidade na escolha e 
definição de governo. Buscaram-se, então, 
como referência, os estudos de Thomas Ho-
bbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, 
que tratam das sociedades como organis-
mos políticos e desenvolvem modelos de 
Estados, buscando respostas e justificativas 
para as ações dos homens tanto individu-
almente, quanto em conjunto no âmbito 
social.

A obra de Thomas Hobbes (2000), Levia-
tã, tem como primeira parte o estudo do ho-
mem, abrangendo diversas características 
sobre o seu gênero. Para o autor, os homens 
iguais “encontram como limite e obstáculo 
ao seu direito absoluto o direito absoluto e 
o poder de cada um” (CHEVALLIER, 1982, 
p. 360), e é isso que posiciona o homem 
em estado “virtual” de guerra – em uma 
expressão utilizada por Chevallier (1982, p. 
360) –, fazendo surgir, consequentemente, 
a necessidade da existência de um poder 
coercitivo, capaz de impor-se aos impulsos 
e desejos humanos.

Assim, o autor de Leviatã idealiza um 
contrato [social] e institui, em sua obra, a 
representação. Nas palavras de Chevallier 
(1982, p. 361), referindo-se aos elementos 
propostos,

“É sob esse duplo impulso que, para 
sua defesa e proteção, os homens na-
turais acabam por colocar no mundo 
esse Homem artificial, de estatura 
e poder infinitamente superior aos 
seus, esse grande Leviatã (cujo nome 
deriva de um monstro marinho de 
que fala o Livro de Jó) que é o Es-
tado ou a República […]. Ele é uma 
multidão de homens unidos numa 
só Pessoa que os representa a todos. 
Cada um deles o autorizou a usar da 
força e dos recursos de todos, ‘como 
o julgar oportuno’, tendo em vista a 
sua paz interior e a defesa comum 
contra os inimigos externos. Nenhu-
ma outra força pode ser comparada 
à desse ‘deus mortal’, detentor do 
poder soberano: o terror que inspira 
permite-lhe modelar, para o bem de 
todos, as vontades de todos.”

Cada um, por conseguinte, submete a 
sua vontade à vontade do representante ou 
dos representantes, os quais simbolizam a 
soberania do Estado criado, posto que nele 
ou neles, a quem o poder foi conferido, é 
que se encerra o querer dos demais, de tal 
maneira que as decisões do representante 
ou da assembleia serão, por corolário, 
havidas como tomadas por todo o corpo 
social. Dessa forma, compete a este indiví-
duo ou assembleia promover e defender a 
paz dos súditos. Em contrapartida, como 
estes transferiram os seus direitos e as suas 
vontades àqueles, atribuíram-lhes, pois, um 
poder absoluto e ilimitado (CHEVALLIER, 
1982, p. 366).

Contudo, apesar de se observar aqui 
que o poder absoluto concedido ao sobe-
rano é escolhido como alternativa eficaz e 
necessária, não se pode olvidar que se está 
tratando de um contrato, e este pressupõe 
cláusulas. Se, portanto, o fim maior da reu-
nião dos homens em sociedade é preservar 
as suas vidas e garantir a paz, como sendo 
um objetivo comum, a formação do Estado 
exigirá a observação de tais preceitos, de tal 
forma que estes figurem como cristalizados 
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nas referidas cláusulas. Ocorre, no entanto, 
que estas são cláusulas objetivas do contra-
to e que, assim, se não observadas, o que 
caracteriza o não cumprimento, por conse-
guinte, põem o contrato em contrariedade, 
negando-lhe a efetividade e a eficiência, 
tornando-o passível de rompimento. Não 
é essa uma afirmação direta no Leviatã, mas 
se interpreta por subjetiva.

Com respeito a Rousseau – filósofo que, 
para Sahid Maluf (1999, p.72), deu à teoria 
contratualista a sua máxima expressão com 
a obra Do Contrato Social –, advertiu ele 
que um grupo submetido a um indivíduo 
apenas, em determinadas circunstâncias, 
é incompatível com um contrato social; 
porém, ao contrato social Rousseau une a 
expressão convenção e associação, buscando 
demonstrar ser a união dos homens em 
sociedade um ato próprio de vontade, 
mesmo sendo para se submeter à vontade 
de outrem (ROUSSEAU, [19--?], p. 25-26), 
ao qual denomina “soberano”.

Consequentemente, neste contrato so-
cial, no ato de formação da sociedade, cada 
indivíduo se doa à comunidade criada, 
inclusive doando as suas posses. Assim, 
perde a liberdade natural que tinha no 
estado anterior, ganhando, por sua vez, 
a liberdade civil, a qual é limitada pela 
vontade geral e a propriedade de tudo o 
que possui.

No ensinamento de Sahid Maluf (1999, 
p.72),

“O Estado é convencional, afirmou 
Rousseau. Resulta da vontade geral, 
que é uma soma da vontade manifes-
tada pela maioria dos indivíduos. A 
nação (povo organizado) é superior 
ao rei. Não há direito divino da Co-
roa, mas, sim, direito legal decorrente 
da soberania nacional. A soberania 
nacional é ilimitada, ilimitável, total 
e inconstrangível. O governo é insti-
tuído para promover o bem comum, 
e só é suportável enquanto justo. Não 
correspondendo ele com os anseios 
populares que determinaram a sua 

organização, o povo tem o direito de 
substituí-lo, refazendo o contrato…” 
(sustenta, pois, o direito de revolução).

Sendo, pois, o contrato a concretização 
do compromisso de todos os membros 
submeterem as suas vontades em proveito 
do coletivo, o conceito estabelecido para 
soberania é o de que esta é inalienável e in-
divisível. O primeiro termo refere-se ao fato 
de que a vontade não pode ser transmitida, 
visto que é uma vontade geral. O segundo, 
pelo mesmo motivo de ser a vontade geral, 
não pode a soberania ser dividida, posto 
que deva estar, no mínimo, o mais próximo 
possível da homogeneidade.

O contrato social, assim, em Jean-Jac-
ques Rousseau, tem como fundamento es-
sencial a vontade geral dos homens que fir-
maram o pacto. Essa vontade geral, sendo 
soberana, está elevada acima dos interesses 
particulares, sendo que a inobservância a 
esse princípio ocasionará a insegurança à 
associação. Essa máxima vem diametral-
mente oposta ao que sustenta Adam Smith 
(1983), para quem o interesse individual é 
que, em detrimento do interesse coletivo, 
traria vantagens à sociedade.

John Locke (1998), tratando da organi-
zação social e de governo na segunda parte 
da sua obra Dois Tratados sobre o Governo, 
discorre sobre o estado de natureza do 
homem. Pactua da mesma tese de Hobbes 
(2000) ao dizer que o homem, agindo pelas 
leis da natureza, encontra-se em constante 
estado de guerra com os outros e completa 
afirmando que a razão pela qual os homens 
se unem em sociedade civil é justamente 
a busca por evitar esse estado de guerra 
(LOCKE, 1998, p. 400). No entanto, conside-
ra que as liberdades fundamentais, o direito 
à vida, assim como os direitos inerentes à 
personalidade humana, são anteriores e, 
por conseguinte, superiores ao Estado e à 
sua formação (MALUF, 1999, p. 69).

Estendendo este assunto, procurando 
aprofundar os motivos e as causas da 
união do homem em sociedades, reconhece 
que o faz para conservação de suas vidas, 
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liberdade e bens e elabora a sentença que 
estabelece que “o fim maior e principal para 
os homens unirem-se em sociedades políti-
cas e submeterem-se a um governo é, por-
tanto, a conservação de sua propriedade” 
(LOCKE, 1998, p. 495). E consequentemente 
é dever do Estado preservar a propriedade.

A questão da propriedade é amplamen-
te discutida por Locke (1998), que aborda o 
trabalho como um gerador de progresso em 
vários trechos e atribui ao trabalho o poder 
de aumento da propriedade. Não obstante 
ele considerar que a cada indivíduo não 
deva pertencer mais do que o necessário 
para sua subsistência, reflete que a causa 
da desigualdade em posses entre os ho-
mens se dá em virtude de uns dispensarem 
mais esforços que os outros, e amplia essa 
ideia alegando que a invenção do dinheiro, 
convencionada pelos homens, abriu opor-
tunidade ainda maior de se aumentar tal 
desigualdade.

Locke, portanto, eleva a propriedade e a 
coloca como peça essencial para o homem 
e para a organização social, bem como 
para o seu desenvolvimento. Porém, a sua 
noção de propriedade não remete apenas 
aos bens, às posses; vai além, abrange a 
acepção de vida, liberdade, bens. Assim, é 
justamente essa inclinação para a proprie-
dade, como exposto acima, que estabelece 
a distinção entre ele e os dois primeiros 
autores estudados. Esse pensamento o 
posiciona como um contratualista, porém, 
focado no liberalismo humano.

1.2. A influência das teorias

Com o fim do Império Romano (ALVES, 
1997, p. 1, 42)1, o que marcou o início da 

1 O Estado romano teve sua origem na família, que 
vivia sob a soberania do pater e nas gentes (gens). Estes 
formaram o núcleo do Estado. Posteriormente, com a queda 
da realeza primitiva e a conquista da liberdade pelos clientes, 
houve uma transformação tal que se chegou a denominar 
revolução social da Roma republicana. Até então, perdurava 
a monarquia como sistema de governo, considerado como 
período real (das origens de Roma até 510 a.C.). O período 
Republicano foi de 510 a.C. até 27 d.C. e, ao findar, inicia-se 
o período do Principado, que vai de 27 d.C até 285 d.C. O 

Idade Média, uma profunda mudança foi 
registrada na história, com o advento da 
cultura bárbara germânica e a decadência 
da cultura romana. A partir deste instante, 
a Europa mergulhou no sistema feudal e 
adotou a monarquia como forma de go-
verno. Em nova transição de eras, ou seja, 
da Idade Média para a Idade Moderna – o 
que ocorreu cerca de um milênio depois 
–, há uma reestruturação do sistema de 
governo, o qual passa de monarquia me-
dieval à monarquia absolutista (MALUF, 
1999, p. 101-107).

É esse o contexto embrionário do contra-
to social. O absolutismo surge e é estimu-
lado pela busca de alternativas que alivias-
sem ou extinguissem o jugo religioso, na 
tentativa de se desvincular o Estado desse 
predomínio. É, assim, uma reação que, no 
entanto, conduz os soberanos, em busca de 
uma solução extremada, a vincularem a sua 
soberania à natureza e autoridade divinas, 
as quais os revestem de um direito divino 
para governar.

O contrato social surge, então, como 
resposta a esse poder divino dos soberanos, 
analisando e sugerindo que os homens, 
em estado de natureza, na necessidade 
de preservarem as suas vidas, tanto do 
estrangeiro quanto de seus vizinhos, esco-
lhem e submetem-se, por convenção, a um 
governo por eles estabelecido, o qual é, por 
eles mesmos, limitado. Dessa forma, Bobbio 
tem as teorias de Hobbes, Locke, Rousseau, 
entre outros, como difusoras de uma obe-
diência ou não obediência – conforme o 
caso – ao poder político firmado (BOBBIO, 
2000, p. 68). Essas duas premissas, entre 
outras não menos importantes, exprimem 
negação à natureza divina autoproclamada 
pelos governantes.

Hobbes, em sua teoria, apesar de traçar 
uma lógica do absolutismo monárquico, se-

quarto e último período foi o Dominato, que é de 285 d.C. 
a 565 d.C. O fim do Império Romano, além da divisão em 
Império do Oriente e Império do Ocidente, tem como uma 
das características marcantes as invasões bárbaras, as quais 
foram determinantes na disseminação da cultura germânica.
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gundo Sahid Maluf (1999, p. 67) e Norberto 
Bobbio (2000, p. 248), deixa aberta a inter-
pretação de que outros tipos de governo 
são possíveis. Como não invoca a natureza 
divina aos soberanos, antes considera a or-
ganização social e política e o governo como 
sendo resultante das decisões dos homens 
em associação, imputa racionalidade à 
formação do Estado. Sendo assim, Hobbes 
mina uma das bases do absolutismo de seu 
tempo e atribui uma força ao Estado, sobre-
maneira grande, independente de poder e 
controle, tanto para preservar e conservar 
a vida, quanto para julgar e punir. Esse 
pensamento, cujo mentor é figurado em 
Hobbes, foi amplamente difundido na Eu-
ropa, exercendo forte influência.

John Locke, por seu turno, por meio de 
sua teoria, sugere a separação de poderes 
(CHEVALLIER, 1982, p. 148), Legislativo 
e Executivo, sendo que a sua influência 
alcançou o governo inglês, servindo de 
fundamento para o sistema parlamentarista 
que passou a vigorar na Inglaterra em 1695, 
e que perdura até a atualidade. Ainda, com 
alcance mais extenso, exerceu influência no 
pensamento para a Revolução Francesa.

Com respeito a Jean-Jacques Rousseau, 
por considerar que cada cidadão, compo-
nente individual do Estado, tem participa-
ção nas decisões deste por ter previamente, 
por meio de convenção, entregue a sua 
vontade e decisão ao governo conjunta-
mente estabelecido, fez com que a sua 
teoria exercesse influência nas constituições 
posteriores à sua época, bem como abriu 
caminho para a instituição do sufrágio 
universal, como pleno direito do cidadão 
de escolher e decidir sobre o governo de 
sua nação. Esses aspectos propiciaram o 
crescimento do ideal democrático, ganhan-
do espaço entre os movimentos sociais da 
época (BONAVIDES, 1983, p. 140).

Com efeito, Rousseau foi um dos gran-
des adeptos e incentivadores da democra-
cia. Como, para ele, a soberania popular era 
formada pela soma de um poder soberano 
fragmentado, ou seja, frações de poder per-

tencentes a cada indivíduo, estes têm pleno 
direito de participar ativamente na escolha 
de seus governantes. Fundou, então, o pro-
cesso democrático pautado na igualdade 
política compartilhada pelos cidadãos, 
como também no sufrágio universal, já 
mencionado (BONAVIDES, 1983, p. 140).

Toda essa gama de ideias, provindas das 
teorias, viria por alterar a composição do 
pensamento, não apenas político ou acadê-
mico, mas também do povo. Nas palavras 
de Sahid Maluf (1999, p. 121),

“As pregações racionalistas, porém, 
incutiram no espírito das populações 
sofredoras e escravizadas uma clara 
consciência da noção de liberdade, 
dos direitos intangíveis dos indivídu-
os, abalando profundamente a estru-
tura do monarquismo absolutista.”

Por fim, a ideia de que, no estado primi-
tivo, a lei natural abrangia todos e de que 
ninguém deixaria o seu estado de natureza 
para passar a ser regido por uma lei nega-
tivamente diferente para si em relação ao 
semelhante inseriu o conceito de igualdade 
entre os homens, reconhecendo direitos 
comuns e imprescindíveis, e influenciou na 
elaboração de documentos, como a Declara-
ção dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
redigida pela Constituinte Francesa de 1789 
(MALUF, 1999, p. 213). Esses fundamentos 
se erigiram no decorrer daquela transição 
de eras históricas, armando o cenário polí-
tico e social da Idade Contemporânea dos 
séculos XIX e XX. Obviamente que não se 
devem esquecer outras teorias importan-
tes, como, por exemplo, em Montesquieu, 
em Voltaire, entre outros, mas salienta-se 
que as bases foram lançadas pelas teorias 
contratualistas.

2. A fragmentação do Direito 
(e do Estado): a sobreposição da 

economia ao sistema jurídico
É oportuno para o estudo da fragmen-

tação do Direito o que se foca na fragmen-
tação do Estado e, ainda antes, a análise e a 
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verificação dos fatores econômicos e de seu 
histórico de evolução, como influenciador 
e determinante no processo fracional. As-
sim como surgiram teorias contratualistas, 
também as teorias sobre economia, as quais 
foram determinantes, e ainda o são, para as 
nações e os governos, bem como para toda 
a dinâmica social.

2.1. A ascensão da economia
O economista escocês Adam Smith sus-

tenta o homem livre por natureza, ansioso 
por produzir, desenvolver e aumentar a 
sua propriedade, empenhado em desco-
brir a aplicação mais vantajosa para o seu 
capital (SMITH, 1983, p. 377). Alude ao fato 
de que esse homem, empenhado em seus 
interesses próprios, é levado, como que por 
uma mão invisível (SMITH, 1983, p. 379), 
a proporcionar o bem coletivo. Todavia, o 
termo “mão invisível” não esclarece como 
se dá essa efetivação da vantagem percebi-
da pela sociedade, provinda de aplicações 
estritamente privadas. Pode-se interpretar 
isso como um ponto obscuro da teoria.

Adam Smith, portanto, é adepto do 
individualismo e pondera que o Estado 
não deve ser muito atuante, defende o 
Estado mínimo. De outra forma, enaltece 
o mercado e lhe atribui uma característica 
autorreguladora; funciona por mecanismos 
próprios, capazes de corrigirem erros ou 
desvios no sistema com independência. As 
suas ideias ganharam espaço e repercussão, 
sendo amplamente aceitas e desenvolvidas 
por muitos outros teóricos e adeptos.

Em consequência, com o advento daque-
las teorias contratualistas e racionalistas, 
as quais influenciaram o pensamento da 
população de sua época, servindo também 
como forte sustentação para a Revolução 
Francesa, a doutrina liberal obteve espaço 
para ser aplicada e praticada. Mas alerta 
Gastaldi que o Estado liberal, deixando-
-se levar pela liberdade de câmbio e pelo 
racionalismo econômico, cometeu erros e 
excessos. As grandes indústrias e os gran-
des grupos, sejam industriais, comerciais e 

financeiros, induzidos pela ânsia incontida 
de lucros (GASTALDI, 1999, p. 450), abri-
ram um grande abismo entre o capital e 
o trabalho, reduzindo a grande massa de 
trabalhadores, assalariados, a condições 
humilhantes e desoladoras. No século XIX, 
eram comuns jornadas de trabalho de dez 
horas, até mesmo quatorze horas diárias, 
incluindo trabalho infantil. Para esses 
trabalhadores, sequer havia garantias tra-
balhistas, como férias e aposentadoria. Essa 
situação elevou o grau de desânimo e de 
insatisfação, causando revoltas de massas.

A esses erros e exageros, cometidos 
pelo liberalismo econômico, Maluf estende 
crítica ainda mais incisiva, afirmando que a 
política estatal, orientada pelo liberalismo 
econômico, falhou completamente. Lembra 
que o domínio econômico aproveitou-se da 
“liberdade desenfreada” e, por consequ-
ência, levou as massas de trabalhadores à 
escravidão e à miséria. Citando o jornalista 
francês Thierry Maulnier, assevera que, 
referindo-se àqueles séculos anteriores, 
“todos os cidadãos são teoricamente livres 
e materialmente escravizados” e completa 
com Louis Blanc, para quem a todos era 
dado o direito, mas não o poder, de serem 
livres (MALUF, 1999, p. 329).

As consequências foram extremas e do-
lorosas, ocasionando miséria, acumulação 
de muito capital por uma minoria, enfim. 
Tratando historicamente o tema, os ideais 
liberais tiveram o seu espaço e demons-
traram vulnerabilidade. É neste momento, 
embora não imediatamente, que surge a 
figura de John Maynard Keynes.

De naturalidade inglesa, foi acostuma-
do, por formação, com as teorias liberais 
correntes à sua época. Assim, após questio-
nar a validade daqueles preceitos, Keynes 
(1982) se empenha em analisar o sistema 
econômico como um conjunto, diferen-
temente dos neoclássicos (liberais), que 
focalizavam fenômenos parciais, como uma 
empresa ou um mercado apenas. Keynes 
distingue que o estudo de uma empresa 
somente não poderá trazer conclusões 
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seguras na aplicação do todo (BARRÈRE, 
1961, p. 38-39).

Traz, também, uma nova visão a respei-
to da tendência de consumo, denominada 
por ele “propensão ao consumo”. Keynes 
ponderou o fator de variação na política 
fiscal, analisando que o indivíduo depende 
tanto da taxa de juros quanto da política 
fiscal exercida pelo governo. Certifica, 
ainda, que, “se a política fiscal for usada 
como um instrumento deliberado para 
conseguir maior igualdade na distribuição 
das rendas, seu efeito sobre o aumento da 
propensão a consumir será, naturalmente, 
tanto maior” (KEYNES, 1982, p. 87). Desta 
forma, e sustentado ainda por outros fato-
res, Keynes afeiçoava a sua teoria com o 
intervencionismo estatal, atribuindo maior 
responsabilidade ao Estado soberano, em 
oposição aos liberais de sua época e pre-
decessores.

Entretanto, embora, em muitos momen-
tos de seu tratado, sinalize a intervenção 
estatal como solução para a organização 
econômica e, por consequência, uma solu-
ção para a organização da sociedade, apon-
ta que o governo deve exercer influência 
orientadora nessas questões acima estudas, 
como a propensão para o consumo, a políti-
ca fiscal e a taxa de juros. Contudo, procura 
ser cauteloso, mantendo o capitalismo e o 
espaço para a livre iniciativa. É o que se 
observa nas palavras seguintes:

“Por outro lado, parece improvável 
que a influência da política bancária 
sobre a taxa de juros seja suficiente 
por si mesma para determinar um 
volume de investimento ótimo. Eu 
entendo, portanto, que uma sociali-
zação algo ampla dos investimentos 
será o único meio de assegurar uma 
situação aproximada de pleno em-
prego, embora isso não implique 
a necessidade de excluir ajustes 
e fórmulas de toda a espécie que 
permitam ao Estado cooperar com 
a iniciativa privada. Mas, fora disso, 
não se vê nenhuma razão evidente 

que justifique um Socialismo do 
Estado abrangendo a maior parte da 
vida econômica da nação. Não é a 
propriedade dos meios de produção 
que convém ao Estado assumir. Se 
o Estado for capaz de determinar 
o montante agregado dos recursos 
destinados a aumentar esses meios 
e a taxa básica de remuneração aos 
seus detentores, terá realizado o que 
lhe compete. Ademais, as medidas 
necessárias de socialização podem 
ser introduzidas gradualmente sem 
afetar as tradições generalizadas da 
sociedade” (KEYNES, 1982, p. 288).

Com relação à época, os Estados Unidos 
começaram a perceber a recuperação por 
volta de 1933, após a eleição de Franklin 
Delano Roosevelt, em 1932. Houve, nesse 
tempo, uma expansão extraordinária do 
estoque nominal de moeda, ou seja, uma 
manobra desempenhada por uma política 
monetária (BLANCHARD, 2001, p. 471). 
Porém, Blanchard chama a atenção para 
o fato de que as medidas econômicas que 
compunham o New Deal de Roosevelt 
baseavam-se mais em instinto do que em 
teoria econômica. E argumenta que A Teo-
ria Geral de John Maynard Keynes (1982) é 
que “ofereceu uma interpretação dos fatos, 
uma estrutura intelectual e um claro argu-
mento para a intervenção governamental” 
(BLANCHARD, 2001, p. 596).

Em contrapartida, Hunt (1981, p. 443-
444) alega que, diante da desconfiança e 
de uma difícil aceitação inicial em relação 
à polêmica gerada pelas ideias do econo-
mista inglês, pouca influência exerceram 
essas ideias nas políticas econômicas da 
década de 1930. Tais ideias começaram a 
obter respaldo no início da Segunda Gran-
de Guerra, devido ao alto investimento do 
governo com assuntos militares, os quais 
se projetavam no incentivo ao armamento. 
Dessa forma, mediante iniciativa estatal, 
muitos empregos foram gerados, levando 
a uma diminuição da taxa de desemprego, 
indo ao encontro dos postulados de Keynes 
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e contribuindo para reacender a crença no 
capitalismo, outrora abalada.

No entanto, esse capitalismo que rece-
bia, de certa forma, novamente a confiança 
do público geral, além dos economistas, 
fora forçado a encarar uma nova era, 
dividindo espaço com uma socialização 
iminente, sob a forma de um “compromis-
so do bem-estar” keynesiano (GIDDENS, 
1996, p. 16). Destarte, o keynesianismo, 
amparando a intervenção estatal, ensejou 
excelente oportunidade para o fortaleci-
mento do Welfare State (GIDDENS, 1996, 
p. 155, 156). Após a ocorrência de duas 
Grandes Guerras, a sociedade e os governos 
perceberam que os riscos são aleatórios. 
A partir dessa reflexão, as instituições de 
seguridade social, previdência, amparo 
ao desempregado, entre outras, tomaram 
vigor. O Welfare State mostrou-se também 
como uma promoção a uma solidariedade 
nacional, patrocinado pela administração 
estatal e por uma política social, voltada 
para a melhoria nas condições de vida dos 
trabalhadores, bem como, e principalmen-
te, para uma proteção dos indivíduos fora 
do mercado.

Embora o período que sucedeu à Segun-
da Guerra Mundial tenha desfrutado da era 
áurea do keynesianismo, combinado com 
o Welfare State, foi precisamente esse perí-
odo que se apresentou como embrionário 
das ideias que, a partir deste momento, 
combateriam a economia orientada e fun-
damentada no tratado de Keynes. É isso 
que relata Perry Anderson (1995, p. 9-10), 
quando trata do surgimento de um neoli-
beralismo. O autor alude à obra O Caminho 
da Servidão, de Friedrich Hayek, escrita no 
ano de 1944, como um marco na origem do 
ideal neoliberal.

O neoliberalismo, ou a Nova Direita 
(GIDDENS, 1996, p. 32), como Anthony 
Giddens sugere, atacou justamente o que 
considerou como ausência de liberdade. 
Para os seus idealizadores, o sistema que 
vigia até então, aquele que se servia de 
uma intervenção estatal presente e atu-

ante, promovendo também o bem-estar 
social, privava a liberdade tanto individual 
quanto de mercado, e isso, segundo eles, 
é altamente prejudicial à economia e ao 
desenvolvimento. Logo, qualquer fator 
que impedisse a liberdade na economia e 
na política deveria ser extirpado, não sendo 
poupado, precipuamente, o solidarismo 
estatal. Novamente, então, entra em cena 
o individualismo, tão difundido outrora, 
sob a égide do liberalismo clássico, mas 
agora um individualismo mais agressivo 
(GIDDENS, 1996, p. 17).

O Estado, portanto, deveria ser mínimo, 
e as suas funções deveriam ser reduzidas. 
Contudo, os neoliberalistas sustentam 
que o Estado deve ser, não obstante, forte 
(SADER; GENTILI, 1995, p. 11), tendo como 
função essencial a de cuidar e garantir o 
bom funcionamento do mecanismo regu-
lador da produção de mercadorias e dos 
serviços (GIDDENS, 1996, p. 45). Com um 
Estado mínimo e suficiente, quem deve 
ditar o ritmo, então, é o mercado, que, se-
gundo essa corrente, é o que melhor exerce 
a função de gerir e promover a liberdade 
individual. É ele que tem o poder de ele-
var ao máximo a eficiência econômica e, 
também, como consequência, é capaz de 
proporcionar a solidariedade social.

O neoliberalismo sustentava igualmente 
a desigualdade como uma naturalidade en-
tre os homens, em outras palavras, nenhum 
ser humano nasce igual ao próximo. Dessa 
forma, argumentavam os neoliberalistas 
pioneiros que tachar todos em um mesmo 
patamar de igualdade é prejudicial e que, 
por sua vez, a desigualdade é positiva, 
de tal forma que deveria ser promovida e 
respeitada.

Inicialmente, o neoliberalismo não teve 
expressão suficiente, mas a oportunidade 
surgiu quando eclodiram as crises que 
abalaram a década de 1970, combinadas, 
entre outros fatores, com o enfraquecimen-
to da eficiência keynesiana e do Welfare 
State (SADER; GENTILI, 1995, p. 10-11). A 
sugestão oferecida, assim, foi a aplicação 
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das técnicas neoliberais, ou seja, guiar-se o 
Estado para o fortalecimento, no sentido de 
exercer controle sobre o dinheiro e poder 
para enfrentar e enfraquecer os sindica-
tos. Contudo, esse mesmo Estado devia 
destituir-se dos gastos sociais e abdicar 
da intervenção na economia, como vinha 
agindo (SADER; GENTILI, 1995, p. 10-11).

A meta proposta subtrai-se da seguinte 
afirmação:

“A estabilidade monetária deveria ser 
a meta suprema de qualquer governo. 
Para isso seria necessária uma disci-
plina orçamentária, com a contenção 
de gastos com bem-estar, e a restaura-
ção da taxa ‘natural’ de desemprego, 
ou seja, a criação de um exército de 
reserva de trabalho para quebrar 
os sindicatos. Ademais, reformas 
fiscais eram imprescindíveis, para 
incentivar os agentes econômicos. 
Em outras palavras, isso significava 
reduções de impostos sobre os rendi-
mentos mais altos e sobre as rendas. 
Desta forma, uma nova e saudável 
desigualdade iria voltar a dinamizar 
as economias avançadas, então às 
voltas com uma estagflação, resul-
tado direto dos legados combinados 
de Keynes e de Beveridge, ou seja, a 
intervenção anticíclica e a redistri-
buição social, as quais haviam tão 
desastrosamente deformado o curso 
normal da acumulação e do livre 
mercado. O crescimento retornaria 
quando a estabilidade monetária e 
os incentivos essenciais houvessem 
sido restituídos” (SADER; GENTILI, 
1995, p. 11).

Efetivamente, o início da década de 
1980 presenciou uma grande propagação 
do neoliberalismo e, em consequência, uma 
mudança brusca no tratamento com a polí-
tica econômica na esfera nacional e interna-
cional. Em pouco tempo, muitos países se 
viram forçados pelos mercados financeiros 
internacionais a reverem a sua posição 
e alinharem o seu regime ao curso que o 

neoliberalismo impunha, e as experiências 
demonstravam a hegemonia alcançada pelo 
neoliberalismo como ideologia, de maneira 
que até mesmo os governos mais resisten-
tes acabaram mostrando-se como os mais 
resolutos em aplicar as políticas neoliberais 
(SADER; GENTILI, 1995, p. 12, 14).

As consequências foram perceptíveis, 
mudando o cenário mundial, e os efeitos, 
praticamente imediatos. Entre os anos 
1970 e 1980, alguns países perceberam 
a queda de 3,0% da taxa de inflação, e o 
lucro, por conseguinte, começava a elevar-
-se novamente, após a crise de 1970. O 
mercado financeiro observou crescimento 
em detrimento do desemprego, provocado 
propositadamente, exercendo pressão e 
enfraquecimento sobre os sindicatos e a 
contenção de salários e de greves. Descon-
tos fiscais sobre os salários mais altos foram 
reduzidos, aumentando e contribuindo 
para a desigualdade de renda.

As soluções sugeridas, consequente-
mente, apresentavam os seus efeitos po-
sitivos em relação às expectativas criadas, 
provocando grande alvoroço e alimentando 
debates, e todas essas medidas de sucesso 
eram elementos para se chegar a um obje-
tivo: a retomada do crescimento. Todavia, 
mesmo com a recuperação dos lucros, 
a recuperação dos investimentos não se 
concretizou como era esperado, apontan-
do, até mesmo, índices mais baixos que as 
décadas anteriores (de regime keynesiano). 
A explicação, segundo Anderson (1995, p. 
16), está no fato de que a desregulamenta-
ção financeira, elemento tão importante do 
programa neoliberal, criou condições muito 
mais propícias para a especulação do que 
para a produção. Realmente, o que se su-
cedeu, a partir da década de 1980, foi uma 
explosão do mercado de câmbio, cujas tran-
sações eram puramente monetárias, o que 
provocou, por conseguinte, a diminuição 
do comércio de mercadorias reais. Ainda, 
a elevação das taxas de desemprego forçou 
o Estado a arcar com gastos sociais, para 
amparar os desempregados, exatamente 
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no momento em que o mesmo Estado era 
reduzido a um mínimo funcional.

É oportuno, igualmente, mencionar 
o que Moritz Renner apresenta como the 
concept of liability. Esse conceito, conforme o 
autor, refere-se a uma responsabilidade no 
âmbito normativo, a qual abrange promes-
sas de contratos, aceita aumento de riscos 
e envolve pagamento ao promitente ou ao 
portador dos riscos. No entanto, Renner 
(2011, p. 100) alerta:

“The collapse of major banks from 2007 
onwards has shown that the growing and 
increasingly unchecked complexity of the 
economic system had, in the preceding 
decades, gradually, but severely, under-
mined this basic conception of liability. 
Even before the collapse, it was clear to 
market actors that certain players in 
the banking sector had become ‘too big 
to fail’.”

Assim, o sistema, apoiado na responsa-
bilidade, quedou prejudicado, de tal modo 
que o sistema legal não mais era respeitado 
pelo sistema econômico e político, e a inter-
venção estatal, quando aplicada, era apenas 
efêmera (RENNER, 2011, p. 100-101).

2.2. Globalização
A globalização é um tema atual e latente; 

encerra em si uma imensa gama de assun-
tos e áreas, assim como possui abordagem 
ampla. Ela se caracteriza pela presença de 
aspectos culturais em sociedades distintas 
de sua origem. Não é a superposição de 
uma cultura em outra (embora isso ocor-
ra), ou uma supressão, mas a presença e a 
alteração nos hábitos individuais e locais 
que ocorre em diversas regiões do globo. 
Hans-Peter Martin e Harald Schumann 
citam, por exemplo: propagandas em estilo 
ocidental na China, seriados e filmes norte-
-americanos nas telas de lares amazonenses 
(MARTIN; SCHUMANN, 1999, p. 23-24).

Acresce-se a essa reflexão a unicidade 
das técnicas e a convergência dos momen-
tos em Milton Santos (2009, p. 26-29). A 
primeira ideia sugere que “cada lugar tem 

acesso ao acontecer dos outros”, no sentido 
de que as técnicas atuais proporcionam e 
garantem interação entre diversas partes 
do mundo, entre as culturas, países, con-
tinentes, localidades. A segunda ideia, por 
sua parte, complementa a primeira, tanto 
por permitir, por exemplo, o funcionamen-
to do mercado financeiro em um mesmo 
momento em diversos países, quanto por 
tornar possível a percepção e o comparti-
lhar de acontecimentos pelos indivíduos 
em quaisquer partes.

Também, o terreno de investimentos e 
especulações é fértil para a propagação da 
globalização. Com a abertura do mercado, 
os investidores podem escolher a nação na 
qual aplicarão seu capital, de forma a obser-
var melhor rentabilidade. “Negociantes de 
títulos cambiais e ações movimentam um 
fluxo crescente de capitais de investimen-
to, em escala global, e, com isso, podem 
decidir sobre o destino de nações inteiras” 
(MARTIN; SCHUMANN, 1999, p. 69). 
Sustentando essa afirmativa, recorda-se 
o episódio protagonizado por muitos di-
retores de bancos e fundos que, seguindo 
o exemplo da atitude do megainvestidor 
George Soros, apostaram na desvalorização 
das moedas inglesa e italiana, de modo 
que tanto Inglaterra quanto Itália não 
conseguiram evitar a sua desvalorização, 
mesmo utilizando-se de medidas extremas 
(MARTIN; SCHUMANN, 1999, p. 69).

Na ótica do sociólogo alemão Ulrich 
Beck (1999, p. 46), a globalização estaria 
definida como sendo

“A experiência cotidiana da ação sem 
fronteiras nas dimensões da econo-
mia, da informação, da ecologia, da 
técnica, dos conflitos transculturais 
e da sociedade civil, e também o 
acolhimento de algo a um só tempo 
familiar, mas que não se traduz em 
um conceito, que é de difícil com-
preensão, mas que transforma o co-
tidiano com uma violência inegável 
e obriga todos a se acomodarem à 
sua presença e a fornecer respostas.”
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Existem muitos aspectos, dessa forma, 
presentes e participantes da globalização. 
Recorda-se a expansão tecnológica de 
softwares de comunicação gratuita, tais 
como ICQ, MSN, e-mail e, obviamente, a 
própria Internet (que vai muito além da 
comunicação). Na mesma esfera, estão os 
computadores pessoais (PCs), os notebooks, 
os celulares e, mais atualmente, os tablets; 
todos aparelhos de tecnologia avançada 
que permitem o acesso remoto (ou não) a 
acontecimentos e a locais diversos. Outro 
meio saliente é a informação televisiva via 
satélite, a qual, muitas vezes, unifica o mo-
mento externo e distante – basta lembrar os 
acontecimentos de 11 de setembro de 2001 
ou também o tsunami que assolou o Japão 
no início de 2011.

Por outro ângulo, um dos objetivos do 
neoliberalismo, como já mencionado, era o 
enfraquecimento dos sindicatos como meio 
para garantir-se o melhor funcionamento 
dos mercados. Essa premissa serve não 
apenas ao neoliberalismo, como também à 
globalização dos moldes atuais. Como as 
empresas têm facilidade de se instalar em 
outras nações, que não as suas de origem, 
serve essa realidade como forte argumento 
em negociações com os sindicatos. Esse 
fato é identificado e relatado por Hans-
-Peter Martin e Harald Schumann. Os dois 
autores descrevem manobras das empresas 
alemãs para aumento de lucro, nas quais 
desrespeitavam os acordos coletivos e os 
direitos dos trabalhadores, já consolidados 
para alcançar os seus objetivos (MARTIN; 
SCHUMANN, 1999, p. 181-186). Citam, no 
livro, um momento em que uma empresa, 
fabricante de caldeiras de aquecimento, 
chamada Viessmann, apenas emitiu uma 
declaração, na qual sugeria que o sistema 
de produção poderia ser transferido para a 
Checoslováquia, ao que, “sem resistência, 
96% do pessoal da empresa concordou com 
a proposta de trabalhar de graça três horas 
a mais por semana, em vez de arriscar o 
fechamento de mais uma indústria alemã” 
(MARTIN; SCHUMANN, 1999, p. 184).

Essas manobras permitem, literalmen-
te, dobrar os sindicalistas e enfraquecer, 
sobremaneira, o poder de reação dos tra-
balhadores. E, se se fizer uma reflexão um 
pouco mais profunda, dependendo do grau 
de necessidade de um Estado, este poderá 
até deixar de estender direitos que antes 
traziam garantias fundamentais à socie-
dade com relação ao trabalho em prol do 
emprego fatalmente necessário que as gran-
des empresas transnacionais podem gerar.

De outra sorte, muitas empresas apro-
veitam o atrativo do baixo custo oferecido 
por países ditos em desenvolvimento e 
deixam os seus países-sede, diminuindo 
a oferta de emprego nos locais de origem, 
transportando essas vagas para outros pa-
íses, mas com salários e condições menos 
favoráveis aos trabalhadores. Dessa forma, 
a desigualdade, que é um fato presente e 
latente, perdura e até evolui, ao invés de 
retroceder.

Anthony Giddens ventila que a renda 
média da população de países ricos é em 
muito superior em relação à renda média 
da população de países pobres (GIDDENS, 
2005, p.74). Aponta, ainda, que os países 
em vias desenvolvimento observaram um 
aumento substancial na população, porém 
o mesmo não ocorreu com a economia e 
a produção, ao contrário dos países de-
senvolvidos. Assim, Giddens (2005, p. 75) 
assevera que:

“A globalização parece estar exacer-
bando essas tendências ao concentrar 
mais renda, riqueza e recursos em 
um pequeno núcleo de países. […] 
A economia global está crescendo e 
se integrando extremamente rápido 
e a expansão do comércio global foi 
central para esse processo – entre 
1990 e 1997, o comércio internacional 
cresceu cerca de 6,5%. No entanto, 
somente um grupo de países de-
senvolvidos tem se beneficiado com 
esse crescimento e o processo de 
integração da economia global tem 
sido desigual.”



Brasília a. 49 n. 195 jul./set. 2012 303

Por fim, como existe pouca regulação a 
ser respeitada pelos mercados, os investido-
res e os especuladores desfrutam de liber-
dade para agir em todo o globo, posto que 
hoje não seja mais necessária a locomoção 
nem tempo para se efetuar investimento 
no outro lado do mundo. Como as redes 
financeiras interligam as várias nações, os 
efeitos sentidos atingem não só os pólos 
envolvidos nas negociações, mas também 
os que constituem a rede.

Foi dessa forma que a crise do mercado 
imobiliário americano se alastrou. Um fato 
determinante para esse fenômeno “foi o 
avanço do setor financeiro não bancário 
[…], que não era regulado pelo Banco Cen-
tral nem coberto pela rede de segurança do 
sistema financeiro tradicional” (BARBOSA; 
BARCELLOS NETO; PORTUGAL, 2009, 
p. 30). Esse setor financeiro não bancário 
mantinha capital inferior ao dos bancos 
comerciais, o que configura uma tendên-
cia de risco em seus investimentos. Os 
investimentos de risco tiveram êxito em 
um momento no qual os EUA percebiam 
taxa básica de juros baixa. Essa combina-
ção proporcionou ao governo americano 
a expansão de programas de aquisição de 
casa própria. Os investimentos eram, então, 
comprados por outros bancos, inclusive no 
exterior, atraídos por uma suposta liquidez, 
garantida pelo alto índice de adimple-
mento. No entanto, quando a taxa básica 
de juros sofreu aumento, a inadimplência 
tornou-se alta, registrando-se, consequen-
temente, falta de liquidez nos bancos e nas 
outras instituições financeiras e espalhando 
os efeitos por todo o sistema financeiro 
global. A globalização, portanto, como 
oportunamente descreve Anthony Giddens 
(2005, p. 74),

“está procedendo de uma maneira 
irregular. Seu impacto é experien-
ciado diferentemente, e algumas de 
suas consequências estão longe de 
ser benignas. […] a expansão das 
desigualdades dentro e entre as socie-
dades é um dos mais sérios desafios 

com que se defronta o mundo no raiar 
do segundo milênio.” 

Por fim, nas palavras de Milton Santos 
(2009, p. 19-20), 

“De fato, para a […] maior parte da 
humanidade a globalização está se 
impondo como uma fábrica de per-
versidade. O desemprego crescente 
torna-se crônico. A pobreza aumen-
ta e as classes médias perdem em 
qualidade de vida. O salário médio 
tende a baixar. A fome e o desabrigo 
se generalizam em todos os conti-
nentes. Novas enfermidades como a 
SIDA se instalam e velhas doenças, 
supostamente extirpadas, fazem 
seu retorno triunfal. A mortalidade 
infantil permanece, a despeito dos 
progressos médicos, e da informa-
ção. A educação de qualidade é cada 
vez mais inacessível. Alastram-se e 
aprofundam-se males espirituais e 
morais, como os egoísmos, os cinis-
mos, a corrupção.
A perversidade sistêmica que está 
na raiz dessa evolução negativa 
da humanidade tem relação com a 
adesão desenfreada aos comporta-
mentos competitivos que atualmente 
caracterizam as ações hegemônicas. 
Todas essas mazelas são direta ou in-
diretamente imputáveis ao presente 
processo de globalização.”

Em suma, são muitos os aspectos que 
caracterizam a globalização, e não se pode 
ignorá-la. A globalização, propriamente 
dita, não é uma mazela para a humanida-
de, apesar de ser inevitável e irredutível, 
porém as características e aspectos atuais 
que a compõem impõem à sociedade um 
rumo turvo, nebuloso e, manifestamente, 
negativo.

Por outro ângulo, Urs Stäheli (2011, p. 
113-130) relaciona a crise financeira a uma 
epidemia, somada a política. Stäheli sus-
tenta que um dos fatores que contribuíram 
para o contágio dessa epidemia é a comuni-
cação da Era da Globalização. Exemplifica, 
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citando dois países distantes entre si, como 
Brasil e China:

“Traditional geography has lost its 
explanatory power: for the topology of 
contagion, Brazil and China may sud-
denly become close neighbours, although, 
geographically, they still literally exist 
on different continents” (STÄHELI, 
2011, p. 117).

Ademais, a diminuição dos espaços físi-
cos e o encurtamento das distâncias (físicas, 
também), devido ao espantoso aumento da 
população, são inegáveis e configuram in-
dicativos de que a globalização é inevitável 
(novamente) – a globalização, salienta-se, 
não, o neoliberalismo. O processo sofreu 
visível aceleração após a abertura dos 
mercados, os quais fomentaram o desen-
volvimento tecnológico já analisado.

2.3. Do Direito e do Estado
Nas teorias acima abordadas, está pre-

sente a figura do contrato, um contrato 
social porque envolvido todo um corpo 
de indivíduos, corpo o qual constitui uma 
sociedade que se identifica em si. Mas, 
antes de constituirem-se em um corpo 
social, os homens desfrutavam de uma 
liberdade, quando os seus pensamentos 
e ideias poderiam ser transformados em 
empreendimentos, sem a interferência de 
outro, ou outros, ou quando o seu direito 
inato era facilmente imposto sobre o pró-
ximo ou sobre um grupo, simplesmente 
por não haver quem – ou um corpo de 
regras – limitasse as suas ações, intenções 
e impulsos.

O direito natural sempre é ativo e está 
continuamente buscando ocasião para 
fazer-se prevalecer. Essa característica hu-
mana se manifesta subjetivamente e lhe dá 
a sensação de liberdade (BERGEL, 2001, p. 
30); quando esta não está satisfeita, exigisse-
-lhe a sua retomada. Porém, o contrato é o 
pacto entre as partes contraentes, no qual os 
envolvidos consentem em restringir os seus 
direitos, conforme cláusulas expressas, em 
prol de uma finalidade aceitável.

E assemelha-se à relação jurídica 
(NADER, 1996, p. 347-348), a qual pres-
supõe a operação de um vínculo entre os 
sujeitos e uma norma jurídica. Em uma 
primeira impressão, essa afirmação pode 
parecer estranha ao censo jurídico, pois, 
para homens livres, em seu estado primi-
tivo, no qual obedecem às suas vontades 
unicamente, não existe nenhum ordena-
mento de regras e normas positivado ou 
tacitamente convencionado. O que ocorre, 
contudo, é que, no momento em que se 
reconhece ao homem um direito natural, o 
qual lhe garante o poder de dispor dele e 
dele se utiliza para chegar a determinados 
fins, está-se reconhecendo, em verdade, 
um ordenamento jurídico autêntico, ainda 
que abstrato, mas que tem a força para ser o 
ponto de origem de um ordenamento mais 
sofisticado e meticuloso.

Dessas afirmações, é aceito, então, que 
os homens não se unem conjuntamente e 
pactuam entre si senão para organizarem-
-se como grupo [social] e estabelecerem 
acordos e convenções, aos quais todos de-
verão respeitar de uma ou de outra manei-
ra. Nessa observação simplista, o objetivo é 
a preservação, mas ainda não a busca (ex-
plícita) pelo desenvolvimento social e das 
técnicas como relevantes. Aqui, é possível 
vislumbrar a formação do Estado, ainda 
que na sua forma primitiva, depositando 
no Direito o poder, a confiança e a respon-
sabilidade de gerir a vida em sociedade. 
Dessa maneira, como sabiamente coloca 
Louis Assier-Andrieu (2000, p.20), o Direito 
supõe o Estado, e o Estado supõe o Direito.

Essa concepção enseja o surgimento e 
a criação da Constituição. José Afonso da 
Silva ensina que “todo Estado tem cons-
tituição, que é o simples modo de ser do 
Estado”. E, na seara do Direito, o jurista 
brasileiro declara que

“A constituição do Estado, considerada 
sua lei fundamental, seria, então, 
a organização dos seus elementos 
essenciais: um sistema de normas jurídi-
cas, escritas ou costumeiras, que regula a 
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forma do Estado, a forma de seu governo, 
o modo de aquisição e o exercício do poder, 
o estabelecimento de seus órgãos, os limi-
tes de sua ação, os direitos fundamentais 
do homem e as respectivas garantias. Em 
síntese, a constituição é o conjunto de 
normas que organiza os elementos consti-
tutivos do Estado” (SILVA, 1997, p. 42).

O termo em tela é atual e remonta aos 
últimos quatro séculos, contudo a essência 
que se extrai dessas descrições é perfei-
tamente aplicável ao que já vinha sendo 
analisado com relação ao Direito como 
determinante na formação do Estado. A 
constituição de uma sociedade, portanto 
– não importando no momento a sua for-
ma, estrutura ou composição –, congrega, 
em si, os desejos e os anseios dos homens 
que compõem determinada sociedade, na 
forma de ordenamentos e regramentos que 
irão auxiliar na organização, na manuten-
ção e no funcionamento do Estado. Dessa 
forma, os indivíduos encerram e declaram 
o seu contrato firmado entre si. Estabe-
lecem as cláusulas que lhes conduzirão e 
às quais poderão recorrer. Dito de outra 
forma, materializam a sua vontade e as 
suas esperanças como sociedade. O pacto, 
assim, está firmado.

Ademais, formado o Estado, existe 
ainda um antagonismo, composto pela 
coletividade e pelo individualismo, o qual 
é muito presente nas manifestações teóricas 
e discussões filosóficas. Hobbes e Rousse-
au, de certa forma, inclinavam-se para o 
coletivismo, ao passo que Locke, Smith e os 
economistas clássicos (bem como os neoli-
berais atualmente), para o individualismo.

Nesse sentido, o capitalismo e o libera-
lismo estão para o individualismo assim 
como o socialismo e o dirigismo (inter-
vencionismo estatal) para o coletivismo. E 
nesse diapasão se entra em terreno político 
(BERGEL, 2001, p. 29). É aqui que reside o 
cerne das discussões sobre as estruturações 
políticas e econômicas dos séculos XX e 
XXI. Sendo assim, a Guerra Fria marcou o 
embate silencioso entre o capitalismo e o 

socialismo. E o que se percebe é que nor-
malmente os sistemas apresentam-se em 
sua forma com a predominância de um ou 
de outro. A exceção mais significativa que 
se encontra é o período keynesiano, o qual 
é identificado por um capitalismo voltado 
para as políticas sociais. Por seu turno, o ne-
oliberalismo, mais uma vez, está extrema-
mente fundamentado no individualismo 
e produz os seus efeitos, volvendo-os em 
torno dessa característica predominante.

Além disso, como bem leciona Jean-
-Louis Bergel (2001, p. 31-32),

“Em última análise, a doutrina indi-
vidualista prega a supremacia dos 
direitos inatos da pessoa humana e dá 
ao direito a missão de protegê-los. As 
doutrinas sociais afirmam a superio-
ridade da sociedade sobre o homem 
e confiam ao direito a organização 
da disciplina à qual os indivíduos 
devem conformar-se em nome do 
interesse geral.
Mas, assim como não parece muito pos-
sível abandonar as relações sociais à total 
liberdade dos particulares, o que conduz a 
ignorar os deveres dos homens para com 
a sociedade e a permitir insuportáveis 
abusos e trágicos sacrifícios, o coletivismo 
tem aspectos irrealistas e opressores inad-
missíveis. A sujeição do indivíduo, o 
absolutismo de um poder central con-
centrado demais, apoiado em meios 
de coerção às vezes abusivos, não 
levam a enriquecer o corpo social: por 
falta de motivações individuais, o es-
tímulo da produção e da atividade é 
insuficiente e a economia deficiente.”

O individualismo, sob a égide liberal, 
aspira sempre dimensões maiores para as 
suas pretensões e acumulações voluptuosas 
de riquezas, incluindo também prestígio e 
regalo. Em um universo onde a competição 
é altamente estimulada e promovida, nem 
todos saem vencedores. Não se olvidando 
que a competição requer vencedores e 
perdedores (ou fracassados) e serve de 
terreno propício para o desenvolvimento 
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da desigualdade. E, à maneira como o ideal 
individualista é concebido, não há espaço 
para solidariedade; em outras palavras, não 
há ocasião para a pretensão social.

O convívio diário da sociedade revela as 
consequências desse individualismo, e es-
tas se mostram cruéis, mas, aparentemente, 
sem explicação. Pierre Bourdieu (1998, p. 
58-59) tece crítica a respeito dessa questão, 
asseverando que

“Efetivamente, a força da ideologia 
neoliberal se apóia em uma espécie 
de neodarwinismo social: são ‘os 
melhores e os mais brilhantes’, como 
se diz em Harvard, que triunfam 
(Becker, prêmio Nobel de economia, 
desenvolveu a ideia de que o darwi-
nismo é o fundamento da aptidão 
para o cálculo racional, que ele atribui 
aos agentes econômicos). Por trás da 
visão mundialista da internacional 
dos dominantes, há uma filosofia da 
competência, segundo a qual são os 
mais competentes que governam, e 
que têm trabalho, o que implica que 
aqueles que não têm trabalho não são 
competentes. Há os winners (vence-
dores) e os losers (perdedores) […]. 
A ideologia da competência convém 
muito bem para justificar uma oposi-
ção que se assemelha um pouco à dos 
senhores e dos escravos: de um lado, 
os cidadãos de primeira classe, que 
possuem capacidades e atividades 
muito raras e regiamente pagas, que 
podem escolher o seu empregador 
[…], e depois, do outro lado, uma 
massa de pessoas destinadas aos em-
pregos precários ou ao desemprego.”

A composição do Estado está apoiada 
em uma coletividade necessária e mani-
festa, afinal os homens se reúnem com um 
objetivo, e isso caracteriza a coletividade. 
De maneira muito sucinta, considerar um 
contrato social – ou seja, a constituição e 
composição do Estado – no qual cada cida-
dão poderá fazer o que bem entender (em 
uma concepção individualista) equivale, 

ao mesmo, à não existência de contrato 
algum, isto é, equipara-se ao estado de 
natureza primitivo do homem. Por outro 
lado, ater-se apenas ao coletivismo também 
é insensato, pois inibe a expressão indivi-
dual de cada ser humano, reduzindo-o a 
um repetidor e imitador de processos e 
suprimindo a sua capacidade de produção.

A sociedade e o corpo político, bem 
como o corpo jurídico, devem ponderar 
por um equilíbrio entre o coletivismo e o 
individualismo. Esse equilíbrio é que deve 
gerir as políticas sociais e as econômicas, 
de tal maneira que não se iniba o poder e o 
benefício que se pode extrair do indivíduo, 
mas que também não o desperte e lhe dê li-
berdade, tal que prejudique o âmbito social 
envolvido. Por outro ângulo, o Estado deve 
ser presente e garantidor, promovendo a 
sociabilidade e amparando a todos os que 
estão debaixo de sua jurisdição.

Neste ponto, é oportuno citar nova-
mente Moritz Renner, redirecionando ao 
ponto sobre the concept of liability, abordado 
anteriormente. Ainda, discorrendo sobre o 
assunto, o autor alemão faz crítica ao siste-
ma jurídico/normativo:

“[…] the legal system has failed to uphold 
a sufficient degree of internal complexity 
to make the formation of stable normative 
expectations possible, and has, instead, 
surrendered to the exigencies of the ever 
more complex cognitive expectation 
structures of the economic system […]” 
(RENNER. 2011, p. 101).

Ou seja, houve falha, e o que se percebeu 
foi uma situação sem expressivo controle.

Destarte, o debate não comporta ape-
nas o enfraquecimento e a minimização 
do Estado nas últimas décadas e a con-
trovérsia da intervenção, como também o 
questionamento com respeito à hegemonia 
do pensamento econômico liberal em detri-
mento do Direito, e este como apoiador e 
fomentador de um Estado comprometido 
com a sociedade como um todo.

Os homens, quando se lançam para 
um acordo mútuo, tal qual se idealiza no 
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contrato social, visando a, juntos, garantir 
e alcançar um objetivo que lhes seja favo-
rável, inevitavelmente estarão restringindo 
os seus direitos, uns perante os outros, de 
maneira que o Direito não tem uma função 
simplória de ignição da organização social, 
para posteriormente quedar fadado a um 
segundo plano. No entanto, deve configu-
rar como essência, como fundamento sóli-
do, no qual se irão erigir as estruturas eco-
nômicas, sociológicas, políticas, para uma 
sociedade saudável. O Direito congrega, em 
si, o individual e o coletivo (BERGEL, 2001, 
p. 6), administra ambos e não permite que 
um sobressaia em prejuízo ao outro.

O homem, assim, vivendo em socieda-
de, não pode esquivar-se de reconhecer 
direitos ao próximo, ao vizinho, bem como 
de reconhecer que o seu próprio direito é 
limitado. Nesses termos, não há espaço 
para um discurso, pautado na competên-
cia humana, como fator de dominação e 
governo, ou poder para escolha e tomada 
de decisões.

3. As leis above, below e beyond o Estado: 
a (re)configuração do Direito

John Locke (1998) aborda as relações 
dos Estados uns para com os outros, mas 
de acordo com o que se podia observar à 
época. Sentenciou que os Estados e os go-
vernos, quando ponderados em relação aos 
seus semelhantes, agem semelhantemente 
ao homem no seu estado de natureza, ou 
seja, antes de unir-se a outros em um fim 
comum. De outra forma, na concepção 
de Locke, os Estados encontravam-se em 
seu estado primitivo, não havendo regras 
que os limitassem, porém os colocava em 
situação semelhante ao estado “virtual” de 
guerra em Hobbes.

Realmente, há de se admitir que esse 
ponto de vista é propício àquele período. 
Mas o quadro sofreu mudanças, e as rela-
ções entre os Estados, assim como as entre 
governos, experimentaram novos rumos. A 
ideia consumada de que apenas o Estado 

era gestor e produtor do Direito e soberano 
sobre todas as decisões que dissessem res-
peito a si foi minada. André-Jean Arnaud 
(2007, p. 152-220) destaca as formas from 
below e from above como diversificadoras 
na influência sobre o Estado e não apenas 
no que tange ao Direito. Essas duas ex-
pressões, segundo o autor, são atribuídas 
a Richard Falk (ARNAUD, 2007, p. 151), 
porém o jurista sugere ainda, além de ou-
tras formas, a from beyond.

3.1. Influência from above
Esse tipo de influência é bem figurada 

pelos acordos internacionais ou por blocos 
regionais ou também por organizações 
de alcance global, nos quais os Estados-
-membros buscam soluções para as suas 
relações externas. São exemplos: ONU, 
Mercosul, NAFTA, União Europeia, OMC, 
OMT, entre outros. É perfeitamente com-
preensível que houve um longo processo 
para a criação dessas instituições ou para o 
estabelecimento de acordos entre governos. 
Entretanto, o que caracteriza essa tendência 
é o fato de haver uma instância superior aos 
Estados, a qual se pronuncia a respeito das 
ações destes ou é consultada ou procurada 
por eles.

Tecnicamente, essa forma não é impos-
ta, mas requer adesão do Estado que está 
interessado em se vincular. Essa forma de 
influência, forma de globalização, apresen-
ta, portanto, uma outra característica, qual 
seja, o reconhecimento que o Estado faz 
de sua legitimidade. No entanto, a simples 
anuência de um Estado, ou de seus gover-
nantes, não exime de conflitos a situação 
que envolve o pacto, nem tampouco o que 
é abrangido por ela. A relação entre Estados 
envolve encontro ou choque de culturas e 
de interesses (ARNAUD, 2007, p. 156-159). 
Essas circunstâncias acabam, muitas vezes, 
por atrapalhar ou impedir o progresso de 
um acordo entre nações para um objetivo 
comum.

Apesar desses entraves, os quais pesam 
como argumentos desfavoráveis, Arnaud 
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(2007, p. 160-161) destaca “as decisões dos 
Tribunais de Justiça, quando um processo 
de resolução específico de conflitos é pre-
visto no âmbito de um acordo ou de um 
bloco regional”. Isso pode ser ilustrado 
pelo caso Ximenes Lopes versus Brasil, 
levado à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Os países se submetem a uma 
corte, mas mantêm a sua soberania para 
decidir internamente, estando sujeitos a 
intervenções apenas quando as instâncias 
de seu sistema jurídico interno falharem.

O Estado não está mais solitário e se-
reno na produção do seu Direito interno. 
Normas superiores vêm sendo criadas e 
aplicadas compulsoriamente aos países-
-membros das respectivas organizações ou 
blocos que as emitem. Essa influência, essa 
globalização vem de cima, e exerce pressão 
no Estado e na sociedade. A legitimidade 
normativa e jurídica, assim, não se limita 
mais àquele contrato social idealizado 
anteriormente.

3.2. Influência from below
André-Jean Arnaud (2007, p. 174) iden-

tifica a deslocalização, a desconcentração 
e a descentralização como características 
fundamentais na produção de normas jurí-
dicas ou na globalização que vêm de baixo. 
Esses elementos indicam a desvinculação 
de alguns fatores determinantes na socie-
dade em relação ao Estado. Outros órgãos 
ou setores, que não sejam vinculados a 
acordos ou blocos, tomam iniciativas e 
responsabilidades diante das necessidades 
ou expectativas sociais.

Esses órgãos ou setores podem até mes-
mo ser governos, como prefeituras, provín-
cias, entre outros, os quais compreendem a 
localidade e o anseio, muitas vezes, dessas 
instâncias em não depender estritamente 
da soberania estatal para criar e produzir 
o Direito ou para selar acordos regionais, 
mesmo que venha a estar presente nestes 
uma ou mais comunidades estrangeiras. 
Quanto a essa abordagem, Arnaud (2007, p. 
178) relata sobre o acordo Saar-Lor-Lux, o 

qual abrange regiões da Alemanha, França 
e Luxemburgo e para o qual um dos lemas 
era “agirem segundo os interesses locais”. 
Por meio da identificação histórica, cultu-
ral e econômica que envolvia os povos do 
acordo, buscou-se a criação de vínculos 
extrínsecos ao poder estatal convencional, e 
que mais bem expressavam as necessidades 
da localidade, desde aspectos econômicos, 
como até mesmo questões acadêmicas. É 
válido reparar que se fala em localidade, 
pois não abrange inteiramente as nações 
envolvidas no pacto.

Arnaud reflete que esse tipo de influ-
ência from below traz mais complexidade 
ao sistema jurídico. Diferentemente do que 
ocorre from above, o Estado, propriamente 
dito, não está inteiramente envolvido no 
acordo, mas, sim, uma parte dele, uma 
localidade. O Estado, portanto, não está 
firmando pacto acerca de normas ou regras 
que serão determinantes e superiores na 
relação com outras nações. Dessa forma, 
torna-se incerto o modo como serão acolhi-
dos os acordos e as suas regras pelas Cons-
tituições dos respectivos países pactuantes. 
Assim, não existe nisso uma estreita ligação 
com a hierarquização legislativa padrão 
(ARNAUD, 2007, p. 180).

Em um paralelo lógico com respeito 
à globalização from below, Milton Santos 
(2009, p. 144) invoca uma espécie de revan-
che por parte da cultura popular contra a 
cultura de massas, a qual é promovida pela 
globalização. Para o intelectual, a primeira 
vem absorvendo as técnicas utilizadas 
justamente pela segunda. E é dispondo 
precipuamente dessas ferramentas, que ora 
são utilizadas para transmitir de cima para 
baixo, que a cultura popular poderá fazer 
uma espécie de reviravolta. Não é apenas 
uma forma de expressão, como também 
uma forma de poder exercer pressão, de 
poder ser ativo e participante na tomada 
de decisões.

Outra abordagem feita por Arnaud 
diz respeito à sociedade civil, com suas 
formações em grupos, na figura de atores, 
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os quais podem e têm desejo de exercer 
influência. Estão incluídas, igualmente, as 
ONGs, que se constituem e se proliferam, 
envoltas em um dado interesse específico, 
que representam parcelas fragmentadas da 
sociedade e podem alcançar notoriedade. 
Não necessariamente estão elas envolvidas 
diretamente nos processos legislativos do 
poder público, porém a sociedade civil 
(parcelas específicas e comuns a um deter-
minado assunto), as ONGs, entre outros 
setores, conseguem condensar os anseios 
e as necessidades de regiões e localidades 
específicas, bem como as opções e as opor-
tunidades de desenvolvimento que, pela 
complexidade do Estado contemporâneo, 
passam despercebidos pelo poder público 
legítimo.

Todas essas expressões que partem de 
baixo desafiam o Estado contemporâneo e 
tornam o sistema jurídico mais complexo. 
Outras formas de dizer o Direito são rei-
vindicadas e/ou criadas que não a forma 
convencional. A estrutura estatal possui 
paralelos na produção de normas e busca 
meios alternativos ao Estado que foge à 
noção de sociedade até então consagrada.

3.3. Influência from beyond
Uma tendência das últimas décadas, 

outrora tênue, mas que agora já figura 
distinta, é o fato de se reconhecerem para 
toda a humanidade princípios básicos e 
fundamentais que abranjam tanto o próprio 
indivíduo como o coletivo, e até mesmo o 
ambiente, o meio no qual o ser humano 
está inserido e pelo qual vive. Norberto 
Bobbio (1992, p. 32) pontua três estágios na 
evolução dos direitos do homem:

“[…] num primeiro momento, afir-
mam-se os direitos de liberdade, 
isto é, todos aqueles direitos que 
tendem a limitar o poder do Estado 
e a reservar para o indivíduo, ou 
para os grupos particulares, uma 
esfera de liberdade em relação ao Es-
tado; num segundo momento, foram 
propugnados os direitos políticos, os 

quais – concebendo a liberdade não 
apenas negativamente, como não-
-impedimento, mas positivamente, 
como autonomia – tiveram como 
consequência a participação cada vez 
mais ampla, generalizada e frequente 
dos membros de uma comunidade no 
poder político (ou liberdade no Esta-
do); finalmente, foram proclamados 
os direitos sociais, que expressam o 
amadurecimento de novas exigências 
– podemos mesmo dizer, de novos 
valores –, como os do bem-estar e da 
igualdade não apenas formal, e que 
poderíamos chamar de liberdade 
através ou por meio do Estado.”

É nesse sentido a ideia transmitida por 
André-Jean Arnaud (2007, p. 212-220) com 
respeito à globalização from beyond. São 
direitos fundamentais muito debatidos e 
difundidos, cuja aplicação se busca seja 
efetivada e consolidada. Com respeito aos 
Direitos Humanos, estes já têm alcançado 
definições mais objetivas, mas, quanto aos 
direitos fundamentais sociais, os quais 
abrangem o bem-estar, é crescente a dis-
cussão e a preocupação com o fator meio 
ambiente.

Todavia, os debates e os grupos, interes-
sados nesses assuntos, são variados e não 
se limitam apenas aos entes supraestatais 
(ou seja, organizações legitimadas por acor-
dos ou blocos internacionais ou globais); 
nem tampouco estão restritos a diminutos 
grupos preocupados com a natureza do 
planeta Terra. A proporção desse tema en-
globa toda a sociedade, culturas e nações, 
intimamente ligada à globalização. Mas, 
visto de outra maneira, tratar e produzir 
normas de direitos humanos e cuidar do 
meio ambiente não está reservado apenas 
para os Estados separadamente, ou não 
está limitado à influência from above, nem 
somente à from below, e sim, a todas as ins-
tâncias da sociedade e dos governos.

Arnaud coloca os Direitos Humanos 
como importante conquista para a socie-
dade e, para figurar o meio ambiente e a 
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natureza, utiliza a expressão “patrimônio 
comum da humanidade”. Essas espécies 
de direitos não estão adstritas a uma cul-
tura, mas a toda a humanidade. Além dos 
governos, Arnaud salienta o papel das 
ONGs na promoção desses assuntos, entre 
outros setores da sociedade, de tal forma 
que, somando-se o que fora ventilado no 
parágrafo anterior, é uma forma de tratar 
o sistema jurídico e a globalização que vai 
além do Estado. Segundo o autor, as ONGs, 
tanto as que se ocupam de questões de 
Direitos Humanos quanto as que cuidam 
dos variados aspectos do meio ambiente, 
exercem papel fundamental na elaboração 
de políticas públicas (ARNAUD, 2007, p. 
218) e têm caráter essencial também pelo 
fato de estarem, por consequência da glo-
balização, presentes em muitas nações. As-
sim, elas têm a capacidade de comunicar e 
pulverizar informações aos vários lugares.

Transcender a compreensão ordiná-
ria de Estado não diz respeito a todas as 
questões da sociedade ou do globo a priori. 
Entretanto, o Direito from beyond é real, 
pois a evolução jurídica proporcionou, 
concomitante ao avanço da tecnologia e da 
informação – da globalização, enfim –, pen-
sar os direitos fundamentais abrangendo 
todos os povos, posto que são fundamen-
tais para todos os homens. Por outro lado, 
quebra a lógica da estrutura estatal e social 
convencional e conclama um novo espaço 
no ordenamento jurídico global, desafian-
do a hierarquia, imposta até então, ou até 
mesmo iniciando uma nova hierarquia a 
partir de si.

4. A crise da Economia 
e a função do Direito

Uma crise abre um estado de alerta, e 
este incita à reflexão para as causas, as so-
luções para o momento, as falhas e o futuro 
pós-crise. Quando uma crise financeira 
eclode, como no caso da crise de 2008, os 
seus reflexos se alastram. Considerando 
estar esta última crise inserida em um ce-

nário globalizado, os seus efeitos não ficam 
adstritos ao país de origem, ou melhor, o 
colapso mesmo pode ter disparo efetivado 
em mais de um país. O alcance da crise 
surpreende aqueles que não têm relação 
direta com a sua origem. Ou seja, não so-
mente existem responsáveis (ainda que seja 
impossível apontá-los), danos e prejuízos, 
como também prejudicados.

Tendo em vista que essas ponderações, 
juntamente com o fato de uma crise finan-
ceira global envolver os Estados (e suas 
estruturas), direcionam a problemática para 
as regras e as normas, o Direito está, dessa 
forma, diretamente relacionado. Arnaud 
(2007, p. 17), no prólogo de seu livro, já 
salientava que

“[…] a economia, os mercados finan-
ceiros, as relações internacionais não 
são as únicas a serem afetadas. Esta-
mos diante de um processo que vem 
perturbar inteiramente o conjunto de 
nossas certezas. E isto vale também 
para os juristas. Toda a regulação 
se encontra afetada, a começar pela 
própria regulação jurídica e, com 
ela, o instrumento tradicionalmente 
considerado como capaz de garanti-la 
prioritariamente: o direito.”

Vive-se, hodiernamente, a ideia pro-
clamada do Estado mínimo neoliberal, 
e o Estado atual age diferentemente de 
décadas atrás. Alberto Febbrajo (2011, p. 
269) observa isto:

“[…] As a matter of fact, the traditional 
role of the state and its theoretical repre-
sentations as the ultimate level of coordi-
nation of social actions have dramatically 
reduced their concrete relevance.
This process was clearly determined by 
several widely-discussed factors, such as 
the emergence of supranational institu-
tions which were able to impose their au-
thority on national states, the increasing 
differentiation of regional institutions 
which actually absorb much of the state 
regulative power, and, last but not least, 
the substantial weakening of many of the 
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coercive tools which, through positive or 
negative sanctions, were exclusively used 
by the state in the past.”

Febbrajo complementa que, em vista do 
enfraquecimento do Estado e de suas fun-
ções e características, os sistemas político e 
jurídico tornam-se vulneráveis às pressões 
de novos sistemas de regulação que se im-
põem à sociedade. Esse enfraquecimento 
do Estado é um contraposto ao Estado 
mínimo [mas forte] do neoliberalismo. 
Acaba por não dar consistência ao inter-
vencionismo, quando o sistema econômico, 
sem mais alternativa, solicita “auxílio” da 
iniciativa pública. A intervenção, praticada 
pelo Estado, resgata o setor econômico, po-
rém impede que este crie alternativas por 
si mesmo (KJAER; TEUBNER; FEBBRAJO; 
2011, p. 100-103). O Estado fica na posição 
de emprestador, ou interventor, de última 
instância, e o sistema jurídico-legislativo, 
reduzido à reação e gestão de crises, permi-
te que tanto o sistema político quanto o sis-
tema econômico não tomem conhecimento 
ou respeito ao sistema jurídico.

Marc Amstutz (2011, p. 258), por sua 
vez, considera que as análises em torno do 
sistema de regulação, tomando-se por base 
crises anteriores e experiências de colapsos 
econômicos, permitem uma evolução na 
construção de estrutura mais eficaz desse 
sistema. Para ele

“[…] regulatory strategies must be evolu-
tive in nature. In other words, an effective 
regulatory model cannot be constructed 
upon the basis of a linear conception of the 
way in which financial markets develop. 
It must be conceived in such a way as 
to be able to react to highly variegated, 
unpredictable changes in the structure 
of potential crisis fields, to interruptions 
and discontinuities in the evolution of the 
market. More specifically, as was seen in 
the most recent global financial crisis, 
regulatory rules cannot work if they take 
into account only the momentary finan-
cial condition of the individual financial 
institutions at fixed intervals […].”

O fato de uma intervenção estatal 
atualmente ser requisitada apenas no 
momento crítico, dadas as circunstâncias 
mencionadas acima, faz com que também 
o Direito [e os juristas] seja consultado em 
períodos complicados. A estrutura social, 
que a globalização faz mudar continuamen-
te, não apenas provocada pela(s) crise(s) 
econômica(s), assim como muitas vezes não 
é compreendida pelo sistema econômico 
que se autorregula, ou, mesmo compreen-
dida, é ignorada pelos supostos benefícios 
que os riscos oferecem. O Direito, por seu 
turno, é capaz de identificar a dinâmica 
social, mesmo globalizada. Contudo, se 
ficar limitado à função de dar suporte à 
estrutura estatal convencional, continuará 
sendo requisitado nos momentos sensíveis 
da economia (e da sociedade). O sistema re-
gulatório é válido, consultado e subsidiado 
pelo sistema jurídico, como ação conjunta e 
multidisciplinar, aliando o Direito ao siste-
ma econômico, continuamente, com intuito 
de evitar e conter os colapsos.

André-Jean Arnaud, em outra aborda-
gem, encara as circunstâncias, geradas pela 
globalização no cotidiano dos governantes, 
como desorientadoras. Estes parecem não 
conseguir acompanhar a rapidez das mu-
danças ocorridas e se deparam com ques-
tionamentos como: de que forma encarar 
um inimigo sem rosto, como o mercado? 
“Como acompanhar os seus movimentos? 
Como prevenir as ameaças?” (ARNAUD, 
2007, p. 17-18). Arnaud reconhece, contudo, 
que “a época contemporânea está dividida 
entre a nostalgia de um Estado de Bem-
-Estar, em que a energia individual é frea-
da em proveito da proteção do grupo, e a 
excitação que oferece a perspectiva de uma 
liberdade sem freios” (ARNAUD, 2007, p. 
22). Em outras palavras, a sociedade e os 
governantes presenciam transações entre-
meadas a novos aspectos e características 
sociais, culturais, econômicas, jurídicas, 
mas não têm conseguido interpretar nem 
tampouco determinar o rumo adequado 
para a sociedade (congregando aspectos 
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de Direito, economia, política, estrutura 
estatal, entre outros).

A sociedade está desorientada em 
relação ao seu próprio papel perante a 
estrutura gerada pela globalização, a qual 
evolui muito rapidamente. Há, todavia, 
a necessidade de se encarar os fatos com 
disposição de mudança, reconhecendo os 
conflitos, gerados pelo livre mercado, e a 
complexidade por meio das mutações, pe-
los progressos tecnológicos, pelo fenômeno 
da globalização. Busca, outrossim, voltar 
a atenção para a dinâmica econômica e 
comercial, para os fatos jurídicos que ela 
produz, para o costume com o qual ela 
se molda e movimenta. É certo, contudo, 
que os alicerces do sistema jurídico estão 
fundamentados e baseados em aspectos 
filosóficos, sociais, de governo, políticos, 
entre outros, os quais estendem ao Direito 
os instrumentos necessários, para dissecar 
a nova concepção estatal, desenvolvida nas 
últimas décadas e observada no século XXI.

No entanto, assim como Pierre Bourdieu 
alerta para a necessidade do comprometi-
mento dos pesquisadores em desempenhar 
função importante contra a produção e a 
divulgação do discurso neoliberal (BOUR-
DIEU, 1998, p. 42, 43), ou seja, contra a di-
fusão de ideias distorcidas, Arnaud imputa 
ao pesquisador e ao especialista a responsa-
bilidade e o dever de estar engajado nessas 
transformações sociais, como canal entre a 
sociedade e a autoridade. Segundo o autor, 
esses profissionais possuem a habilidade 
e a capacidade de agir como norteadores, 
tanto para a sociedade quanto para os 
governantes (ARNAUD, 2007, p. 327-328).

Considerações finais
A herança deixada pelos filósofos políti-

cos é indiscutível. É perceptível a influência 
que seus estudos e teorias provocaram na 
produção de novos estudos, como também 
na estruturação dos novos Estados e na 
reconfiguração da sociedade. O ideal con-
tratualista abriu outros horizontes para os 

homens pensarem em termos de direitos. 
As novas perspectivas jurídicas alteraram 
drasticamente a dinâmica social, estenden-
do os seus efeitos até hoje.

O desenvolvimento da economia como 
ciência também foi fundamental, e o siste-
ma industrial percebeu desenvolvimento 
depois disso. Os estudos de Adam Smith 
serviram para justificar o investimento e 
os tratamentos com a política econômica 
das nações, das empresas e da indústria 
emergente à época e também inspiraram 
muitos outros teóricos. Contudo, os efeitos, 
percebidos no âmbito social, não foram po-
sitivos: aumento da desigualdade, ausência 
de direitos aos trabalhadores, entre outros 
fatores. Esses resultados geraram críticas 
e fizeram do liberalismo alvo de dúvidas.

O século XX iniciou com um liberalismo 
enfraquecido, substituído quase na metade 
pelo intervencionismo de Keynes. O sis-
tema keynesiano foi muito importante na 
estruturação dos Estados no pós-guerra 
e na tratativa com a economia, porém o 
liberalismo entraria em cena novamente 
por meio do neoliberalismo, o qual veio 
com muita força. Durante o século XX, foi 
possível perceber também o fortalecimento 
da globalização.

O neoliberalismo, agregado à globaliza-
ção, emergente à época de seu surgimento, 
desbancou o sistema keynesiano, o qual 
supostamente entrava em colapso. A partir 
daí, o neoliberalismo, com as suas políticas 
de minimização do Estado e tentativa de 
maximização de lucros, com a diminuição 
de custos sociais e enfraquecimento do 
poder dos sindicatos, providenciou para 
o sistema econômico o grau máximo de 
importância na gerência da sociedade. Por 
consequência, o sistema jurídico e de Direi-
to ficou relegado ao segundo plano. Logo, 
não é o interesse social ou são as orientações 
fundamentadas no Direito que ditam a or-
ganização e a dinâmica da sociedade e do 
Estado, mas o individualismo e a economia 
que exercem o controle e o poder sobre as 
decisões e as escolhas, e não apenas sobre as 
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políticas dos governos, mas também sobre 
cada indivíduo.

Somados a essa situação, os avanços 
tecnológicos imprimiram aceleração no 
processo de globalização na sociedade 
internacional. E, de tão rápida tal transfor-
mação, torna-se difícil o acompanhamento 
e a compreensão dos efeitos gerados pelo 
fenômeno na estrutura social atual. As 
influências from above, from below e from 
beyond foram expostas na tentativa de con-
centrar informações, com o objetivo de se 
esclarecer a composição dos Estados sob a 
globalização.

O sistema jurídico from above é mais fácil 
de ser identificado e de mais fácil aceitação 
o seu conceito. A experiência da Segunda 
Guerra Mundial impulsionou os países 
não somente a estabelecerem acordos para 
evitar a guerra novamente, como também 
para ampliar as relações e delimitar os seus 
vários aspectos. A partir de uma iniciativa 
consciente, portanto, começaram a surgir 
as instâncias jurídicas supraestatais. O 
Direito from below, por sua vez, traz uma 
nova concepção, assim como o Direito from 
beyond. O certo é que estes são indicativos 
de que não mais se concebe o Direito como 
dantes. Isso não só pode gerar insegurança 
na sociedade, como também é um desafio 
novo para o jurista, exigindo deste atenção 
para novas perspectivas. Além disso, é 
exigida uma nova estruturação, ou melhor, 
a compreensão e sistematização da nova 
estrutura estatal, social e global, imposta 
pela globalização.

Pode-se observar no texto, outrossim, 
que a estrutura desenvolvida e construída 
pelo sistema econômico analisado quedou 
vulnerável em confronto a situações de 
crise, tais como a de 2008 e, agora, mais 
recentemente, a de 2011, que assolou a 
Europa. Nesses momentos, a economia do 
setor privado sempre solicita a injeção de li-
quidez, provinda do setor público. No caso 
do colapso no setor público, as alternativas 
dizem respeito sempre à diminuição de gas-
tos com programas sociais e diminuição de 

impostos para setores de grande circulação 
de capital, o que, mais adiante, provoca 
novas desestabilizações na economia.

Com uma estrutura global desestabili-
zada, perante as novas características da 
globalização, a economia é a primeira a 
abrigar-se sob a ajuda do Estado. Sobram 
ao sistema jurídico e regulador e às políticas 
estatais, voltadas para o setor econômico, 
as críticas quanto à condução de todas as 
circunstâncias envolvidas, as precedentes 
e as contemporâneas.

Ao sistema jurídico não lhe resta susten-
tar a crise, mas produzir meios alternativos, 
não à economia propriamente dita, que 
identifiquem as novas fontes de Direito, as 
novas origens normativas, introduzindo-as 
(ou destinando-as à posição certa) no pro-
cesso legislativo e de tomada de decisões; 
estabeleçam e delimitem a nova estrutura 
social e global; e encontrem a função do 
Estado no novo cenário mundial. Destarte, 
cabe ao Direito – muito mais do que encon-
trar alternativas à crise econômica – dese-
nhar uma nova composição, a qual, além de 
sanar e conter a crise, inclua os novos atores 
e as diversas expressões que compõem a 
sociedade, identificando também a função 
da economia na sociedade globalizada.
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1. Introdução
Os economistas e os juristas tentam 

responder por que poucos países ao longo 
da história conseguiram prosperidade eco-
nômica enquanto os demais ficaram pobres 
e atrasados. Golpes de Estado e guerras 
civis são comuns em boa parte dos países 
africanos, gerando instabilidade política e 
econômica e lançando os países no caos1. 
Conhecer por que os países falham é um 
dos objetivos dos economistas2.

A qualidade das instituições é uma das 
causas da desigualdade de renda entre os 
países. Elas são o arcabouço da economia 
e da sociedade, constituindo as regras do 
jogo: o sistema legal, o sistema político e as 

1 A metade da população africana vive abaixo da 
linha da pobreza, a mortalidade infantil naquela região 
é alta e a renda per capita é baixa.

2 O escocês Adam Smith (1999) foi quem começou 
a desenvolver a ciência econômica e a explicar os 
motivos do desenvolvimento.

Leonardo Garcia Barbosa é Consultor Legis-
lativo do Senado Federal.

Leonardo Garcia Barbosa

Instituições e registro de empresas
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convenções sociais3. As organizações são os 
grupos que implementam as regras, entre 
eles os órgãos de registro de empresas.

Em países onde não há governança do 
setor público, não se consegue obter cresci-
mento econômico. O desenvolvimento exi-
ge a manutenção de mecanismos que gerem 
incentivos ao investimento, à produção e 
às trocas, coibindo condutas oportunistas. 
Nos países africanos, a inexistência de 
governança econômica resulta em menor 
desenvolvimento. Nos países liberais-es-
tatistas, a governança econômica prestada 
pelo Estado gera um desenvolvimento de 
médio porte. Nos países liberais, em que a 
governança econômica é fornecida em parte 
pelo setor privado, observa-se um maior 
desenvolvimento. Na verdade, o forneci-
mento pelo Estado de instituições legais de 
governança econômica não é estritamente 
necessário, pois há instituições alternativas.

Ainda que parte da governança econô-
mica seja prestada pelo setor privado nos 
países desenvolvidos, o Estado é capaz 
de prover instituições legais que operam 
a baixo custo. Nos países subdesenvolvi-
dos, o aparato estatal é caro, demorado, 
inseguro, tendencioso, corrupto, fraco ou 
simplesmente inexistente. Os processos 
judiciais na Índia, por exemplo, levariam 
trezentos e vinte e quatro anos para serem 
julgados, ainda que não fossem criados 
novos processos (DIXIT, 2004, p. 3). As 
instituições e as organizações estatais são 
capazes de diminuir custos de transação, 
mas falham ao otimizá-las, principalmente 
quando muda a tecnologia4.

Os Estados não democráticos, em regra 
geral, são instituições extrativas, pois o 
objetivo deles é atuar de forma predató-

3 A linha de pesquisa denominada Nova Economia 
Institucional, cujo principal fundador foi o ganhador 
do Prêmio Nobel de Economia Douglass North, dá 
ênfase às instituições políticas desenvolvidas pelas 
sociedades ao longo da história. Alguns arranjos 
políticos propiciam desenvolvimento; outros não.

4 Os custos de transação são os custos de obten-
ção de informação, de negociação e de execução dos 
contratos (COASE, 1960).

ria sobre a sociedade, canalizando renda 
para determinado grupo5. As instituições 
inclusivas, por sua vez, garantem o direito 
de propriedade, reforçam os contratos, 
criam um ambiente de competição justa 
e estimulam investimentos em inovação, 
propiciando crescimento econômico. 

As elites predadoras podem até encora-
jar o crescimento, para terem mais recursos 
a apropriar, mas esse crescimento não se 
sustenta ao longo do tempo. No longo 
prazo, o desenvolvimento depende da 
inovação, muitas vezes pela substituição 
de empresas defasadas por outras mais 
modernas6. O risco para as elites domi-
nantes pela mudança de ambiente faz com 
que elas se oponham às novas tecnologias, 
prejudicando a ruptura com o passado.

A discussão sobre a qualidade do 
ambiente institucional passa pelo exame 
do papel do Estado e pelo equilíbrio dos 
poderes dos setores público e privado. O 
excesso de regulamentação e de atividade 
estatal pode sufocar a iniciativa empresa-
rial, assim como a ausência de regras pode 
resultar em crises econômicas causadas 
pela falta de regulamentação.

Examinaremos no item 2 as instituições 
de registro de empresas no Brasil, seu 
fundamento constitucional, os contornos 
jurídicos do empresário individual e do 
empresário pessoa jurídica, e o desenho 
normativo das juntas comerciais. No item 
3, apresentamos algumas imperfeições de 
mercado no registro de empresas, no que 
concerne ao monopólio estatal do serviço e 
à assimetria de informações entre pessoas 
interessadas em celebrar um negócio jurí-
dico. No item 4, sugerimos algumas formas 
privadas de prestação do serviço, após 
esclarecermos que o serviço de registro de 
empresas tem a natureza de bem econô-
mico privado. No item 5, tecemos algumas 
considerações finais.

5 As regras obsoletas que permanecem no orde-
namento jurídico muitas vezes têm caráter extrativo.

6 O economista Joseph Schumpeter (1961) deno-
minou esse processo destruição criadora.
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2. As instituições de registro de 
empresas no Brasil

2.1. Fundamento constitucional

A Constituição da República de 1988 
diferencia o registro civil do registro de 
empresa7, justificando, entre outros motivos 
relevantes, a edição de um Código Empresa-
rial ou Comercial, distinto do Código Civil.

No âmbito do registro civil, a Consti-
tuição prevê que compete à União legislar 
privativamente sobre registros públicos 
(art. 22, XXV), coloca sob a competência 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o 
recebimento e conhecimento de reclama-
ções contra órgãos prestadores de serviços 
de registro que atuem por delegação do 
poder público ou oficializado (art. 103-B, 
III) e dispõe que os serviços de registro são 
exercidos em caráter privado, por delega-
ção do poder público (art. 236)8.

No que se refere ao registro empresarial, 
a Constituição diz que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal9 legislar con-
correntemente sobre juntas comerciais (art. 
24, III). O texto constitucional é detalhista 
e, a nosso ver, não foi uma boa opção ter 
elevado ao nível constitucional a referência 
às juntas comerciais. O desenvolvimento 
da disciplina empresarial levou a mudança 
na sua denominação, de comercial para 
empresarial. Além disso, como veremos 

7 A palavra empresa, de acordo com a doutrina 
majoritária brasileira, é considerada um sinônimo de 
atividade empresária. É justificável, contudo, o seu 
uso como sujeito de direito, se levarmos em conta os 
quatro perfis da empresa descritos pelo jurista italia-
no Alberto Asquini (1996, p. 114), em obra clássica 
do direito empresarial, segundo o qual, em um dos 
perfis, a empresa é considerada sujeito de direito. 
Assim, ao nos referirmos a registro de empresas, é 
importante que o leitor considere implícita a referência 
ao registro do empresário individual e do empresário 
pessoa jurídica.  

8 Há alguns problemas econômicos no desenho 
institucional do registro civil, mas eles não serão 
examinados neste artigo.

9 A Junta Comercial do Distrito Federal não possui 
autonomia administrativa, sendo administrada pela 
União.

neste artigo, mudanças sociais estruturais 
reclamam a prestação do serviço por pessoa 
ou entidade que não tenha o perfil jurídico 
de uma junta, colaborando para a rápida 
desatualização do texto constitucional.

O registro de empresas no Brasil é 
atualmente regido pela Lei no 8.934, de 18 
de novembro de 199410. O denominado 
Sistema Nacional de Registro de Empre-
sas Mercantis (SINREM) é composto pelo 
Departamento Nacional de Registro do Co-
mércio (DNRC), com função supervisora, 
orientadora, coordenadora e normativa, 
no plano técnico; e supletiva, no plano 
administrativo, e pelas juntas comerciais, 
com função executora e administradora dos 
serviços de registro. A regulação exercida 
pelo Departamento Nacional do Registro 
do Comércio esbarra muitas vezes na 
questão da autonomia dos Estados, sendo 
considerada mais fraca, por exemplo, que 
a regulação estatal exercida sobre empresas 
privadas em setores regulados. 

Antes de examinarmos a organização do 
registro de empresas no Brasil, é importante 
compreendermos os fundamentos da ativi-
dade empresarial, principalmente quanto à 
definição das pessoas que são registradas 
nas juntas comerciais.

2.2. Empresário

A definição do empresário implica 
considerar os requisitos previstos na Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-
go Civil), para sua caracterização, assim 
considerado aquele que exerce profissio-
nalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou 
de serviços (art. 966). 

O exercício profissional da atividade 
econômica significa o seu exercício habitual, 
em nome próprio e mediante assunção dos 
riscos do negócio, no mercado e com ade-
quado conhecimento. O requisito da habitu-
alidade afasta os que exercem uma atividade 

10 O nome do registro de empresas é Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.
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econômica de forma isolada e esporádica. 
O exercício em nome próprio caracteriza a 
assunção, de forma pessoal pelo empresá-
rio perante terceiros, da responsabilidade 
pelas obrigações decorrentes dos riscos do 
empreendimento. Assim, o empresário deve 
contratar os empregados que produzem 
ou circulam bens ou serviços em nome do 
empregador. O empresário produz os bens 
para serem ofertados no mercado, ou seja, 
ele não produz para suprir suas necessi-
dades em âmbito familiar. Além disso, a 
detenção de informações detalhadas sobre 
os bens e serviços que são por ele oferecidos 
no mercado é obrigação do empresário. 

O requisito do exercício de atividade 
econômica significa que o empresário tem 
finalidade lucrativa, não se confundindo 
com atividades que são meio para fins não 
lucrativos, como, por exemplo, uma escola 
sem fins lucrativos. 

O elemento organização é a reunião 
pelo empresário dos fatores de produção. 
Compete a ele articular capital, trabalho, 
insumos e tecnologia. Com base no critério 
da organização, faz-se a distinção entre o 
trabalhador autônomo, para o qual pre-
valece o trabalho pessoal como núcleo da 
atividade produtiva, e o empresário, que 
atua de forma principal como dirigente da 
atividade empresarial.

A atividade empresarial pode ser exer-
cida tanto por um empresário individual 
quanto por um empresário pessoa jurídica. 
É o que veremos nos próximos itens.

– Empresário individual

O empresário individual exerce ativi-
dade econômica como pessoa física e, em 
regra, não tem grande expressão econômi-
ca. No ano de 2005, foram registrados, nas 
juntas comerciais de todo o País, 240.306 
empresários individuais, aproximadamente 
a metade dos registros de empresas proce-
didos no Brasil (DEPARTAMENTO..., [20-
-?]). O número total de empresas constitu-
ídas no ano de 2011 é de 608.510, montante 
que dividido por dois resulta grosso modo 

no número aproximado de 300.000 empre-
sários individuais registrados em 201111.

A inscrição do empresário antes do 
início da sua atividade no registro de 
empresas da sua sede é obrigatória (art. 
967 do Código Civil). Não há qualquer 
separação do patrimônio pessoal do em-
presário ou limitação da responsabilidade 
pelas obrigações decorrentes da atividade 
empresarial. Ausente a separação do pa-
trimônio, a inscrição do empresário tem 
caráter meramente cadastral.

– Empresário individual irregular

A falta da inscrição do empresário no 
registro de empresas torna-o irregular, 
acarretando algumas consequências12. 

O empresário individual irregular não 
tem legitimidade ativa para requerer a 
falência de empresário devedor dele. O 
§ 1o do art. 97 da Lei no 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005 (Lei de Falências), exige, 
para o seguimento do pedido de falência, 
que o credor empresário apresente certidão 
do registro de empresas que comprove 
a regularidade de suas atividades. Essa 
exigência nos parece exagerada, haja vista 
que é permitido a qualquer credor requerer 
a falência de empresário.

O empresário individual irregular não 
tem legitimidade para pedir a sua recupera-
ção judicial, pois o inciso V do art. 51 da Lei 
de Falências obriga a instrução da petição 
inicial com a certidão de regularidade do 
devedor no registro de empresas. Os livros 
do empresário individual irregular tampou-
co podem ser autenticados na junta comer-
cial13, não se valendo da eficácia probatória 

11 Os dados discriminados por tipo jurídico refe-
rentes ao ano de 2011 não estão disponíveis na página 
eletrônica do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio.

12 A informação de que o registro no órgão próprio 
não é da essência do conceito de empresário, mas 
se aplica ao empresário irregular um regime mais 
rigoroso, choca-se com a disposição literal do art. 967 
do Código Civil.

13 Essa consequência não se aplica ao empresário 
individual enquadrado como microempresa, cuja 
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prevista na lei processual14. Esses efeitos são 
desfavoráveis ao empresário individual, 
não se justificando a obrigatoriedade de 
registro empresarial por esses motivos. 

A falência do empresário individual 
irregular implica sua incursão automática 
em crime falimentar15. O dispositivo é ex-
cessivo em relação ao empresário individu-
al, não havendo motivos para incriminar a 
conduta de deixar de autenticar na junta 
comercial os documentos de escrituração16. 
Além disso, caso o empresário individual 
incorra no tipo penal, o Ministério Público 
pode propor a suspensão do processo, sem 
aplicação de qualquer pena (art. 89 da Lei 
no 9.099, de 26 de setembro de 1995).

Quanto ao cadastramento do empresário 
individual irregular em cadastros fiscais e 
assemelhados, não vislumbramos razões de 
ordem técnica para condicionar o registro do 
empresário individual no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica ou no Instituto Nacional 
do Seguro Social, por exemplo, ao seu ca-
dastramento prévio no registro mercantil. 

– Empresário pessoa jurídica

O empresário pessoa jurídica não se 
confunde com o titular ou com os sócios que 

receita bruta anual não ultrapasse trezentos e sessen-
ta mil reais, já que ele é dispensado de escrituração, 
conforme art. 68 da Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei 
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011. 

14 Os livros comerciais regulares provam a favor 
do titular no litígio entre comerciantes, conforme art. 
379 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil).

15 A conduta criminosa é deixar de elaborar, escri-
turar ou autenticar, antes ou depois da sentença que 
decretar a falência, os documentos de escrituração 
contábil obrigatórios. A pena é de detenção, de um a 
dois anos, e multa, se o fato não constitui crime mais 
grave, de acordo com o art. 178 da Lei no 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005 (Lei de Falências).

16  A autenticação dos instrumentos de escritu-
ração do empresário individual na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo, uma das mais baratas do 
país, custa entre treze e dezenove reais, conforme 
Deliberação JUCESP no 1, de 5 de janeiro de 2012. 
A autenticação no Estado de Rondônia custa entre 
cinquenta e cinco e setenta e cinco reais.

o compõem, tendo personalidade jurídica 
própria, inclusive patrimônio distinto e 
nome empresarial. Na sociedade limita-
da, por exemplo, os sócios respondem de 
forma limitada pelas obrigações sociais. A 
limitação da responsabilidade favorece o 
empreendedorismo, gerando um benefício 
maior à sociedade em geral que eventual 
custo suportado por credores de determi-
nada sociedade falida. 

A existência legal do empresário pes-
soa jurídica tem início com a inscrição do 
ato constitutivo no registro de empresas, 
averbando-se todas as suas alterações (art. 
45 do Código Civil). Nesse caso, considera-
mos imprescindível o registro em virtude 
de seus efeitos perante terceiros. Além das 
consequências previstas para o empresário 
individual irregular, a irregularidade do 
empresário pessoa jurídica implica a res-
ponsabilidade ilimitada do titular ou dos 
sócios pelas obrigações da pessoa jurídica17. 

É preferível em muitos casos a explo-
ração da atividade econômica por meio de 
uma pessoa jurídica do que por meio de 
um empresário individual. A constituição 
de uma sociedade empresária permite a re-
dução dos custos de transação decorrentes 
da celebração caso a caso de um contrato 
no mercado para determinar o preço, a 
quantidade, a qualidade, a data da entrega, 
o crédito e as garantias (POSNER, 2003, p. 
407 et seq).

2.3. Juntas comerciais

O registro de empresas é executado 
e administrado pelas juntas comerciais. 
Existe uma junta comercial em cada uni-
dade federativa, com sede na capital e 
competência na circunscrição territorial do 
Estado. A junta comercial é subordinada 
administrativamente ao respectivo Estado, 
a quem compete mantê-la18. Como dito an-

17 Na forma do art. 990 do Código Civil, que trata 
da sociedade em comum.

18 São cobrados dos empresários determinados 
valores pelo serviço de registro, competindo aos Esta-



Revista de Informação Legislativa324

teriormente, a Junta Comercial do Distrito 
Federal não tem autonomia, pois é órgão 
federal subordinado administrativamente 
ao Departamento Nacional de Registro do 
Comércio.

O movimento total nas juntas comer-
ciais no período de janeiro a dezembro de 
2011 indica que a Junta Comercial de São 
Paulo é responsável por quase metade de 
todo o movimento registrado nas juntas 
comerciais brasileiras (42,33% – represen-
tando a quantidade de 982.145 atos) (DE-
PARTAMENTO..., [s.d.]). O movimento 
total nas juntas comerciais brasileiras no 
ano de 2011 foi de 2.320.297 atos.

A junta comercial é composta por um 
presidente, um vice-presidente e determi-
nado número de vogais em múltiplos de 
três, correspondente ao número de onze 
até o número de vinte e três19. O número 
atual de vogais integrantes de cada uma das 
juntas comerciais é apresentado no quadro 
a seguir (DEPARTAMENTO..., [20--?]):

A composição da junta comercial é for-
mada por pessoas originárias do governo 

dos eventual complementação orçamentária caso não 
sejam suficientes os valores arrecadados. 

19 O número de vogais de determinada junta co-
mercial não tem grande importância, haja vista que o 
art. 42 da Lei no 8.934, de 1994, permite que quantidade 
expressiva dos atos da junta sejam praticados por 
servidor com conhecimentos de Direito Comercial e 
de registro de empresas.

e das organizações empresariais e profis-
sionais. A metade do número de vogais 
é indicada por entidades patronais e pela 
associação comercial, um vogal é indicado 
pela União, quatro vogais são indicados 
pelo órgão de classe dos advogados, eco-
nomistas, contadores e administradores, e 
o restante dos vogais é indicado pelo Go-
vernador. A participação na junta comercial 
de pessoas indicadas pelas organizações 
empresariais está em consonância com as 
origens do direito comercial, caracterizado 
por ser um direito especial elaborado pelos 
próprios comerciantes para regular suas 
relações negociais.

A Lei no 8.934, de 1994, prevê um pro-
cedimento revisional dos atos de registro 
de empresas. A última instância adminis-
trativa das decisões da junta comercial é o 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. Vale lembrar que o 
cargo de Ministro é um cargo político e seu 
ocupante é escolhido pelo Presidente da 

República e destituível a qualquer tempo. 
Um mecanismo que poderia ser previsto 
em substituição ao processo revisional é 
a instituição de um procedimento seme-
lhante à consulta ao juiz competente para 
solucionar as dúvidas levantadas pelos 
oficiais de registros públicos20. 

20 Conforme processo de dúvida previsto na Lei 
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 

ESTADO No DE VOGAIS
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 23
Minas Gerais e São Paulo 20
Bahia e Paraná 19
Santa Catarina 17
Acre, Amapá e Piauí 15
Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Sergipe 14
Amazonas, Distrito Federal e Tocantins 13
Pernambuco e Roraima 12
Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia 11
Alagoas 10
Rio Grande do Norte 8
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3. Imperfeições de mercado no 
registro de empresas

3.1. Monopólio estatal

As juntas comerciais exercem no País o 
monopólio legal da atividade de registro de 
empresas. A atividade estatal de prestação 
de serviços em regra geral é pouco eficiente 
por algumas razões. Primeiro porque o Es-
tado não compete com alguém e não visa 
ao lucro. Segundo porque, em virtude de 
dificuldades orçamentárias, o Estado tem 
dificuldade em realizar investimentos e 
expandir o serviço21. O serviço de registro 
de empresas é concentrado nas cidades de 
maior porte, enquanto o serviço de regis-
tro civil, por exemplo, é descentralizado, 
existindo uma serventia em cidades com 
reduzido número de habitantes.

As reformas legais visando transformar 
a administração pública de burocrática para 
gerencial não foram suficientes para otimi-
zar a prestação dos serviços. O desenvolvi-
mento econômico depende em grande parte 
de soluções inovadoras para os problemas, 
haja vista que vivemos em uma sociedade 
do conhecimento. O serviço prestado pelo 
Estado não propicia autonomia decisória, 
bem como implica perdas decorrentes da 
ausência de mecanismos motivacionais. A 
diferença de eficiência entre o serviço esta-
tal e o privado é causada muitas vezes por 
fatores não diretamente mensuráveis, sim-
bolizada pela diferença nos modos de fazer.

A dificuldade no registro de empresas 
constitui o que os economistas chamam de 
barreira à entrada de novos competidores, 
reforçando eventual poder de mercado das 
empresas já atuantes. O próprio registro de 
empresas nasceu como forma de impedir o 
ingresso de pessoas no comércio, já que a 

os Registros Públicos.
21 O § 2o do art. 9o da Lei no 8.934, de 1994, per-

mite a criação de delegacias da junta comercial, na 
forma da legislação estadual. As juntas podem ainda 
desconcentrar os seus serviços, mediante convênio 
com órgãos públicos ou entidades privadas sem fins 
lucrativos (art. 7o).

primeira fase do desenvolvimento do Direi-
to Comercial foi conhecida como subjetiva 
e corporativa: era considerada comerciante 
a pessoa matriculada em uma corporação 
de ofício, afastando do seu exercício todas 
as demais.

3.2. Assimetria de informações

O registro de empresas, cujo objetivo é 
anotar os atos mais importantes da ativida-
de empresarial, cumpre importante função 
de reduzir a assimetria de informações 
entre os interessados em celebrar determi-
nado negócio jurídico. 

O registro do empresário tem a função 
de dar garantia, publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia aos atos jurídicos dos 
empresários individuais e dos empresários 
pessoa jurídica (inciso I do art. 1o da Lei no 
8.934, de 1994). A garantia e a segurança são 
a diminuição do risco dos negócios jurídi-
cos pelo conhecimento do arquivamento 
de informações no registro. A publicidade 
significa que os atos registrados estão 
disponíveis a todos os interessados. A au-
tenticidade quer dizer que o ato de registro 
cria a presunção de verdade do documento 
levado ao registro. É uma qualidade rela-
tiva porque o documento é retificável e os 
critérios do exame são predominantemente 
formais. A eficácia é a capacidade que o ato 
registrado tem de produzir efeitos jurídicos.

Há possibilidade de se consultar se de-
terminada empresa com a qual se estabelece 
relações negociais está registrada na junta 
comercial22. A Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais (JUCEMG), por exemplo, 
disponibiliza um serviço de venda de infor-
mações sobre empresas. O interessado tem 
acesso aos dados de clientes e fornecedores 
de determinado ramo de atividade, assim 
como informações sobre os concorrentes. A 
classificação do ramo de atividade tem por 

22 O art. 29 da Lei no 8.934, de 1994, prevê que 
qualquer pessoa pode consultar os assentamentos 
existentes na junta comercial, mediante pagamento 
do preço devido.
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base a Classificação Nacional de Atividades 
(CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) (COMISSÃO..., [2004?]), 
fornecida pela Comissão Nacional de Clas-
sificação (CONCLA)23.

– Cadastro Nacional de Empresas

O Cadastro Nacional de Empresas está 
previsto no art. 4o, IX, da Lei no 8.934, de 
1994, competindo ao Departamento Na-
cional de Registro do Comércio organizar 
e manter atualizado o cadastro nacional das 
empresas em funcionamento no País, com 
a cooperação das juntas comerciais.

As juntas comerciais são responsáveis 
por fornecer a estrutura necessária para 
a prestação ao órgão federal das informa-
ções necessárias à organização, formação 
e atualização do cadastro nacional. Os 
atos sujeitos ao arquivamento na junta 
comercial, entre eles o ato de constituição 
das empresas, são acompanhados de ficha 
do cadastro nacional, segundo modelo 
aprovado pelo Departamento Nacional de 
Registro do Comércio24.

A finalidade do cadastro nacional de 
empresas é subsidiar a formulação de po-
líticas públicas e facilitar o planejamento 
empresarial. Lembramos que a movimen-
tação de constituição, alteração e extinção 
de empresas no ano de 2011 totalizou cerca 
de dois milhões e trezentas mil empresas. 
Acreditamos ser o caso de avaliar o custo-
-benefício da permanência do cadastro 
nacional de empresas, haja vista que as 
informações podem ser obtidas de forma 
regional e o custo anual para as empresas 

23 A Comissão Nacional de Classificação é um ór-
gão colegiado subordinado diretamente ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos 
termos do Decreto no 3.500, de 9 de junho de 2000.

24 A Portaria no 178, de 23 de setembro de 2009, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, fixou os preços dos serviços referentes ao 
Cadastro Nacional de Empresas em dez reais para o 
registro do empresário individual e em vinte e um re-
ais para o empresário pessoa jurídica. O recolhimento 
é procedido por meio de Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (DARF).

com o cadastro nacional pode chegar a mais 
de três milhões de reais25. 

4. Soluções privadas para o 
registro de empresas

4.1. Natureza econômica de bem privado

A natureza econômica do serviço de 
registro de empresas é de bem privado, pois 
ele é exclusivo e rival. O serviço é um bem 
exclusivo, pois há a possibilidade de excluir 
o uso do serviço por um terceiro que não 
se disponha a pagar um preço determina-
do26. O serviço também tem a característica 
econômica da rivalidade, porque o consu-
mo de recursos do serviço no registro de 
determinada empresa impede o consumo 
dos mesmos recursos por outra empresa.

A literatura econômica indica que a 
prestação de serviços de natureza privada 
é mais eficiente se sujeita às regras de mer-
cado, ou seja, se houver uma interação entre 
compradores e vendedores, sujeitos à lei da 
oferta e da procura e gerando uma espécie 
de equilíbrio entre quantidades ofertadas 
e demandadas e preço do bem. Assim, não 
há razões de natureza econômica que justi-
fiquem a prestação do serviço de registro de 
empresas diretamente pelo Estado.

4.2. Formas privadas de prestação do serviço

Uma forma privada de prestação do 
serviço é a delegação da função de registrar 
as empresas no Brasil a pessoas naturais 
habilitadas em concurso público, nos mol-
des do registro civil. A pessoa habilitada 
no concurso se encarregaria de contratar 
funcionários, implantar fisicamente o espa-
ço destinado ao registro, bem como arcar 

25 O acesso às informações depende da assinatura 
de um Acordo de Cooperação Técnica, de acordo com 
dados disponibilizados no endereço eletrônico do 
cadastro nacional de empresas (CADASTRO..., [s. d.]). 

26 Atualmente, compete ao Departamento Nacio-
nal de Registro do Comércio especificar os serviços 
prestados pelas juntas comerciais, com base nos quais 
são elaboradas as tabelas de preço estaduais (art. 55 
da Lei no 8.934, de 1994).
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com todos os custos gerados pela prestação 
dos serviços.

Outra forma privada de prestação 
do serviço é a sua concessão, mediante 
licitação, a determinada empresa que se 
encarregaria, na forma da lei e do contrato 
de concessão, da função de registrar as em-
presas. O Projeto de Lei no 1.572, de 2011, 
que propõe a criação de um novo Código 
Comercial, contém dispositivos que per-
mitem a concessão dos serviços de registro 
de empresas por meio de lei estadual. O 
Estado que manifestasse interesse poderia 
optar por prestar o serviço diretamente, 
ou por meio de autarquia, ou realizar li-
citação, pela modalidade de concorrência, 
para conceder o serviço a uma sociedade 
de propósito específico (COELHO, 2011, 
p. 9). Um grupo ligado à Associação Na-
cional de Presidentes de Juntas Comerciais 
(ANPREJ) manifestou posição contrária à 
aprovação dos dispositivos27. 

No bojo das discussões sobre o novo 
Código Comercial, foi prevista ainda a 
possibilidade de lei estadual autorizar 
a constituição de uma empresa pública 
estadual, que adotaria a forma de uma 
sociedade anônima, para prestar o serviço 
de registro de empresas, substituindo a 
prestação direta do serviço pelo Estado ou 
por autarquia estadual. 

– Regulação de preço e área de atuação

A prestação do serviço por entidades 
privadas implica a discussão sobre questões 
regulatórias como a regulação do preço e 
da área geográfica de atuação.

Quanto ao preço do serviço, poderia ser 
utilizado o sistema de regulação do preço 
denominado “teto-preço”, pelo qual o ente 
regulador impõe um valor máximo para o 
preço e seu reajuste por determinado índice 
de correção. A existência do teto implica-

27 Título da notícia: Juntas Comerciais debatem projeto 
de lei do novo Código Comercial: discussão foi pautada 
pelo Departamento Nacional de Registro do Comér-
cio, que solicitou sugestões para aprimorar o projeto 
(JUNTAS..., 2012).

ria diminuição dos custos das empresas 
que explorariam o serviço de registro de 
empresas, pois teriam que minimizar seus 
custos para garantir os lucros.

Duas importantes questões dizem 
respeito à área de atuação das empresas 
registradoras, especificamente no que tange 
ao desenvolvimento regional e ao âmbito 
de proteção do nome empresarial. 

Em relação à primeira questão, é impor-
tante destacar que os preços atualmente 
cobrados nas juntas comerciais variam 
fortemente conforme a região do País em 
que se encontra o órgão de registro. O preço 
do registro do empresário individual na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo, 
por exemplo, é atualmente de vinte e quatro 
reais, enquanto o preço do mesmo serviço 
no Estado de Rondônia é de duzentos e 
nove reais. A concessão do serviço de re-
gistro de empresas deveria levar em conta 
as desigualdades regionais no seu desenho 
regulatório. O preço do registro do empre-
sário individual nas juntas comerciais, por 
exemplo, é apresentado na tabela a seguir 
(DEPARTAMENTO..., [s. d.]).

Quanto à segunda questão, cumpre assi-
nalar que a proteção do nome empresarial 
atualmente se dá dentro do limite estadual 
da junta comercial onde a empresa foi regis-
trada28. Caso o empresário queira dar pro-
teção ao nome empresarial em algum outro 
Estado ou em todo o território nacional, é 
necessário que requeira a extensão da pro-
teção a cada um dos Estados envolvidos.

Os §§ 1o e 2o do art. 33 da Lei no 8.934, 
de 1994, que estendiam a proteção do nome 
empresarial a todo o território nacional, 
mediante comunicação de ofício da junta 
comercial originária às demais, foram ve-
tados. Argumentou-se, nas razões do veto, 
que a proteção ampliada ao âmbito nacio-

28 O nome empresarial é a firma ou denominação 
adotada para o exercício de empresa, obedecendo-se 
aos princípios da veracidade e da novidade. O requi-
sito da novidade significa que o nome empresarial 
deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no 
mesmo registro. 



Revista de Informação Legislativa328

nal criaria enorme dificuldade na institui-
ção de nomes diferentes, multiplicando-se 
os casos de colidência. 

No âmbito do novo Código Comercial, 
foi sugerida a extensão da proteção do nome 
empresarial a todo o território nacional, 
mediante um cadastro nacional de nomes 
empresariais, organizado pelo Departa-
mento Nacional de Registro do Comércio 
(COELHO, 2011, p. 10).

Assim, eventual critério de concessão do 
serviço de registro de empresas também de-
veria levar em conta o âmbito de proteção 
do nome empresarial, para fins de delimi-
tação da área de atuação da concessionária.

5. Considerações finais
A qualidade das instituições é uma das 

causas da desigualdade de renda entre os 
países. As instituições extrativas atuam de 
forma predatória sobre a sociedade, cana-
lizando renda para determinado grupo. As 
instituições inclusivas, por outro lado, garan-
tem o direito de propriedade, reforçam os 
contratos, criam um ambiente de competição 
justa, estimulando investimentos em inova-
ção, o que gera desenvolvimento econômico.

As instituições de registro de empresas 
no Brasil estão atualmente sedimentadas 
em bases estatais. O monopólio do serviço 
é exclusividade das juntas comerciais, a 
quem compete registrar os empresários 
individuais e os empresários pessoas ju-
rídicas, assim considerados aqueles que 
exercem profissionalmente atividade eco-

nômica organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou serviços.

A natureza econômica do serviço de 
registro de empresas é de bem privado, pois 
ele é exclusivo e rival. O serviço é exclusivo 
porque há possibilidade de excluir seu uso 
por pessoa não pagante e rival porque o seu 
uso consome recursos que não podem ser 
utilizados concomitantemente por outra 
pessoa. 

Entre as soluções privadas para o regis-
tro de empresas, podemos citar a delega-
ção do serviço para pessoa habilitada em 
concurso público, nos moldes do serviço 
de registro civil, a concessão do serviço a 
empresa vencedora de certame licitatório, 
mediante contrato de concessão, e a subs-
tituição da prestação direta do serviço pelo 
Estado mediante a constituição de empre-
sas públicas concessionárias. 
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